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 PHẠM NGỌC THẠCH 
  

 Số:   4577/TB-TĐHYKPNT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  29  tháng  10  năm 2019 
  

   THÔNG BÁO  
Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2  

tại Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2019 

 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định        

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Nghị định số 161/202018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức,      

nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại 

công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ Thông 

tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội Vụ về sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc 

trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ công văn số 3119/SNV-CCVC ngày 12 tháng  8 năm 2019 của Sở Nội Vụ 

về việc thẩm định kế hoạch xét tuyển viên chức của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc 

Thạch;  

Hội Đồng Xét tuyển viên chức Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thông báo 

thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn với nội dung như sau: 

I. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, tài liệu, thời gian, địa điểm nhận 

tài liệu xét tuyển. 

1. Ngày 29/10/2019: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch niêm yết công khai 

danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức 

vòng 2 (phỏng vấn) trên trang thông tin điện tử: http://www.pnt.edu.vn và tại bảng 

tin của Trường  

2. Ngày 01/11/2019 đến ngày 8/11/2019: Thí sinh đến Phòng Tổ chức Cán bộ để 

nhận tài liệu ôn tập (thí sinh mang theo biên lai thu phí khi nhận tài liệu ôn tập) 

3. Vào lúc 10 giờ 00, ngày 18/11/2019: 

- Triệu tập thí sinh để phổ biến nội quy, quy chế xét tuyển 

- Địa điểm: Hội trường B, lầu 1, khu A, số 2 Dương Quang Trung, Phường 12, 

Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh 



II. Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển phỏng vấn vòng 2. 

1. Thời gian xét tuyển: 

- Sáng 8h30, ngày 21/11/2019 (thứ Năm): Thí sinh có mặt tại địa điểm thi đúng 

giờ quy định, trang phục dự thi gọn gàng, lịch sự. 

- Thí sinh mang theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy 

thân có dán ảnh để làm thủ tục kiểm tra trước khi tham dự phỏng vấn. 

2. Địa điểm: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Phòng 302, lầu 3,      

Khu A2, số 2 Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh. 

 

Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo để anh/chị biết và tham dự kỳ xét tuyển 

viên chức theo quy định. 

Thông báo này thay cho giấy mời phỏng vấn từng cá nhân./. 

 

 

Nơi nhận:  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XTVC 

- Các phòng, khoa, bộ môn, TT; HIỆU TRƯỞNG 

- Thí sinh dự tuyển; 

- Ban Giám hiệu (để biết); 

- Thông báo trang web của trường; (đã ký) 

- Lưu VT, P.TCCB.                                             

  

     

                   PGS.TS. Ngô Minh Xuân 

 

 

 


