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THÔNG BÁO 

Kết quả điểm xét tuyển viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh  

xã hội hóa năm 2022 của Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ 

      

 

Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-BVP ngày 25/11/2022 của Bệnh viện Phổi tỉnh 

Phú Thọ về việc công nhận kết quả điểm phỏng vấn (vòng 2) viên chức theo chỉ tiêu 

giường bệnh xã hội hóa năm 2022; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức xã hội hóa năm 2022 của Bệnh viện Phổi 

tỉnh Phú Thọ thông báo kết quả điểm xét tuyển cho các thí sinh tham dự kỳ xét 

tuyển viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2022  

(có danh sách kèm theo). 

Thông báo này được niêm yết tại Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ và trên trang thông 

tin điện tử của Bệnh viện theo địa chỉ: http://benhvienphoitinhphutho.com.vn). 

Hội đồng tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 

2022 của Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ thông báo cho các thí sinh được biết./.   

 

 
Nơi nhận: 

- Sở Y tế (để báo cáo); 

- Các thành viên HĐTD; 

- Thí sinh dự xét tuyển; 

- Lưu: HĐTD. 

           TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
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