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TB-DHYD Thita Thien Hu, ngày 04 tháng 9 nám 2020 

rffJONG BAO TUYIN DUNG 

TrLrô'ng Di h9c Y Duçic, Dii h9c Hüê cin tuyn chng chuyên gia cho 
Trung tarn Tiêu hoa — Nôi soi, Bênh viên Tniong Dai hoc Y Duac Hue Xin 

thông bao dé nhfliig nguoi co nhu câu cong viêc lam thu tue du tuyén 

L Vj tn vic biin c5ntiiyôn 

'Vi tn Chuyên gia (tiong 1inh vtic nôi soi tiêu boa) 

Sôluong 01 

Mo ta cong viêc giang day, cap nhât va chuyôn grno cac k' thuât nôi soi 

mm, than-i gia cac boat dOng hot thao, hôi nghi va dao tao lien tuc, h tw nghiên 

cuu va viêt bai bao khoa hoc 

Dia diem lam viêc hung tarn TiCu hoa — Nôi soi, Bênh viên liuong Dai 

hoc Y Duoc 1-luC (so 41 duong Nguyn Hue, thanh phO Hue,) 

fhoi gian lam viec toan tboi gian 

Luo'ng: thóa tluimn. 

II. Yen cti dôi vol ngu'O'i clkr tuyên 

1. Co chi'rng chi hành nghê trong chuyên ngành tiêu hóa, rii soi; 

2. Co kinh nghirn cOng tác trong linh virc tiêu boa, ni soi trên 10 nAm; 

3. Co ldnh nghirn trong hot dng nghiên c1ru và vit bài báo khoa h9c. 

HI. Ho so' c1ir tuyn 

1. Do'n xinlàm vic; 

2. Giây khám sOc khôe; 

3. Giây khai sinh (Bàn sao cong chO'ng); 

4. Bàn so' yu l ljeh theo mu quy djnh, có xác nhn cOa c quan, to chirc, 
don vi, dia phuong ncn nguoi do dang cong tac, hoc tap, sinh song Ban sa yêu 
ly lich co gia tii tiong thoi han 6 thang tinh den ngay nôp ho so du tuyên, 

5 Bng tOt nghCp dai hoc y khoa (ban sao cOng chung), 

6 Chung clii hanh nghC, chung clii dao tao chuyên nganh tiêu hoa, nôi soi 
(ban sao cong chung) 
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[y•  rjj  gian np h so: tn ngày 11/9/2020 c1n Iit ngày 30/9/2020 

I-Is so ghi rO vj tn dr tuyn gth tnrc tip tii B ph41n T chüc can b, 
Phông T chü'c, Hânh chinh, Thanh tra và Pháp ch hoc gcri tnirc tuyn qua dja 
clii thu din tü': phong.tchcttpchuemed-univ. edu.vn. 

V. Thô'i giall xét tuyn 

Sau khi k& thñc thôi gian np h so, J-Ii dng tuyn dçtng can bt ciiia 
truông Dti ll9c Y Duçic, Dti h9c Hu sê xét và cong b danh sách nguôi du'çic 
tuyn diing; ldiông trâ iaj 1i so ldiông duc tuyn. Nk can duc lam rô them v 
d9t tuy&i diing nay, xin lien h: 

- Van phông B p1in To chüc can b, PhOng TC, I-IC, TT và PC. 

- Hotc TS. Nguyn Van Hung, TruOiig phông TC, I-IC, TT và PC; s din 
thoi: 0914.3 12.951, email: nvhunghuemed-univ. edu  . vn.' 

Noi izlth,z: 
- TB t?i  các ban tin ciia Trtràiig; 
- Websitc Truông DI-LYD; 
- Ltru: VT, TCCB. 

GS.TS. Nguyen Vii Qu6c liuy 
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