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THÔNG BÁO 

                      Về việc tuyển dụng viên chức năm 2019 

 

Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh. Có chức năng 

nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh điều trị và phòng các bệnh Nội tiết trong đó có việc 

thực hiện chương trình Dự án phòng chống bướu cổ (PCBC), Dự án phòng chống bệnh 

đái tháo đường trên địa bàn toàn tỉnh theo các hình thức nội trú, ngoại trú, và công tác 

chỉ đạo tuyến dưới về châm sóc sức khỏe cho nhân dân trong tỉnh. Bệnh viện có 120 

giường kế hoạch, thực kê 180 giường, gồm 5 phòng chức năng và 13 khoa lâm sàng 

và cận lâm sàng.  

Căn cứ Công văn số 10761/UBND-THKH ngày 16/8/2019 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Bệnh viện 

Nội tiết năm 2019; 

Căn cứ Phương án số 126/PA-BVNT ngày 05/9/2019 của Giám đốc Bệnh viện 

Nội tiết tỉnh Thanh Hóa về việc tuyển dụng viên chức năm 2019; 

Bệnh viện Nội tiết tỉnh Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 cụ 

thể như sau: 

         1.Số lượng cần tuyển dụng: 86 người. 

- Khối chuyên môn, nghiệp vụ: 79 người, gồm các vị trí việc làm sau: 

+ Bác sĩ Đa khoa hạng III (V.08.01.03):    12 người 

+ Dược sĩ hạng III (V.08.08.22):     02người 

+ Dược sĩ hạng IV (V.08.08.23):     03 người 

+ Điều dưỡng hạng III (V.08.05.12):     02 người 

+ Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13):     54 người 

+ Kỹ thuật y hạng III (V.08.07.18):                                02 người 

+ Kỹ thuật viên y hạng IV (V.08.07.19):                      04 người 

- Khối hành chính: 07 người, vị trí việc làm như sau: 

+ Chuyên viên (01.003)                                                       01 người 

+ Công nghệ thông tin (01.003)                                           01 người 

+ Cán sự (01.004)                                                                 01 người 

+ Kế toán viên (06.031)       03 người 

+ kế toán viên cao đẳng (06a.031)                                        01 người 

1. Hình thức và nội dung tuyển dụng 

a. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển 

b. Nội dung xét tuyển viên chức: Xét tuyển thực hiện qua 2 vòng như sau: 



Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu 

đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển 

được tham dự vòng 2. 

 Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của 

người dự tuyển. Nội dung phỏng vấn gồm kiến thức chung, kiến thức về chuyên môn, 

nghiệp vụ của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển. 

2. Điều kiện tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển 

a. Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức;  

Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức và khoản 1 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2018 của Chính phủ 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. 

b. Yêu cầu về trình độ chuyên môn: 

  - Bác sĩ hạng III: (V.08.01.03) Yêu cầu tốt nghiệp bác sĩ đa khoa và bác sĩ 

chuyên khoa phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng (trừ bác sĩ y học dự phòng). 

 - Dược sĩ hạng III: (V.08.08.22) Yêu cầu tốt nghiệp đại học Dược 

 - Dược sĩ hạng IV: (V.08.08.23)Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp dược trở lên.  

 - Điều dưỡng hạng III: (V.08.05.12)Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành 

điều dưỡng. 

 - Điều dưỡng hạng IV: (V.08.05.13)Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên 

ngành điều dưỡng.Trường hợp tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành hộ sinh hoặc y sĩ 

phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành điều dưỡng theo quy định.  

 - Kỹ thuật y hạng III: (V.08.07.18)Yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 

ngành kỹ thuật y học phù hợp với vị trí chuyên môn làm việc (xét nghiệm y học, kỹ 

thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hình răng,vật lý trị liệu/phục hồi chức năng); nếu 

tốt nghiệp đại học chuyên ngành hóa sinh, dược hoặc chuyên ngành y học khác thì 

phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành kỹ thuật viên y theo quy định.  

 - Kỹ thuật y hạng IV: (V.08.07.19)Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên 

ngành chuyên ngành kỹ thuật viên y, phù hợp với vị trí chuyên môn làm việc (xét nghiệm 

y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hình răng, vật lý trị liệu/phục hồi chức năng); 

nếu tốt nghiệp chuyên ngành hóa sinh, dược hoặc chuyên ngành y dược khác thì phải có 

chứng chỉ đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học theo quy định. 

          - Chuyên viên (01.003): Yêu cầu tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ thông tin 01 

người, Luật, Hành chính, Xây dựng, Công tác xã hội 01 người. 

- Cán sự (01.004) Yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng ngành xã hội nhân văn. 

 - Kế toán viên (06.031) Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán. 

  - Kế toán viên (06a.031) Yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành tài chính, kế 

toán. 

c. Trình độ Ngoại ngữ, tin học: 

 + Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông 

tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-01-2014-tt-bgddt-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-viet-nam-220349.aspx


ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đối với chức danh nghề 

nghiệp viên chức yêu cầu trình độ đại học; 

 + Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông 

tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đối với chức danh nghề 

nghiệp viên chức yêu cầu trình độ cao đẳng, trung cấp. 

 + Về trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc tương đương theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin. 

 4. Hồ sơ dự tuyển gồm:  

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 

161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ (cấp tại phòng TC-HC bệnh viện 

Nội tiết); 

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển; 

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).   

 5. Thời gian nhận hồ sơ, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển. 

- Thời gian nhận hồ sơ dự thi: Thời gian 30 ngày kể từ ngày 20/9/2019 đến ngày 

20/10/2019  (Buổi sáng từ 7h đến 11h30, Buổi chiều từ 13h30 đến 17h các ngày làm 

việc trong tuần). 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện Nội tiết tỉnh 

Thanh Hóa. 

6. Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/hồ sơ dự tuyển. 

7. Thời gian và địa điểm xét tuyển:  

- Thời gian dự kiến tháng 10/2019. 

- Địa điểm xét tuyển: Bệnh viện Nội tiết tỉnh Thanh Hóa (Số 476 đường Hải 

thượng Lãn Ông, Phường Quảng Thắng Thành phố Thanh Hóa). 

8. Chính sách thu hút:  

          Bệnh viện có chính sách thu hút đối với bác sĩ đa khoa (V.08.01.03)tốt nghiệp 

nội trú hoặc sau đại học về làm việc tại đơn vị. Bệnh viện cam kết đảm bảo mức thu 

nhập tối thiểu 10.000.000đ (Mười triệu đồng)/ bác sĩ/ tháng, đồng thời chi kinh phí 

đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn. 

Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 02373.950.500; 0906049159./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở Y tế; 

- Sở Nội vụ; 

- Báo Thanh Hóa;                                   

- Lưu: VT, TC-HC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                        Hà Khánh Dư 
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