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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2019
Thực hiện công văn số 344/KH-SYT ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Sở Y

tế Hà Tĩnh về kế hoạch tuyển dụng viên chức y tế năm 2019, Bệnh viện Phổi
Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng 01 bác sỹ đa khoa (hạng III) để bổ sung nhân lực
cho bệnh viện năm 2019;
* Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
* Nội dung xét tuyển: 02 vòng
- 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 vòng 2.
- Vòng 2: Phỏng vấn thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên
môn nghiệp vụ của người dự tuyển.
* Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển:
- Thí sinh tốt nghiệp bác sỹ đa khoa, đáp ứng các tiêu chuẩn và điều
kiện đăng ký dự tuyển viên chức được quy định tại Nghị định số
29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và
quản lý viên chức; Nghị định 161/2018NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ,
Nghị định 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;
- Bệnh viện Phổi chỉ tiếp nhận hồ sơ của thí sinh đã có bằng tốt
nghiệp.
* Hồ sơ xét tuyển gồm (Thí sinh tự mua hồ sơ):
1. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẩu (Nghị định 161/2018NĐ-CP ngày
29/11/2018 );

2. Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời
hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
3. Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị sử dụng;
4. Bản sao văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập được cơ quan có thẩm
quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp
phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
(nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
6. Hai phong bì (có dán tem) ghi rõ họ tên, địa chỉ phần nơi nhận.
* Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển: Thời gian nhận hồ sơ từ ngày
11/3/2019 đến hết ngày 11/4/2019 (thu nhận hồ sơ trong giờ hành chính, các
ngày làm việc trong tuần). Thí sinh phải trực tiếp nộp hồ sơ về phòng Tổ chức
Hành chính – bệnh viện Phổi Hà Tĩnh, không được gửi qua Bưu điện hoặc qua
người khác, khi đi nhớ mang hồ sơ gốc để đối chiếu. Thời gian xét tuyển dự kiến
từ ngày 01/5/2019 đến ngày 15/5/2019.
* Địa điểm nhận hồ sơ và xét tuyển: Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh - đường
Đồng Môn - Phường Thạch Quý - thành phố Hà Tĩnh.
Số điện thoại liên hệ: 0965369099.
* Lệ phí xét tuyển: Bệnh viện Phổi tạm thu 500.000 đồng/hồ sơ.
Người nộp hồ sơ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ của
mình, nếu phát hiện có gian dối về hồ sơ thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.
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