SỞ Y TẾ HÀ TĨNH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1013/TB- KSBT

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO
Tuyển dụng viên chức đợt 2- năm 2021
Thực hiện Văn bản số 1977 /SYT-TCCB ngày 15/6/2021 của Sở Y tế Hà Tĩnh về
việc tuyển dụng viên chức năm 2021;
Căn cứ chỉ tiêu tuyển dụng năm 2021 được giao tại Văn bản số: 3852/UBNDNC1 ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các
đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế; Kế hoạch số: 1012/KH-KSBT ngày
04/10/2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về việc tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021;
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức vào
làm việc tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật năm 2021, cụ thể như sau:
I. Số lượng, vị trí việc làm và chuyên ngành cần tuyển:
1. Số lượng viên chức cần tuyển: 02 chỉ tiêu
2. Số lượng vị trí việc làm tuyển dụng:
- Vị trí Bác sỹ ( hạng III): 01 chỉ tiêu;
- Vị trí Kỹ thuật Y hạng IV: 01 chỉ tiêu
II. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển; hồ sơ đăng ký dự tuyển; ưu
tiên trong tuyển dụng:
1. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện chung:
- Là công dân Việt Nam, có tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có lý lịch rõ ràng; có phẩm chất đạo đức tốt. Không trong thời gian vi
phạm pháp luật bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành
vi dân sự.
- Có Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ( theo mẫu quy định)
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với chức danh nghề nghiệp và vị
trí cần tuyển;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
2. Điều kiện cụ thể:
Ngoài các điều kiện chung, người dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp theo qui định tại các Thông tư qui định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp , cụ thể:
- Bác sỹ (hạng III): Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành bác sĩ đa khoa
(Bác sỹ y khoa); Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) 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; (Trường hợp
chưa có chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư số
01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì
được chấp nhận các chứng chỉ/chứng nhận theo quy định cũ để áp dụng quy đổi tại

văn bản số 1104/SGDĐT-TCCB ngày 26/6/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về
công nhận chứng chỉ/chứng nhận năng lực ngoại ngữ); Có trình độ tin học đạt
chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 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 hoặc có chứng chỉ tin học
ứng dụng A, B, C theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2000 đã
được cấp trước ngày 10/8/2016 (ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLTBGDĐT-BTTTT có hiệu lực).
- Kỹ thuật Y hạng IV: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành xét
nghiệm; Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 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; (Trường hợp chưa có
chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TTBGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được chấp
nhận các chứng chỉ/chứng nhận theo quy định cũ để áp dụng quy đổi tại văn bản số
1104/SGDĐT-TCCB ngày 26/6/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về công nhận
chứng chỉ/chứng nhận năng lực ngoại ngữ); Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng
sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TTBTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định
chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc có chứng chỉ tin học ứng dụng A,
B, C theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2000 đã được cấp trước
ngày 10/8/2016 (ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT có
hiệu lực).
3.Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ( Theo mẫu số 01 ban hành kèm theo
Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ)
- 02 phong bì có dán tem, ghi địa chỉ người dự xét tuyển ở phần nơi nhận;
- Hồ sơ được bỏ vào bì đựng riêng và không trả lại.
4. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
a) Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:
- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người
hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào
kết quả điểm vòng 2;
- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên
nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp
đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp
xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ
quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính
sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con
Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân,
đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

b) Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại
khoản 1 Điều 6 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ thì chỉ
được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
III. Hình thức, nội dung tuyển dụng
1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển viên chức 2 vòng theo qui định tại Nghị
định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính Phủ.
2. Nội dung xét tuyển:
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 kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp
người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
IV. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển
1. Thời hạn tiếp nhận hồ : 30 ngày, kể từ ngày 11/10/2021 đến hết ngày
10/11/2021 (Trong giờ hành chính, các ngày làm việc trong tuần)
2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Kiểm
soát bệnh tật Hà Tĩnh, địa chỉ số 229, đường Nguyễn Huy Tự, Thành phố Hà Tĩnh.
Số điện thoại liên hệ: 02393.855531 – 0943355758 (Thí sinh trực tiếp nộp hồ sơ
hoặc gửi qua đường bưu điện)
V. Thời gian, địa điểm xét tuyển, tài liệu ôn tập và lệ phí xét tuyển
1. Thời gian tổ chức xét tuyển: Dự kiến từ ngày 06-10/12/2021, thời gian cụ
thể sẽ thông báo sau.
2. Địa điểm xét tuyển: Tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh, địa chỉ số
229, đường Nguyễn Huy Tự, Thành phố Hà Tĩnh.
3. Tài liệu ôn tập: Sẽ thông báo sau.
4. Lệ phí xét tuyển: Không
Người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu
Đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm
về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu./.
Nơi nhân:
- Sở Y tế ( để b/c) ;
- Ban GĐ TTKSBT;
- Cổng TTĐT Sở Y tế;
- Báo Hà Tĩnh.
- Lưu: VT- TCHC.
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