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Ô Môn       03       11   ăm 2020 

 

          

      c       d         c  c  ăm 2020 

 

Căn cứ Luật viên chức s  58/2010/Q 12 ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Ngh    nh s  115/2020/N -C  ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ c ng văn s  02/   - CCB ngày 02 tháng 01 năm 2020 của  ở   tế thành 

ph  Cần  hơ về việc Giao s  lượng người làm việc trong  ơn v  sự nghiệp c ng lập trực 

thuộc  ở   tế năm 2020; 

Căn cứ c ng văn s  4471/SYT-TCCB ngày 26 tháng 10 năm 2020 của  ở   tế thành 

ph  Cần  hơ về việc thóng nhất kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Bệnh viện 

 âm thần; 

Bệnh viện  âm thần th ng báo tuyển dụng viên chức năm 2020 bằng hình thức xét 

tuyển như sau: 

                            c  c       d    

a.                d     03    ờ  

b.  ị  r     c  àm cầ        d   : 

+ Bác sĩ  a khoa: 01 

+ Dược sĩ  ại học: 02 

2             ă            d     

a            c      

Người  ăng ký dự tuyển vào làm việc tại Bệnh viện  âm thần phải  áp ứng các  iều 

kiện quy   nh tại  iều 22 Luật Viên chức và  iều 4 Ngh    nh s  29/2012/N -CP ngày 

12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cụ thể:   

- Có qu c t ch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; 

-  ừ  ủ 18 tuổi trở lên; 

- Có  ơn  ăng ký dự tuyển; 

- Có lý l ch rõ ràng;  

- Có các văn bằng, chứng ch ,  ào tạo ph  hợp v i v  trí việc làm cần tuyển  

-  ủ sức khoẻ  ể thực hiện nhiệm vụ; 

- Có phẩm chất chính tr ,  ạo  ức t t; 

-  iêu chuẩn về ngoại ngữ:   i v i trình  ộ  ại học có tình  ộ ngoại ngữ tương 

 ương bậc 2 (A2) trở lên,   i v i tình  ộ cao  ẳng, trung cấp có chứng ch  ngoại ngữ 

tương  ương bậc 1 (A1) trở lên  

-  iêu chuẩn về tin học: Có trình  ộ tin học  ạt chuẩn kỹ năng sử dụng c ng nghệ 

th ng tin cơ bản theo quy   nh tại  h ng tư s  03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ  h ng tin và  ruyền th ng quy   nh chuẩn kỹ năng sử dụng c ng nghệ 

thông tin. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-03-2014-tt-btttt-chuan-ky-nang-su-dung-cong-nghe-thong-tin-223113.aspx
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 b    ữ      ờ   a   â    ô      c  ă      d         

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc b  hạn chế năng lực hành vi dân sự; 

-  ang b  truy cứu trách nhiệm hình sự;  ang chấp hành bản án, quyết   nh về hình 

sự của  òa án;  ang b  áp dụng biện pháp xử lý hành chính  ưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ 

sở giáo dục, trường giáo dưỡng  

          ă      d         

-  hiếu  ăng ký dự tuyển  

-  ơ yếu lý l ch viên chức theo quy   nh hiện hành  ược lập chậm nhất là 30 ngày trư c 

ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của   a phương; 

- Giấy khai sinh; 

- CMND (hoặc CCCD)c ng chứng; 

- Bản sao các văn bằng, chứng ch  và bảng  iểm kết quả học tập, bảng  iểm t t 

nghiệp  ược cơ quan có thẩm quyền chứng thực; 

- Giấy chứng nhận sức kh e do cơ quan y tế có  ủ  iều kiện  ược khám sức kh e 

chứng nhận theo quy   nh hiện hành, chậm nhất là 30 ngày trư c ngày nộp hồ sơ; 

- Giấy chứng nhận thuộc   i tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) 

 ược cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực; 

-  ổ B X  c ng chứng (nếu có); 

- 02 ảnh (4x6); 02 ảnh (3x4); 

- 02 phong bì có dán tem và ghi rõ   a ch  khi cần báo tin  

4.   ờ    a    ịa    m                 

-  hời gian nhận phiếu  ăng ký dự tuyển và hồ sơ: 30 ngày kể từ ngày ra th ng báo. 

 (Sáng 7h30’  ến 11 giờ, chiều từ 13 giờ30’  ến 16 giờ từ thứ 2  ến thứ 6 hàng tuần, 

dự kiến nhận hồ sơ kể từ ngày 03/11/2020  ến ngày 02/12/2020) 

-   a  iểm phát và nhận hồ sơ:  hòng hành chính  quản tr  -  ổ chức cán bộ Bệnh 

viện  âm thần thành ph  Cần  hơ    a ch : Khu vực Bình  òa A, phường  hư c  h i, 

quận   M n, thành ph  Cần  hơ,  iện thoại: 02923738116 

5.  ì      c  à     d               

a   ì      c:  

 uyển dụng bằng hình thức xét tuyển  

b.     d               

- Vòng 1: Kiểm tra  iều kiện, tiêu chuẩn của người  ăng ký tại phiếu  ăng ký dự 

tuyển theo yêu cầu v  trí việc làm. 

- Vòng 2:  

+ Ph ng vấn  ể kiểm tra về năng lực, trình  ộ chuyên m n, nghiệp vụ của người dự 

tuyển   

+  iểm ph ng vấn  ược tính theo thang  iểm 100  

Cụ thể nội dung như sau: 

                        m                     m                                   

(40 đ  m)  

                                                ăm 20 0              đ          

   m b       ữ  b    (30 đ  m)  
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                                                                 (            

0  20 4   -         25 02 20 4)      ă                                             (30 

đ  m) 

+  hời gian ph ng vấn 30 phút 

6    ờ    a    ịa    m            

-  hời gian:  ổ chức xét tuyển dự kiến từ ngày 21/12/2020  ến ngày 22/12/2020; 

-   a  iểm xét tuyển: Bệnh viện  âm thần thành ph  Cần  hơ, khu vực Bình  òa A, 

 hường  hư c  h i, quận   M n, thành ph  Cần  hơ  

7. P    xét        

Lệ phí xét tuyển: 500 000 /1 người dự xét tuyển (theo  h ng tư s  228/2016/  -

B C ngày 11 tháng11năm 2016 quy   nh mức thu, chế  ộ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng c ng chức, viên chức); 

- Danh sách thí sinh  ủ  iều kiện dự xét tuyển  ược niêm yết c ng khai trên trang 

th ng tin  iện tử của Bệnh viện,   a ch  http://bvtamthanct.vn/ và niêm yết tại bảng th ng 

tin của Bệnh viện; 

- Người dự tuyển trực tiếp  ến nộp hồ sơ, kh ng tiếp nhận hồ sơ gởi qua bưu  iện và 

nộp thay; 

- Kh ng nhận văn bằng, chứng ch , chứng nhận tạm thời; 

- Kh ng hoàn lại lệ phí   i v i các hồ sơ  ủ  iều kiện dự tuyển; 
- Kh ng giải quyết   i v i bất cứ trường hợp nào  ến nhận và nộp hồ sơ kh ng  úng 

thời gian quy   nh;  

- Các thông tin về  ợt tuyển dụng của Bệnh viện sẽ  ược  ăng tải trên trang thông 

tin  iện tử của Bệnh viện,   a ch  http://bvtamthanct.vn/ và niêm yết tại bảng th ng tin 

của Bệnh viện /  

 

                   

-  ở   tế   C ; 

-  ăng báo Cần  hơ; 

- Lưu: V , HC-QT-TCCB. 

          

 

 Võ Cánh Sinh 
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