
 

 

SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN  

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 691/TB-BV 
Thái Nguyên, ngày 18 tháng 7 năm 2022 

 
THÔNG BÁO  

 Về việc tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2022  
 

Căn cứ Kế hoạch số 688/KH-BV ngày 15/7/2022 về tuyển dụng lao động hợp 
đồng năm 2022 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên. 

Bệnh viện Y học cổ truyền thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 
2022 cụ thể như sau: 

1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển 

a. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; 

b. Từ đủ 18 tuổi trở lên; 

c. Có Đơn đăng ký dự tuyển; 

d. Có Lý lịch rõ ràng; 

đ. Có Văn bằng, Chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển; 

e. Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ (có Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan 
có thẩm quyền cấp theo tiêu chuẩn quy định hiện hành của Bộ Y tế, còn thời hạn 
trong vòng 6 tháng).  

* Lưu ý: không tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ xét tuyển đối với những 

người: 

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

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về 

hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa 

bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. 

- Đang trong thời gian bị kỷ luật; những người chưa chấm dứt hợp đồng làm việc 

tại đơn vị đang sử dụng lao động đó, vi phạm kỷ luật lao động hoặc tự ý bỏ việc 

trong các cơ quan đơn vị Nhà nước. 

2. Số lượng lao động hợp đồng cần tuyển: 
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STT Chuyên ngành  Trình độ đào tạo,           

bồi dưỡng 

Số lượng 

1 Bác sĩ đa khoa 

Đã tốt nghiệp các trường 
Đại học Y – Dược; có kỹ 

năng sử dụng công nghệ 
thông tin cơ bản và sử 

dụng được ngoại ngữ. 

01 

2 Bác sĩ Y học cổ truyền 02 

3 Điều dưỡng  - Có bằng tốt nghiệp từ cao 
đẳng trở lên theo chuyên 
ngành. 

- Có kỹ năng sử dụng công 
nghệ thông tin cơ bản và sử 

dụng được ngoại ngữ (đối 
với Điều dưỡng Đại học) 

 

20 

4 Kỹ thuật y phục hồi chức năng - Có bằng tốt nghiệp theo 
chuyên ngành từ Cao đẳng 

trở lên 
- Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản và sử 
dụng được ngoại ngữ (đối 

với Kỹ thuật y Đại học) 
 

02 

5 KTY xét nghiệm - Có bằng tốt nghiệp theo 

chuyên ngành từ Cao đẳng 
trở lên. 

- Có kỹ năng sử dụng công 
nghệ thông tin cơ bản và sử 

dụng được ngoại ngữ (đối 
với Kỹ thuật y Đại học) 

 

02 

6 Dược cao đẳng Có bằng tốt nghiệp cao 
đẳng Dược 

01 

7 Cử nhân Kế toán  Có bằng tốt nghiệp Đại học 

kế toán, kinh tế trở lên; có 
kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản và sử 
dụng được ngoại ngữ. 

01 

 Tổng số  29 
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3. Đơn đăng ký dự tuyển  

Thí sinh đăng ký dự tuyển nộp Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định tại 

Phụ lục 1), được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Bệnh viện Y học cổ truyền tại 
địa chỉ: http://bvyhctthainguyen.com.vn).  

* Lưu ý:  

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm; khai đầy đủ, 
chính xác các thông tin trong phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu 

và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu. Thí 
sinh nào khai không trung thực trong Đơn đăng ký dự tuyển thì bị xóa tên trong 

danh sách dự xét tuyển hoặc hủy bỏ kết quả xét tuyển.  

- Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai 

Đơn đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng 
quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông 

báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, 
đơn vị và không tiếp nhận Đơn đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo. 

- Không nhận Đơn đăng ký dự tuyển bị tẩy, xóa hoặc không đúng theo mẫu 
quy định. 

  - Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo 

quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Đơn đăng ký dự tuyển hoặc bị 
phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham 

gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng lao 
động hợp đồng ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển. 

4.  Hình thức và nội dung tuyển dụng 

4.1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển  

a) Xét tuyển viên chức được thực hiện qua 2 vòng như sau: 

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Đơn đăng ký dự tuyển theo yêu cầu 

của chuyên ngành cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2. 

- Vòng 2: Tổ chức sát hạch thông qua hình thức phỏng vấn (hoặc thực hành) 

để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.  

- Thang điểm: Kết quả phải đạt từ 50 điểm trở lên (tính theo thang điểm 100) 

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn, thực hành và trắc 
nghiệm. 

b) Hình thức sát hạch (vòng 2): 

+ Đối với chức danh Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ Y học cổ truyền, Kỹ thuật y phục 
hồi chức năng, KTY xét nghiệm, cao đẳng Dược, Cử nhân Kế toán: thi phỏng vấn.  

+ Đối với chức danh Điều dưỡng: thi thực hành. 

c) Thời gian thi:  

http://bvyhctthainguyen.com.vn/
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- Thời gian thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn thí sinh dự thi có 
không quá 15 phút chuẩn bị); 

- Thời gian thi thực hành: 20 phút. 

5. Địa điểm và thời gian tuyển dụng 

5.1. Địa điểm tuyển dụng: Tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên. 

5.2. Thời gian thực hiện xét tuyển (Phụ lục 2 kèm theo).   

* Thời gian nhận Đơn đăng ký dự tuyển:15 ngày.  

Từ ngày 18/7/2022 đến 16h30’ ngày 02/8/2022.  

* Hình thức nhận Đơn đăng ký dự tuyển: 

- Người dự tuyển nộp Đơn đăng ký dự tuyển trực tiếp tại Phòng Tổ chức Hành 
chính Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên (Trong giờ hành chính)  

- Người nộp Đơn đăng ký dự tuyển phải ký giấy giao nhận và có chữ ký của 
người nhận Đơn đăng ký dự tuyển.  

* Địa điểm tiếp nhận Đơn đăng ký dự tuyển:  

- Phòng Tổ chức Hành chính Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên 

(Trong giờ hành chính). Số điện thoại: 0919814574. 

Thông báo này được trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của bệnh viện và 

niêm yết công khai tại bảng tin của Bệnh viện Y học cổ truyền Thái nguyên./. 
 

Nơi nhận: 

- Các khoa, phòng thuộc BV; 
- Lưu: VT, TCHC. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
  Trương Thị Thu Hương 
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Phụ lục 1 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Thái Nguyên, ngày………tháng……… năm 2022 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG NĂM 2022 
 

Họ và tên: …………………………………………………..Nam/Nữ:………… 
Ngày sinh:………………………………………………………………………… 

Quê quán:…………………………………………………………………….…… 
Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………. 

Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………..……….. 
Điện thoại liên lạc:………………………………………………………….…….. 

Dân tộc:…………………………………………………………………….……... 
Trình độ và chuyên ngành đào tạo:……………………………………..………… 

Đối tượng ưu tiên (nếu có): (1)…………………………………………………….. 
Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển lao động hợp đồng của Bệnh 

viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên, tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ xét 

tuyển đối với chức danh……………….….……..………………. (2). 
Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển theo thông báo của bệnh viện Y học cổ 

truyền Thái Nguyên. 
Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của bệnh 

viện Y học cổ truyền Thái Nguyên. 
Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm: 

1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật; 

2. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm (3): 

- …………………………………………………………………………...…  

- …………………………………………………………………………...…  

- …………………………………………………………………………...…  

- …………………………………………………………………………...…  

3. Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định; 

4. Bản sao Giấy khai sinh; 

5. Bản phô tô Hộ khẩu thường trú (có chứng thực); 

6. Bản phô tô Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (có chứng 
thực) 

7. 02 phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4 x 6cm.  
Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật. Nếu sai sự thật, kết quả 

tuyển dụng của tôi hủy bỏ và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 
                                                                   NGƯỜI LÀM ĐƠN 

                                                                             (Ký và ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 2 
DỰ KIẾN THỜI GIAN TỔ CHỨC XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG  

TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN THÁI NGUYÊN  
NĂM 2022 

      (Kèm theo Thông báo số:691/TB-BV ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bệnh viện YHCT) 

 

T

T 

Nội dung hoạt động Thời gian Địa điểm/đơn vị 

thực hiện 

  Ghi chú 

1 

Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng 

lao động hợp đồng năm 2022  

Từ ngày  

14/7/2022 đến 
ngày 15/7/2022 

Phòng TCHC;     

Giám đốc Bệnh viện 

 

2 

 
 

Thông báo tuyển dụng lao động 

hợp đồng bằng hình thức xét 

tuyển; Niêm yết nội dung ôn tập. 

 
 

Từ 18/7/2022  

Trang thông tin điện 

tử Bệnh viện. 

 Niêm yết tại bảng 
thông báo Bệnh viện. 

 

3 

Tiếp nhận Đơn Đăng ký dự 
tuyển (15 ngày) 

Từ ngày 18/7/2022 
đến 16h30’ ngày 

02/8/2022 

Phòng TCHC Bệnh 
viện  

Người dự 
tuyển nộp 
trực tiếp 
trong giờ 

hành chính 

4 

Quyết định thành lập Hội đồng 

xét tuyển  

 

Ngày 18/7/2022 

Giám đốc Bệnh viện   

5 

Chủ tịch Hội đồng xét tuyển họp 

và phân công nhiệm vụ  

Từ ngày 18/7/2022 

đến ngày 
03/8/2022 

Chủ tịch Hội đồng xét 

tuyển 

 

6 

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn 

thí sinh dự tuyển (vòng sơ 

tuyển), thu phí (nếu có) 

Từ ngày 02/8/2022 

đến ngày 

03/8/2022 

Ban Kiểm tra Đơn 

đăng ký dự tuyển 

 

7 

Lập danh sách thí sinh đủ điều 

kiện tham gia sát hạch (vòng 

phỏng vấn ); Gửi thông báo triệu 

tập thí sinh dự tuyển (chậm nhất 

05 ngày làm việc sau ngày kết 

thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu 
chuẩn) 

Từ ngày 03/8/2022 

đến ngày 

05/8/2022 

Hội đồng xét tuyển Gửi thông 
báo bằng 

đường bưu 
điện hoặc 
ký nhận 

trực tiếp 

8 

Niêm yết công khai danh sách 

thí sinh đủ điều kiện dự tuyển 

Vòng 2 

Từ ngày  

03/8/2022  

Hội đồng xét tuyển Niêm yết tại 
Bệnh viện  

9 

Làm Đề thi (Bộ đề thi) Từ ngày  

03/8/2022 đến 

ngày 05/8/2022 

Ban Kiểm tra sát hạch  



 

7 

 

 

10 

Niêm yết danh sách thí sinh theo 

số báo danh, theo phòng thi; sơ 

đồ vị trí các phòng; nội quy, quy 

chế xét tuyển tại địa điểm tổ 

chức thi. (01 ngày trước khi xét 

tuyển) 

Ngày 

15/8/2022   

 

 

Hội đồng xét tuyển 

Niêm yết tại 
địa điểm tổ 

chức phỏng 
vấn 

11 
Tổ chức kiểm tra sát hạch   Ngày  

16/8/2022  

Ban Kiểm tra sát hạch  

12 Tổng hợp kết quả chấm phỏng 

vấn vào bảng kết quả chung (sau 

khi chấm thi xong) và bàn giao 

kết quả điểm thi cho Ủy viên 
kiêm thư ký Hội đồng. 

Từ ngày 

17/8/2022 đến 

ngày 19/8/2022 

 

Ban Kiểm tra sát hạch 

Thư ký Hội đồng xét 

tuyển Bệnh viện 

 

 

13 

Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng 

tổng hợp chung kết quả và báo 

cáo Chủ tịch hội đồng xét tuyển. 

Từ ngày 

17/8/2022 đến 
ngày 19/8/2022 

 

Thư ký Hội đồng xét 
tuyển Bệnh viện 

 

14 

Báo cáo Giám đốc Bệnh viện 
công nhận kết quả xét tuyển. 

Từ ngày 

17/8/2022 đến 

ngày 19/8/2022 

Chủ tịch Hội đồng  

15 

Công nhận kết quả xét tuyển 
bằng văn bản 

Từ ngày 22/8/2022 
đến ngày 

23/8/2022 

Giám đốc Bệnh viện 
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- Thông báo kết quả xét tuyển 
(Gửi thông báo tới người dự 

tuyển bằng văn bản; Thông báo 

trên cổng thông tin điện tử Bệnh 

viện, Niêm yết tại đơn vị) 

- Thông báo danh sách người 

trúng tuyển. Ra Quyết định công 

nhận kết quả tuyển dụng. (chậm 

nhất 10 ngày sau khi nhận được 
BC kết quả vòng 2) 

Từ ngày 22/8/2022 
đến ngày 

23/8/2022 

Hội đồng xét tuyển 
Bệnh viện 

Gửi bằng 
đường bưu 
chính; Niêm 

yết tại đơn 
vị 

17 

Người trúng tuyển xuất trình các 

bản chính của văn bằng chứng 

chỉ theo quy định để kiểm tra, 

đối chiếu.  

Từ ngày 22/8/2022 

đến ngày 

31/8/2022 

 

Phòng TCHC Bệnh 
viện 

 

17 

Ký hợp đồng lao động với người 

trúng tuyển 

Từ ngày 22/8/2022 

đến ngày 

31/8/2022 

Giám đốc Bệnh viện  

 

 

18 

Bàn giao toàn bộ tài liệu về kỳ 

xét tuyển theo quy định để lưu 

trữ và quản lý. (Chậm nhất 30 

ngày sau khi kết thúc kỳ xét 

tuyển) 

Từ ngày 01/9/2022 

đến ngày 

30/9/2022 

Thư ký Hội đồng xét 

tuyển 
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Phụ lục 3 
NỘI DUNG ÔN TẬP  

TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG NĂM 2022 
(Đính kèm theo Thông báo số: 691/TB-BV ngày 18/7/2022                                                 

của bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên )  

 
TT Chức danh Hình thức 

thi 

Nội dung ôn tập Ghi 

chú 

1 Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ 
YHCT, Kỹ thuật Y 

PHCN, KTY Xét nghiệm.  

Phỏng vấn 1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh (số 
40/2009/QH12 ngày 23/11/2009) 

2. Luật Bảo hiểm y tế (số 
25/2008/QH12 ngày 14/11/2008) 

3. Nghị định 109/2016/NĐ-CP 
ngày 01/7/2022 quy định cấp chứng 

chỉ hành nghề và cấp giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh. 

 

 

2 Điều dưỡng Thực hành Các Quy trình điều dưỡng cơ bản 

 

 

3 Cao đẳng Dược Phỏng vấn 1. Luật Dược. 

2. Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 

08/05/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Dược. 

 

4 Cử nhân Kế toán Phỏng vấn 1. Luật Ngân sách Nhà nước. 

2. Luật Kế toán. 

3. Thông tư 107/2017/TT-BTC 
ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính 

Hướng dẫn chế độ kế toán hành 

chính, sự nghiệp. 

 

 

 

 

 

 

  


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-07-18T10:26:17+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trương Thị Thu Hương<huongttt.bvyhct@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-07-18T10:40:11+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
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