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THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng viên chức đợt 3- năm 2018 

 

 

Căn cứ Quyết định 1381/QĐ-UBND ngày 03/12/1994 của UBND Tỉnh 

Tiền Giang về việc thành lập, quy định, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của 

Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy; 

Căn cứ Quyết định số 967/QĐ-SYT ngày 14/6/2017 của Sở Y tế về chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện đa khoa khu vực 

Cai Lậy; 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc bãi bỏ Điều 5 và sửa đổi Điều 6 của Quy định 

phân cấp về thẩm quyền và trình tự, thủ tục tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành 

kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh; 

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của 

Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng 

hạng nghề nghiệp, chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi 

tuyển, thi thăng hạng nghề nghiệp đối với viên chức; 

Căn cứ vào tình hình nhân lực hiện tại, Bệnh viện đa khoa khu vực Cai 

Lậy thông báo tuyển dụng viên chức đợt 3- năm 2018 cụ thể như sau: 

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG 

Tổng số viên chức cần tuyển trong đợt 3 - 2018 là 23 (Hai mươi ba 

người), cụ thể như sau: 

- Bác sĩ đa khoa: 10 

- Cử nhân điều dưỡng: 04 

- Cao đẳng điều dưỡng: 02 

- Cử nhân kỹ thuật hình ảnh: 01 

- Trung cấp kỹ thuật hình ảnh: 01 

- Cử nhân kế toán: 02 

- Cử nhân Kỹ thuật y sinh: 01 

- Cao đẳng Kỹ thuật y sinh : 01 

- Cao đẳng dược: 01  

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2012/TT-BNV&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

1. Những người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây không phân biệt 

dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo được đăng ký dự tuyển 

viên chức: 

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam  

b) Đủ 18 tuổi trở lên; 

c) Có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; 

d) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; 

đ) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; 

e) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí dự tuyển; 

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức: 

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

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp 

hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; 

đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo 

dục. 

III. TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN 

1. Có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên (phù hợp với chuyên ngành tuyển 

dụng) 

2. Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam, hoặc có chứng chỉ ngoại 

ngữ trình độ A trở lên đối với trình độ trung cấp, cao đẳng. Có trình độ ngoại 

ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 

24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 06 

bậc dùng cho Việt Nam, hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên đối với 

trình độ đại học. 

3. Có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ Thông tin 

cơ bản theo Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin. Hoặc có 

chứng chỉ tin học trình độ A trở lên.  

IV. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG 

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển 

2. Nội dung xét tuyển: 
2.1. Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của 

người dự tuyển chiếm 50% số điểm. 

2.2. Kiểm tra, sát hạch người dự tuyển thông qua hình thức phỏng vấn bao 

gồm 02 câu kiến thức chung và 02 câu kiến thức chuyên ngành, chiếm 50% số 

điểm. 



2. Cách tính điểm: 

Thực hiện theo Điều 12 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 

năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức: 

Thực hiện theo Điều 13 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 

năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

V. NỘI DUNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

1. Hồ sơ dự tuyển: 

- Đơn đăng ký dự tuyển (đính kèm kế hoạch) 

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong 

thời hạn 06 tháng, tính đến thời điểm dự tuyển. 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí tuyển dụng (có 

chứng thực). 

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng trong vòng 12 tháng tính 

đến thời điểm dự tuyển (do Trung tâm y tế huyện, thành, thị trở lên cấp) 

- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan có thẩm 

quyền xác nhận. 

- 01 ảnh 3 cm x 4 cm (ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh phía sau 

ảnh). 

Tất cả hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 250 x 340 x 5mm 

Chứng nhận hồ sơ do cá nhân dự tuyển tự nộp, không nhận qua trung 

gian. 

2. Lệ phí xét tuyển: 

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, 

thăng hạng công chức, viên chức. 

+ Đối tượng bác sĩ đa khoa: Miễn phí lệ phí xét tuyển. 

+ Các đối tượng còn lại: 500.000 đồng/người. 

3. Địa điểm, thời gian nhận hồ sơ và tổ chức xét tuyển: 

a) Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ - Bệnh viện đa khoa khu 

vực Cai Lậy. Địa chỉ: Quốc lộ 1A, khu phố 1, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh 

Tiền Giang. 

b) Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 26/10/2018 đến hết ngày 20/11/2018. 

Trong giờ hành chính. 

4. Tài liệu: 

Tài liệu phỏng vấn phần kiến thức chung sẽ được niêm yết tại bệnh viện 

và Website của bệnh viện ngày 20/11/2018. 

5. Thời gian phỏng vấn: (dự kiến) 



Vào ngày 04/12/2018. 

6. Thông báo tuyển dụng và kết quả tuyển dụng: được niêm yết tại 

bệnh viện và Website của bệnh viện (cailayhospital.vn). 

Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ phòng Tổ chức cán bộ - Bệnh 

viện đa khoa khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Quốc lộ 1A, khu phố 1, phường 4, thị xã 

Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0273.3710.196 (trong 

giờ hành chính). 

 

 
Nơi nhận:  

- Sở Y tế Tiền Giang (để b/c); 
- Đảng ủy- Ban Giám đốc (để biết); 

- Website bệnh viện, TT nội bộ; 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 
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