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   Đà Nẵng, ngày      tháng       năm 2022 

                   

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022  

CỦA ĐƠN VỊ BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

                                 

Thực hiện Quyết định số 393/QĐ-SNV ngày 13 tháng 9 năm 2022 của Sở 

Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức 

Bệnh viện Y học cổ truyền, trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng năm 2022, 

Bệnh viện Y học cổ truyền thông báo nhu cầu xét tuyển viên chức năm 2022 

như sau 

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN 

1. Tiêu chuẩn 

Người đăng ký xét tuyển vào viên chức tại Bệnh viện Y học cổ truyền 

thành phố Đà Nẵng phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, 

năng lực theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển; đảm bảo các điều kiện theo 

quy định tại Điều 22, Luật Viên chức và điều kiện của Bệnh viện Y học cổ 

truyền Đà Nẵng. 

2. Điều kiện 

a) Điều kiện chung 

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; 

- Từ đủ 18 tuổi trở lên; 

- Có đơn đăng ký dự tuyển; 

- Có lí lịch rõ ràng; 

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm; 

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ; 

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

+ 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. 

b) Điều kiện cụ thể 

Ngoài các điều kiện chung nêu trên, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các 

điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định 

hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể của Bệnh viện Y học cổ truyền Đà 

Nẵng theo Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng đã 
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được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 393/QĐ-SNV 

ngày 13 tháng 9 năm 2022.  

(Kèm theo Phụ lục Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí tuyển dụng viên 

chức) 

II. SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN : 50 người 

(Theo Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng đã được 

Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 393/QĐ-SNV ngày 13 

tháng 9 năm 2022) 

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG:  

Nội dung và hình thức xét tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP. Cụ thể như sau:  

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: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự 

tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. 

- Hình thức thi:  

Thực hành đối với chức danh nghề nghiệp Bác sĩ hạng III, Điều dưỡng 

hạng III, Điều dưỡng hạng IV.  

Phỏng vấn đối với các chức danh nghề nghiệp còn lại.  

- Thang điểm: 100 điểm 

- Thời gian thi: 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 do người đứng 

đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định căn cứ vào tính chất, 

đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tuyển. 

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực 

hành. 

IV. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG 

Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng thông báo công khai trên các phương 

tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của Sở Y tế, Bệnh viện Y học cổ 

truyền Đà Nẵng, niêm yết công khai tại Trụ sở làm việc sẽ tiến hành tiếp nhận 

phiếu đăng ký dự tuyển viên chức, cụ thể như sau: 

1. Thời gian  

Thời gian thực hiện việc quy trình tuyển dụng viên chức cụ thể như sau: 

a) Ngày 19/9/2022: Thông báo kế hoạch xét tuyển trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng 

tại địa chỉ website: http://soyte.danang.gov.vn/, Bệnh viện Y học cổ truyền Đà 

Nẵng tại địa chỉ website: http://www.yhct.danang.gov.vn/ và 

http://benhvienyhoccotruyendanang.vn/, tại bảng niêm yết trụ sở cơ quan Bệnh 
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viện Y học cổ truyền Đà Nẵng, đường Đinh Gia Trinh, phường Hòa Xuân, quận 

Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng;  

b) Ngày 19/9/2022 đến hết ngày 18/10/2022: Phát hành, hướng dẫn và 

nhận Phiếu đăng ký dự tuyển (trừ ngày thứ Bảy và Chủ nhật). 

c) Ngày 01/11/2022: Niêm yết danh sách những người đủ điều kiện tham 

gia xét tuyển vòng 2 tại bảng niêm yết của Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng 

và thông báo trên trang thông tin điện tử Sở Y tế Đà Nẵng.  

d) Ngày 04/11/2022: Các thí sinh đủ điều kiện dự thi tập trung tại Bệnh 

viện Y học cổ truyền Đà Nẵng (đường Đinh Gia Trinh, phường Hòa Xuân, quận 

Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) để nghe hướng dẫn và quy chế xét tuyển. 

e) Dự kiến ngày 08/11/2022 đến ngày 11/11/2022: Tổ chức xét tuyển 

vòng 2. Nếu thời gian thi có thay đổi, Bệnh viện Y học cổ truyền sẽ thông báo 

lại vào ngày 01/11/2022. 

g) Tổ chức xét tuyển và tổng hợp kết quả xét tuyển: Sau ngày kết thúc tổ 

chức xét tuyển. 

h) Niêm yết công khai điểm kết quả xét tuyển tại bảng niêm yết và trang 

thông tin điện tử của Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng: Sau khi hoàn thành 

việc tổng hợp. 

i) Báo cáo, đề nghị phê duyệt kết quả xét tuyển: Sau khi hết thời hạn niêm 

yết công khai, Hội đồng xét tuyển viên chức tổng hợp kết quả xét tuyển, báo cáo 

cơ quan có thẩm quyền để xem xét, công nhận kết quả trúng tuyển.  

k) Thông báo kết quả tuyển dụng: Trong thời hạn 15 ngày sau khi được cơ 

quan có thẩm quyền quản lý viên chức phê duyệt. 

2. Địa điểm xét tuyển:  

Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng, đường Đinh Gia Trinh, 

phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. 

V. LỆ PHÍ 

Thực hiện theo Thông tư 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 

của Bộ Tài chính 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. 

VI. THỜI GIAN NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

Ngày 19/9/2022 đến hết ngày 18/10/2022: Phát hành, hướng dẫn và nhận 

Phiếu đăng ký dự tuyển (trừ ngày thứ Bảy và Chủ nhật). 

(Đính kèm Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển) 

VII. ĐỊA ĐIỂM NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

Phòng Tổ chức – Hành chính, tầng 2 – nhà A - Bệnh viện Y học cổ truyền 

Đà Nẵng, địa chỉ đường Đinh Gia Trinh, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, 

thành phố Đà Nẵng, số điện thoại: 0236.3928123. 
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Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng viên chức, đề nghị truy cập website: 

http://www.yhct.danang.gov.vn hoặc http://benhvienyhoccotruyendanang.vn/ 

hoặc liên hệ đơn vị: đường Đinh Gia Trinh, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, 

thành phố Đà Nẵng. Số điện thoại: 0236 3928123 

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức thuộc Bệnh viện Y học cổ 

truyền Đà Nẵng năm 2022./. 

 
 Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (để báo cáo) ; 

- Sở Y tế (để báo cáo); 

- Các khoa, phòng trong bệnh viện ; 

- Lưu: VT, TC-HC. 

  

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Ánh 
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