
 1 

UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH 

BỆNH VIỆN BÌNH CHÁNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Số: 641/TB-BVBC Bình Chánh, ngày  16  tháng  11  năm 2017 

THÔNG BÁO 

Bệnh viện huyện Bình Chánh tuyển viên chức năm 2017 

1. Nhu cầu tuyển dụng viên chức: 

Số lượng: 56. Cụ thể như sau: 

Bác sĩ (gồm Thạc sĩ Y; Bác sĩ chuyên khoa I;  Bác sĩ chuyên khoa II; Bác sĩ. Ưu tiên có chuyên 

môn và  kinh nghiệm về một trong các lĩnh vực sau: Dinh dưỡng, Siêu âm, MRI, DSA, nội soi tiêu 

hóa, Nhãn khoa, RHM, HSCC, GMHS, Nội khoa, Nội tiết, Nội tim mạch, Ngoại TQ, Ngoại Niệu, 

Sản phụ khoa, Nhi khoa)): 37;  

Cử nhân Điều dưỡng ngành Gây mê hồi sức: 01;  

Điều dưỡng cao đẳng: 01;  

Điều dưỡng trung học (Đa khoa): 01;  

Cử nhân ngành xét nghiệm: 01;  

Cử nhân kỹ thuật hình ảnh: 01;  

Kỹ Thuật viên trung học (y học hình ảnh): 02;  

Y sĩ (Kinh nghiệm làm xét nghiệm có CC Bồi dưỡng Xét nghiệm 12 tháng; GCN An toàn 

truyền máu - phòng chống HIVS/ AIDS, Sàng lọc máu, định nhóm máu ABO - RhD; Ngoại ngữ 

Anh B, Tin học B): 01;  

Y sĩ (Kinh nghiệm làm Hồi sức cấp cứu có GCN Cấp cứu ngoại  viện; Ngoại ngữ Anh B; Tin 

học Cao đẳng lập trình máy tính): 01;  

Hộ sinh cao đẳng: 01;  

Hành chính Quản trị: 03;  

Tài chính - Kế toán: 03;  

Tổ chức cán bộ: 01;  

Kế hoạch tổng hợp - Vật tư thiết bị y tế: 02.  

2. Hình thức tuyển dụng: 
- Xét tuyển (Khoản 2 - điều 8 - Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND). 

3. Nội dung xét tuyển viên chức: (Khoản 2, Điều 11, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP) 

- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển; 

- Kiểm tra, sát hạch thông qua trắc nghiệm về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của 

người dự tuyển: Kiến thức chung, Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ. 

4. Điều kiện dự tuyển (Điều 6 - Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND) 

1. Công dân Việt Nam có đủ các điều kiện 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 quốc tịch Việt Nam; 

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động; 

c) Có đơn đăng ký dự tuyển; 

d) Có lý lịch rõ ràng; 

đ) Có văn bằng và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, chứng chỉ đào tạo, chứng 

chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm được cơ quan có thẩm quyền 

chứng thực; 

e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển. 

5. Hồ sơ dự tuyển: (Điều 7 - Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND) 

a) Đơn đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV; 
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b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã - phường, thị 

trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; 

c) Bản sao văn bằng, chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm 

học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng 

thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu. Trường hợp có văn bằng do 

cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và đã được Cục 

Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của 

văn bằng (tại Quyết định số 77/2010/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở 

giáo dục nước ngoài cấp); 

d) Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo 

quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám 

sức khỏe. 

Đối với người có giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì giấy 

khám sức khỏe được sử dụng trong trường hợp Việt Nam và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cấp giấy 

khám sức khỏe có điều ước hoặc thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau và thời hạn sử dụng của giấy khám 

sức khỏe đó không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp. Giấy khám sức khỏe phải được dịch sang tiếng 

Việt có chứng thực bản dịch. 

đ) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ 

quan có thẩm quyền chứng thực. 

Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn 

vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang 

làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển. 

6. Thời gian nhận hồ sơ: 20/11/2017 đến 15/12/2017 (Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Sáng: 

từ 7g30ph – 12g; Chiều: 13g – 16g30ph). 

- Công khai danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển, ngày dự kiến: 18/12/2017 trên Website 

và tại Bảng thông báo của Bệnh viện huyện Bình Chánh. 

7. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức Cán bộ Bệnh viện huyện Bình Chánh. Địa chỉ: E9/3, 

Nguyễn Hữu Trí, KP 5, TT Tân Túc, huyện Bình Chánh, TPHCM. 

8. Số điện thoại liên hệ: 028.22.183.171 (Phòng TCCB) – 0938832919 (CV Loan) – 

0918490852 (CV Cúc) - 0932884656 (CV Hân). 

9. Thời gian ôn: triệu tập ứng viên để hướng dẫn hình thức, nội dung xét tuyển; Dự kiến 14 

giờ ngày thứ sáu 22/12/2016. 

10. Thời gian thi: dự kiến 8 giờ ngày thứ năm, thứ sáu 11 - 12/01/2018. 

11. Địa điểm tổ chức ôn thi và thi: Bệnh viện huyện Bình Chánh. Địa chỉ: E9/3, Nguyễn Hữu 

Trí, KP5, TT Tân Túc, huyện Bình Chánh, TPHCM. 

12. Lệ phí thi: 

- Mức lệ phí: 500.000 đồng/ứng viên. 

 

Ghi chú:  

- Xem cụ thể tại file Excel DangKyNhuCauTuyenDungVC2017.P.luc 

- Do đăng công báo trễ 3 ngày so với dự kiến nên Phòng Tổ chức Cán bộ Bệnh viện sẽ tăng  

cường thêm 3 ngày nhận hồ sơ vào các ngày thứ bảy 25/11/2017, 2/12/2017 và 9/12/2017. 

 

Nơi nhận: 

- Lưu VT; 

- Lưu TC, Quyên, Loan; 

BỆNH VIỆN HUYỆN BÌNH CHÁNH 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hồ Trúc Lệ 
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UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH 

BỆNH VIỆN BÌNH CHÁNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Số: 642/TB-BVBC Bình Chánh, ngày  16  tháng  11  năm 2017 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG MỘT SỐ VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

 

Căn cứ nhu cầu nhân sự; 

Bệnh viện huyện Bình Chánh thông báo tuyển dụng như sau: 

I. Nhu cầu tuyển dụng: 

Số lượng: 04. Cụ thể như sau: 

 

Chuyên môn Số 

 lượng 

(Người) 

Yêu cầu về trình độ chuyên môn,  nghiệp vụ và các kỹ 

năng của vị trí tuyển dụng 

1/ Trưởng khoa Xét nghiệm  01  

- Bác sĩ (Hạng III): 01 - Tốt nghiệp Bác sĩ Y đa khoa đã qua đào tạo Chuyên 

khoa I - II ngành Xét nghiệm. 

- Chứng chỉ hành nghề ngành Xét nghiệm 

- Ngoại ngữ: Bậc 3 (B1) trở lên theo Thông tư 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 (Tương đương 

trình độ C trở lên). 

- Tin học: tin học văn phòng (tương đương trình độ B trở 

lên). 

- Quản lý Bệnh viện: Chứng chỉ. 

- Chính trị: Trung cấp. 

2/ Trưởng khoa Gây mê hồi 

sức: 

01  

- Bác sĩ (Hạng III): 01 - Tốt nghiệp Bác sĩ Y đa khoa đã qua đào tạo Chuyên 

khoa I  ngành Gây mê hồi sức. 

- Chứng chỉ hành nghề ngành Gây mê hồi sức. 

- Ngoại ngữ: Bậc 3 (B1) trở lên theo Thông tư 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 (Tương đương 

trình độ C trở lên). 

- Tin học: tin học văn phòng (tương đương trình độ B trở 

lên). 

- Quản lý Bệnh viện: Chứng chỉ. 

- Chính trị: Trung cấp. 

3/ Bác sĩ: 02  

- Bác sĩ (Hạng III): 02 - Tốt nghiệp Bác sĩ Y đa khoa hoặc Chuyên khoa I chẩn 

đoán hình ảnh đã qua đào tạo có chứng chỉ về CT Scaner, 

MRI, DSA, Nội soi tiêu hóa. 

- Chứng chỉ hành nghề ngành chẩn đoán hình ảnh. 

- Ngoại ngữ: Bậc 2 (A2) trở lên theo Thông tư 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 (Tương đương 

trình độ B trở lên). 

- Tin học: tin học văn phòng (tương đương trình độ A trở 

lên). 
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II. Hình thức và nội dung tuyển dụng: 

1. Hình thức tuyển dụng: 
- Xét tuyển. 

2. Nội dung xét tuyển: phỏng vấn trực tiếp về chuyên môn, kinh nghiệm tại vị trí việc làm cần 

tuyển. 

III. Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển: 

* Điều kiện dự tuyển: 

Người có đủ các điều kiện 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 quốc tịch Việt Nam; 

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động; 

c) Có đơn đăng ký dự tuyển; 

d) Có lý lịch rõ ràng; 

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề (Ưu tiên người có kinh nghiệm công 

tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 03 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí 

việc làm cần tuyển dụng); 

e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển. 

IV. Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian nhận hồ sơ và địa điểm nộp hồ sơ dự 

tuyển, điện thoại liên hệ: 

1. Hồ sơ dự tuyển:  

a) Đơn xin việc làm; 

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã - phường, thị trấn nơi 

đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; 

c) Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân và bản sao sổ hộ khẩu thường trú; 

d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, chính trị, quản lý bệnh viện, hành nghề và kết 

quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được 

cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối 

chiếu; 

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy 

định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức 

khỏe. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và địa điểm nộp hồ sơ, số điện thoại liên hệ: 

2.1. Thời gian nhận hồ sơ: 20/11/2017 đến 15/12/2017. 

2.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức Cán bộ Bệnh viện huyện Bình Chánh. Địa chỉ: E9/3, 

Nguyễn Hữu Trí, Ấp 5, TT Tân Túc, huyện Bình Chánh, TPHCM. 

2.3. Số điện thoại liên hệ: 22.183.171 (Phòng TCCB) – 0938832919 (CV Loan) – 

0918490852 (CV Cúc) - 0932884656 (CV Hân). 

 

 

Nơi nhận: 

- Lưu VT; 

- Lưu TC, Quyên, Loan; 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hồ Trúc Lệ 
 


