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THÔNG BÁO 

 Nhận hồ sơ xét tuyển hợp đồng lao động với các vị trí việc làm  

là viên chức y tế tại đơn vị  theo Nghị quyết số 102/NQ-CP  

ngày 03/7/2020 của Chính phủ. 

                    

 

Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về 

giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế; 

Căn cứ Quyết định 1994/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2019 của 

UBND tỉnh Cao Bằng Quyết định ban hành chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Y học cổ truyền Cao Bằng trực thuộc Sở Y tế; 

Thực hiện Công văn số 2215/ UBND -NC ngày 04 tháng 9 năm 2020 

của UBND tỉnh Cao Bằng về việc ký hợp đồng lao động với các vị trí việc làm 

là viên chức y tế tại đơn vị theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của 

Chính phủ; 

Thực hiện Công văn số 5075/BNV-TCBC ngày 26 tháng 9 năm 2020 

của Bộ Nội vụ về việc triển khai Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 

của Chính phủ; 

 Thực hiện Công văn số 3530/SYT-TCCB ngày 13 tháng 9 năm 2020 

của Sở Y tế Cao Bằng về việc ký hợp đồng lao động với các vị trí việc làm là 

viên chức y tế tại đơn vị theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của 

Chính phủ; 

Thực hiện Công văn số 3980 /SYT-TCCB ngày 18 tháng 10 năm 2020 

của Sở Y tế Cao Bằng về việc thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị quyết số 

102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc Sở Y tế Cao Bằng 

 Căn cứ vào thực trạng và nhu cầu sử dụng viên chức lao động và khả 

năng chi trả của đơn vị,  

Bệnh viện Y học cổ truyền Cao Bằng thông báo nhận hồ sơ xét tuyển 

hợp đồng lao động xác định thời hạn dưới 12 tháng với một số vị trí việc làm 

là viên chức y tế tại đơn vị cụ thể như sau: 

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:  

  Người dự tuyển  hợp đồng lao động với  một số vị trí việc làm là viên 

chức y tế tại đơn vị phải có đủ tiêu chuẩn chuyên môn y tế để đáp ứng ngay vị 

trí việc làm cần hợp đồng: 



STT Vị trí việc 

làm/số 

lượng tuyển 

Tiêu chuẩn chuyên môn Khoa làm 

việc 

1 Bác sỹ  

hạng III/03 

người 

Có có chứng chỉ hành nghề phạm vi 

chuyên môn Y học cổ truyền. có chứng 

chỉ đào tạo định hướng chuyên khoa Phục 

hồi chức năng 6 tháng trở lên 

Khoa Phục 

hồi chức năng 

2 Bác sỹ  

hạng III/02 

người 

Có có chứng chỉ hành nghề phạm vi 

chuyên môn Y học cổ truyền. 

Khoa Ngoại 

phụ/khoa Nội 

A 

3 Bác sỹ 

hạng III/01 

người 

Có có chứng chỉ hành nghề phạm vi 

chuyên môn Chẩn đoán hình ảnh 

Khoa Cận 

lâm sàng 

4 Kỹ thuật 

viên y hạng 

IV/02 người 

Có có chứng chỉ hành nghề phạm vi 

chuyên môn Kỹ thuật viên Phục hồi chức 

năng  

Khoa Phục 

hồi chức năng 

Số lượng Hồ sơ: không hạn chế 

2. Thời gian nhận hồ sơ:   

Kể từ ngày 26/10/2020 đến hết ngày 20/11/2020. 

 Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức bao gồm: 

 - Đơn đăng ký dự tuyển. 

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

trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; 

 - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị 

trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn 

bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang 

tiếng Việt; 

 - Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều 

kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 

13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn 

khám sức khỏe; 

3. Địa điểm nhận hồ sơ:   

Phòng Tổ chức Hành chính - Vật tư trang thiết bị y tế  - Bệnh viện Y 

học cổ truyền Cao Bằng. Điện thoại: 0263852301 

Tầng 4 nhà A số nhà 07 Tổ 5 Phường Tân Giang Thành phố Cao Bằng 

4. Hình thức tuyển dụng:  xét tuyển  

 Phỏng vấn  người dự tuyển 02 đợt: 



Phỏng vấn  người dự tuyển đợt 1 vào 14h00 ngày 03/11/2020 đối với các 

Hồ sơ nộp trước ngày 31/10/2020. 

Phỏng vấn người dự tuyển đợt 2 vào 14h00 ngày 26/11/2020  đối với các 

Hồ sơ nộp từ ngày 31/10/2020 đến 20/11/2020. 

( Lưu ý: nhận hồ sơ trực tiếp tại đơn vị trong giờ hành chính, không 

nhận hồ sơ qua đường bưu điện). 

  

          Nơi nhận:                                                              GIÁM ĐỐC           
            - Sở Y tế; (Báo cáo) 

 - Trang TTĐT BV; 

             - Lưu: VT, TCCB. 

 

 

 

 

                                                               Lê Thị Tuyết Chinh
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