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SỞ Y TẾ SƠN LA 

BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN  
             

                  Số:  41/TB-BVYDCT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 20 tháng 4  năm 2022 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 103/KH-BVYDCT ngày 20/4/2022 của Bệnh viện 

Y Dược cổ truyền tỉnh Sơn La về việc tuyển dụng viên chức năm 2022.  

  Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Sơn La thông báo tuyển dụng 45 chỉ 

tiêu viên chức năm 2022 theo hình thức xét tuyển, cụ thể như sau: 

I.  Điều kiện đăng ký dự tuyển 

 1. 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 và cư trú tại Việt Nam; Đủ từ 18 tuổi trở lên; 

Có Phiếu đăng ký dự tuyển; Có lý lịch rõ ràng; Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo 

phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc 

nhiệm vụ. 

 b) Phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp 

dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào các cơ sở chữa 

bệnh, cơ sở giáo dục bắt buộc. 

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

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

 b) 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. 

II. Số lượng vị trí việc làm, số lượng người cần tuyển, tiêu chuẩn về 

trình độ, chuyên ngành đào tạo, Ngoại ngữ, Tin học  

1. Số lượng vị trí việc làm: 07 vị trí 

 2. Số lượng viên chức cần tuyển tương ứng với vị trí việc làm: 45 chỉ 

tiêu (có Biểu chi tiết kèm theo) 

 3. Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn đào tạo, bồi dưỡng 

3.1.  Bác sĩ  hạng III - Mã số: V.08.01.03 

* Yêu cầu: Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, bác sỹ Y học cổ truyền trở lên;  

 3.2. Điều dưỡng hạng IV - Mã số V.08.05.13  

* Yêu cầu: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành điều dưỡng theo quy 

định của Bộ Y tế; Trường hợp tốt nghiệp y sĩ thì phải có văn bằng 2 chuyên 

ngành điều dưỡng theo quy định của Bộ Y tế; 
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 3.3.  Kỹ thuật y hạng IV - Mã số V.08.07.19  

* Yêu cầu: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kỹ thuật y học phù 

hợp với vị trí chuyên môn làm việc (kỹ thuật hình ảnh y học, Vật lý trị liệu Phục 

hồi chức năng);  

 3.4. Dược hạng IV - Mã số  V.08.08.23  

 * Yêu cầu: Tốt nghiệp cao đẳng dược trở lên; 

3.5. Kế toán viên -  Mã số 06.031 

* Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, Tài 

chính - Ngân hàng. 

3.6. Chuyên viên - Mã số 01.003 (Làm công tác tổ chức nhân sự, hành 

chính) 

* Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quản trị nhân lực, 

Luật, Quản trị văn phòng. 

 3.7. Kỹ sư hạng III - Mã số: V.05.02.07:   

* Yêu cầu  Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Thiết bị y tế. 

4. Tiêu chuẩn về trình độ bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học 

4.1. Về trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc các chứng chỉ 

tin học trình độ A, B, C theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 

03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương 

trình Tin học ứng dụng A, B, C được cấp trước ngày 10/8/2016. 

4.2. Về trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương 

đương bậc 2 trở lên (đối với vị trí tuyển dụng yêu cầu trình độ đại học) khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ 

ngoại ngữ trình độ A trở lên (đối với vị trí tuyển dụng yêu cầu trình độ trung 

cấp), B, C, B2, C1, C2 được cấp trước ngày 15/01/2020 hoặc chứng chỉ B1, B2 

khung Châu âu. 

4.3. Đối với vị trí việc làm: Tổ chức nhân sự, hành chính, tổng hợp – Mã 

số: 001.003: thực hiện theo Thông tư số 2/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối 

với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành 

văn thư không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Nếu trúng tuyển trong thời 

gian tập sự cá nhân phải hoàn thiện các chứng chỉ theo tiêu chuẩn của ngạch dự 

tuyển để đủ điều kiện xét bổ nhiệm vào ngạch khi hết thời gian tập sự.  
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III. Thời hạn, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, số điện thoại 

liên hệ 

 1.  Phiếu đăng ký dự tuyển, thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển 

(30 ngày) 

 - Từ 7h30 phút ngày 20/4/2022 đến 17h30 ngày 19/5/2022. Trong giờ 

hành chính các ngày làm việc trong tuần.   

- Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01(kèm 

theo thông báo này) tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo 

đường bưu chính 01 Phiếu đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại một đơn vị 

theo đúng mẫu quy tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của chính 

phủ vào một vị trí việc làm, người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ 

các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu 

đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai 

trong phiếu. 

Một số lưu ý: 

- Trường hợp nộp theo đường bưu chính, thời gian tính theo ngày Phiếu 

đăng ký dự tuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Bệnh viện Y Dược 

cổ truyền tỉnh Sơn La tại phòng Tổ chức cán bộ. Cá nhân đến nộp trực tiếp 

Phiếu đăng ký dự tuyển phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc một số biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.  

- Thí sinh gửi 3 phong bì có tem dán và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận 

kèm theo Phiếu đăng ký dự tuyển. 

- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 

ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại 

chúng của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Sơn La và trên cổng thông tin điện 

tử của Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh. 

 2. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển 

- Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Sơn La. 

- Địa chỉ: Số 339A, đường Lò Văn Giá, tổ 6, phường Chiềng Lề, Thành 

phố Sơn La. 

- Số điện thoại: 0915.384.593 - 0393.913.978 

 Lưu ý: Thí sinh đến nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, nộp kèm 03 phong bì có 

dán tem ghi rõ đia chỉ người nhận. 

IV. Thu phí tuyển dụng 

Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 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. 

 V. Hình thức, nội dung xét tuyển, thời gian và địa điểm xét tuyển 

 1. Xét tuyển thực hiện qua 2 vòng như sau 

 + Vòng 1 
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 Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí 

việc làm đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm 

cần tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2. 

+  Vòng 2 

- Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người 

dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 

- Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh có không 

quá 15 phút chuẩn bị).  

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. 

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

 2. Thời gian xét tuyển 

 - Thời gian xét tuyển vòng 1: Dự kiến từ ngày 25/5/2022 đến ngày 

27/5/2022. 

 - Thời gian xét tuyển vòng 2: Dự kiến từ ngày 18/6/2022 đến ngày 

19/6/2022. 

3. Địa điểm xét tuyển 

- Tại Bệnh Y Dược cổ truyền tỉnh Sơn La. 

- Địa chỉ: Số 339A, đường Lò Văn Giá, tổ 6, phường Chiềng Lề, thành 

phố Sơn La.  

  Thông báo này được công khai trên Đài TT-TH tỉnh Sơn La. Đăng tải trên 

Website Bệnh viện và  niêm yết  công khai tại Bệnh viện./. 

 

Nơi nhận:                 

- Ban Giám đốc;   
- Lưu: VT, TCCB. 

 

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Cầm Thị Hương 
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 THÔNG BÁO  

Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức Bệnh viện Y Dược cổ truyền năm 2022 

(Kèm theo Thông báo số 41/TB-BVYDCT  ngày 20 /4/2020 của BVYDCT tỉnh Sơn La) 

        

TT Chức danh, chuyên ngành cần tuyển dụng Mã số  
Số 

lượng 

(1) (2) (3) (4) 

1 
Bác sỹ hạng III: Tốt nghiệp bác sỹ đa khoa, bác sỹ y học cổ 

truyền  
V.08.01.03 

 

13 

 

2 

Điều dưỡng hạng IV:  Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên 

ngành điều dưỡng. Trường hợp tốt nghiệp y sĩ thì phải có 

văn bằng 2 chuyên ngành điều dưỡng theo quy định của Bộ 

Y tế 

V.08.05.13 

 

23 

 

3 

Kỹ thuật y hạng IV: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên 

ngành: Kỹ thuật hình ảnh y học, Vật lý trị liệu Phục hồi chức 

năng 

V.08.07.19  

 

02 

 

4 

 

Dược hạng IV: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

 

V.08.08.23 02 

5 
Kế toán viên: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành 

kế toán, Tài chính - Ngân hàng 
06.031 02 

6 
Chuyên viên: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quản 

trị nhân lực, Luật, Quản trị văn phòng. 
01.003 02 

7 

Kỹ sư hạng III: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành 

Thiết bị y tế 

 

V.02.05.07 01 

  Cộng   45 

 

                                                                              

                                                                           GIÁM ĐỐC 

                                                                  

 

 

 

 

   

                                                                            Cầm Thị Hương 

 

 
1.1 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: 
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