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THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2022 (lần 2) 

 

Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc thông báo tuyển dụng viên chức năm 

2022 cụ thể như sau: 

1. Số lượng: 06 người 

TT Vị trí, chức danh Số lượng  Yêu cầu trình độ  

1 
Khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực-Chống 

độc -Lọc máu 
1   

 Bác sỹ hạng II, III 1 
Bác sỹ đa khoa hoặc Bác sỹ 

y khoa 

2 Khoa Đông Y - PHCN 1  

 Kỹ thuật viên VLTL/PHCN hạng III 1 Cử nhân vật lý trị liệu 

3 Khoa Ngoại tổng hợp 1  

 Bác sỹ hạng II, III 1 
Bác sỹ đa khoa hoặc Bác sỹ 

y khoa 

4 Khoa Dược 1  

 

 

Dược sỹ hạng IV 
 

1 Cao đẳng dược 

5 Phòng Kế hoạch tổng hợp 1  

 Bác sỹ hạng II, III 1 
Bác sỹ đa khoa hoặc Bác sỹ 

y khoa 

6 Phòng Điều dưỡng 1  

 Điều dưỡng hạng III 1 Cử nhân điều dưỡng 

2. Tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển:  

- Công dân Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên. 

- Có văn bằng chuyên môn, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học phù hợp với vị 

trí dự tuyển 

- Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất, đạo đức và sức khỏe tốt. 

- Không trong thời gian: Vi phạm pháp luật, truy cứu trách nhiệm hình sự, 

bị hạn chế hoặc năng lực mất hành vi dân sự hoặc mắc các tệ nạn xã hội 

3. Hồ sơ dự tuyển viên chức: 

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-

CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ) 

 - Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức 

(nếu có) được cấp có thẩm quyền xác nhận; 

- Bản sao có công chứng: Bằng tốt nghiệp chuyên môn, chứng chỉ ngoại 

ngữ, tin học phù hợp với vị trí dự tuyển (Có bản gốc để đối chứng) 

4. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển (theo quy định tại Nghị định 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ) 



5. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: 

- Từ ngày  04/10/2022 đến  hết  ngày  02/11/2022 (trong giờ hành chính vào các ngày 

làm việc) 

6. Địa điểm nhận hồ sơ:  

- Bộ phận Văn thư, Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc 

- Xóm 3, xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 

- Số điện thoại: 0238.3861.643 

7. Lệ phí xét tuyển: Theo quy định hiện hành 

8. Thời gian xét tuyển: Bệnh viện sẽ thông báo sau. 

Lưu ý: Hồ sơ không trúng tuyển không hoàn trả lại.  

 
Nơi nhận:                                  
- Trang Website Sở Y tế Nghệ An; 

- Đăng báo Nghệ An; 

- Niêm yết tại đơn vị; 

- Lưu VT, TCCB.  

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Nguyễn Huy Phúc 
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