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UBND TỈNH HƯNG YÊN 
SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /TB-SYT      Hưng Yên, ngày         tháng 12 năm 2021   

 

THÔNG BÁO 

Tuyển dụng viên chức vào làm việc  

tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2021 

 

Căn cứ Quyết định số 2493/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh 

Hưng Yên về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại  

các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2021, Sở Y tế thông báo tuyển 

viên chức như sau: 

1. Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm 

Tổng số 83 chỉ tiêu, cụ thể: 

- Vị trí việc làm Bác sĩ: 26 chỉ tiêu; 

- Vị trí việc làm Dược: 05 chỉ tiêu; 

- Vị trí việc làm Điều dưỡng: 30 chỉ tiêu; 

- Vị trí việc làm Kỹ thuật y: 08 chỉ tiêu; 

- Vị trí việc làm An toàn vệ sinh thực phẩm: 01 chỉ tiêu; 

- Vị trí việc làm Y tế công cộng: 01 chỉ tiêu; 

- Vị trí việc làm Công nghệ thông tin: 02 chỉ tiêu; 

- Vị trí việc làm Kế toán: 02 chỉ tiêu; 

- Vị trí việc làm Nghiệp vụ tổ chức hành chính - Quản trị: 06 chỉ tiêu; 

- Vị trí việc làm Thủ kho, thủ quỹ: 02 chỉ tiêu. 

2. Số lượng vị trí việc làm thực hiện việc xét tuyển 

2.1. Bệnh viện Tâm thần kinh  

- Chỉ tiêu, số lượng viên chức hưởng lương từ NSNN cần tuyển dụng: 08 

Bác sĩ hạng III: Trình độ ĐH, ngành, chuyên ngành, gồm: 07 Bác sĩ đa khoa, 01 

Y học cổ truyền; 01 Dược hạng IV: Trình độ CĐ, ngành, chuyên ngành Dược; 

02 Điều dưỡng hạng III: Trình độ ĐH, ngành, chuyên ngành Điều dưỡng đa 

khoa;  

2.2. Bệnh viện Phổi  

- Chỉ tiêu, số lượng viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp cần 

tuyển dụng: 04 Bác sĩ hạng III: Trình độ ĐH, ngành, chuyên ngành Bác sĩ đa 

khoa; 04 Điều dưỡng: Trình độ CĐ trở lên, ngành, chuyên ngành Điều dưỡng đa 

khoa; 01 Kỹ thuật viên hạng IV: Trình độ CĐ, ngành, chuyên ngành xét nghiệm. 

2.3. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới 

- Chỉ tiêu, số lượng viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước cần 

tuyển dụng: 01 Dược hạng IV: Trình độ CĐ, ngành, chuyên ngành Dược; 01 

Điều dưỡng hạng IV: Trình độ CĐ, ngành, chuyên ngành Điều dưỡng đa khoa; 

01 Kế toán: Trình độ ĐH, ngành, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.  

2.4. Bệnh viện Mắt  
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- Chỉ tiêu, số lượng viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước cần 

tuyển dụng: 01 Thủ kho, thủ quỹ: Trình độ ĐH, ngành, chuyên ngành Kế toán.  

- Chỉ tiêu, số lượng viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp cần 

tuyển dụng: 01 Bác sĩ hạng III: Trình độ ĐH, ngành, chuyên ngành Bác sĩ đa 

khoa; 01 Điều dưỡng: Trình độ CĐ trở lên, ngành, chuyên ngành Điều dưỡng đa 

khoa.  

2.5. Bệnh viện Y học cổ truyền 

- Chỉ tiêu, số lượng viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước cần 

tuyển dụng: 01 Thủ kho, thủ quỹ: Trình độ ĐH, ngành, chuyên ngành Kế toán; 

02 Kỹ thuật y hạng IV: Trình độ CĐ, ngành, chuyên ngành Phục hồi chức năng; 

- Chỉ tiêu, số lượng viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp cần 

tuyển dụng: 01 Dược hạng IV: Trình độ CĐ, ngành, chuyên ngành Dược; 10 

Điều dưỡng: Trình độ CĐ trở lên, ngành, chuyên ngành Điều dưỡng đa khoa; 03 

Kỹ thuật y hạng III: Trình độ ĐH, các ngành, chuyên ngành, gồm: 01 Hình ảnh 

y học, 01 Xét nghiệm, 01 Phục hồi chức năng; 01 Kỹ thuật y hạng IV: Trình độ 

CĐ, ngành, chuyên ngành Phục hồi chức năng; 

2.6. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  

- Chỉ tiêu, số lượng viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước cần 

tuyển dụng: 02 Bác sĩ hạng III: Trình độ ĐH, ngành, chuyên ngành Bác sĩ đa 

khoa; 01 Điều dưỡng hạng III: Trình độ ĐH, ngành, chuyên ngành Điều dưỡng 

đa khoa; 01 Điều dưỡng hạng IV: Trình độ CĐ, ngành, chuyên ngành Điều 

dưỡng đa khoa; 01 Nghiệp vụ TCHC- QT: Trình độ ĐH, ngành, chuyên ngành 

Quản trị nhân lực. 

2.7. Trung tâm Y tế thành phố 

- Chỉ tiêu, số lượng viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước cần 

tuyển dụng: 01 Công nghệ thông tin: Trình độ ĐH, ngành, chuyên ngành Công 

nghệ thông tin 

- Chỉ tiêu, số lượng viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp cần 

tuyển dụng: 03 Điều dưỡng hạng IV: Trình độ CĐ, ngành, chuyên ngành Điều 

dưỡng đa khoa; 

2.8. Trung tâm Y tế Tiên Lữ  

- Chỉ tiêu, số lượng viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước cần 

tuyển dụng: 01 Công nghệ thông tin: Trình độ ĐH, ngành, chuyên ngành Công 

nghệ thông tin; 02 Nghiệp vụ TCHC- QT: Trình độ ĐH, ngành, chuyên ngành, 

gồm: 01 Quản lý nhà nước, 01 Kế toán. 

- Chỉ tiêu, số lượng viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp cần 

tuyển dụng: 03 Bác sĩ hạng III: Trình độ ĐH, ngành, chuyên ngành Bác sĩ đa 

khoa; 01 Dược hạng III: Trình độ ĐH, ngành, chuyên ngành Dược; 

2.9. Trung tâm Y tế Phù Cừ  

- Chỉ tiêu, số lượng viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước cần 

tuyển dụng: 01 Nghiệp vụ TCHC- QT: Trình độ ĐH, ngành, chuyên ngành Luật 

- Chỉ tiêu, số lượng viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp cần 

tuyển dụng: 02 Bác sĩ hạng III: Trình độ ĐH, ngành, chuyên ngành Bác sĩ đa 
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khoa; 03 Điều dưỡng hạng IV: Trình độ CĐ, ngành, chuyên ngành Điều dưỡng 

đa khoa; 

2.10. Trung tâm Y tế Ân Thi  

- Chỉ tiêu, số lượng viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp cần 

tuyển dụng: 02  Bác sĩ hạng III: Trình độ ĐH, ngành, chuyên ngành Bác sĩ đa 

khoa. 

2.11. Trung tâm Y tế Kim Động 

- Chỉ tiêu, số lượng viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước cần 

tuyển dụng: 02 Nghiệp vụ TCHC- QT: Trình độ ĐH, ngành, chuyên ngành, 

gồm: 01 Quản trị nhân lực, 01 Luật. 

- Chỉ tiêu, số lượng viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp cần 

tuyển dụng: 03  Bác sĩ hạng III: Trình độ ĐH, ngành, chuyên ngành, gồm: 02 

Bác sĩ đa khoa, 01 Y học cổ truyền; 01 Điều dưỡng: Trình độ CĐ trở lên, ngành, 

chuyên ngành Điều dưỡng đa khoa; 

2.12. Trung tâm Y tế Khoái Châu  

- Chỉ tiêu, số lượng viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước cần 

tuyển dụng: 01 Y tế công cộng:  Trình độ ĐH, ngành, chuyên ngành Y tế công 

cộng. 

- Chỉ tiêu, số lượng viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp cần 

tuyển dụng: 01 Bác sĩ hạng III: Trình độ ĐH, ngành, chuyên ngành Bác sĩ đa 

khoa;  

2.13. Trung tâm Y tế Văn Giang 

- Chỉ tiêu, số lượng viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước cần 

tuyển dụng: 01 Kế toán: Trình độ ĐH, ngành, chuyên ngành Kế toán. 

2.14. Trung tâm Y tế Văn Lâm  

- Chỉ tiêu, số lượng viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước cần 

tuyển dụng: 01 An toàn vệ sinh thực phẩm: Trình độ CĐ hoặc ĐH, ngành, 

chuyên ngành Công nghệ thực phẩm hoặc Luật. 

- Chỉ tiêu, số lượng viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp cần 

tuyển dụng: 01 Điều dưỡng hạng III: Trình độ ĐH, ngành, chuyên ngành Điều 

dưỡng đa khoa; 02 Điều dưỡng hạng IV: Trình độ CĐ, ngành, chuyên ngành 

Điều dưỡng đa khoa; 

2.15. Trung tâm Y tế Mỹ Hào 

- Chỉ tiêu, số lượng viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp cần 

tuyển dụng: 01 Kỹ thuật y hạng III: Trình độ ĐH, ngành, chuyên ngành Xét 

nghiệm 

2.16. Trung tâm Y tế Yên Mỹ 

- Chỉ tiêu, số lượng viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp cần 

tuyển dụng: 01 Dược hạng III: Trình độ ĐH, ngành, chuyên ngành Dược. 

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm  

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn 

nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, 
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đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại Điều 22 Luật viên chức cụ 

thể như sau: 

3.1. 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: Quốc 

tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; từ đủ 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; đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ. 

3.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển: 

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. 

3.3. Yêu cầu về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và tin học: 

a) Trình độ chuyên môn: Đáp ứng trình độ chuyên môn theo tiêu chuẩn 

chức danh vị trí việc làm cần tuyển dụng nêu trên. 

b) Trình độ ngoại ngữ: Đáp ứng một trong các trường hợp sau: 

- Đối với vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp hạng hạng IV: Có chứng 

chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 

24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 

bậc dùng cho Việt Nam. 

- Đối với vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp hạng III: Có chứng chỉ 

ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở 

lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 

Nam. 

- Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc 

ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo 

yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển; 

- Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao 

hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc 

làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam 

theo quy định; 

- Có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ theo quy 

định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. 

c) Trình độ tin học: Đáp ứng một trong các trường hợp sau: 

- 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 Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin 

- Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến 

tin học, công nghệ thông tin; 

- Có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về tin học theo quy 

định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. 
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4. Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, số 

điện thoại của cá nhân, bộ phận được phân công tiếp nhận Phiếu đăng ký 

dự tuyển 

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

01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP tại địa điểm tiếp nhận 

Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính. 

Lưu ý: 

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển viên chức vào 01 vị trí việc làm, 

trường hợp thí sinh đăng ký dự tuyển vào 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị loại khỏi 

danh sách dự tuyển, người đăng ký dự tuyển viên chức phải kê khai đầy đủ các 

thông tin theo yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp 

Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai trong 

Phiếu đăng ký dự tuyển. 

- Trong mục Vị trí dự tuyển của Phiếu đăng ký dự tuyển, người đăng ký 

dự tuyển phải ghi rõ vị trí dự tuyển và nguồn hưởng lương từ nguồn ngân sách 

nhà nước hay nguồn thu sự nghiệp.  

- Ví dụ: Tại TTYT huyện Văn Lâm 

* Nếu tuyển vào vị trí An toàn vệ sinh thực phẩm, ghi như sau:  

+ Vị trí dự tuyển: An toàn vệ sinh thực phẩm, hưởng lương từ ngân sách 

nhà nước. 

+ Đơn vị đăng ký dự tuyển: TTYT huyện Văn Lâm 

* Nếu tuyển vào vị trí Điều dưỡng hạng III, ghi như sau: 

+ Vị trí dự tuyển: Điều dưỡng hạng III, hưởng lương từ nguồn thu sự 

nghiệp. 

+ Đơn vị đăng ký dự tuyển: TTYT huyện Văn Lâm 

- Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở 

Y tế Hưng Yên, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường An Tảo, thành phố Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên.  

- Số điện thoại liên hệ: 0966331515 

5. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển 

- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày: Kể từ ngày 

17/12/2021 đến hết ngày 15/01/2022 (trong giờ hành chính, riêng ngày 

15/01/2022 (thứ 7) nhận Phiếu đăng ký dự tuyển buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 12 

giờ 00; buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30). 

Lưu ý: Người đăng ký dự tuyển gửi kèm Phiếu đăng ký dự tuyển 03 

Phong bì dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ người nhận để Sở Y tế gửi thông báo triệu 

tập, thông báo kết quả xét tuyển, thông báo công nhận kết quả trúng tuyển. 

- Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê 

khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận 

không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Sở Y tế thông báo công khai trên 

trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không 

tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo. 
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6. Hình thức, nội dung xét tuyển; thời gian và địa điểm xét tuyển 

- Hình thức: Xét tuyển 

- Nội dung tuyển dụng: Xét tuyển qua 02 vòng: 

+ 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: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ của người dự tuyển.  

3. Thời gian và địa điểm xét tuyển 

- Thời gian: Dự kiến xét tuyển trong Quý I, II/2022 (tùy theo diễn biến 

tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh).  

- Địa điểm: Có thông báo cụ thể trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế 

(http://soyte.hungyen.gov.vn) và trong Thông báo triệu tập thí sinh tham dự 

vòng 2. 

Thông báo này thay thế Thông báo số 2915/TB-SYT ngày 13/12/2021 của 

Sở Y tế về việc Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở Y tế năm 2021./. 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Nội vụ; 

- Báo Hưng Yên (để đăng báo); 

- Ban Giám sát TDVC; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Cổng thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VP, TCCB. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Anh 

 

http://soyte.hungyen.gov.vn/
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