
SỞ Y TẾ QUẢNG NINH 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA CẨM PHẢ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1225 /TB-BVĐKCP Cẩm Phả, ngày 15 tháng 11  năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2022 

 

 Căn cứ Quyết định số: 2080/QĐ-SYT ngày 08/11/2022 của Sở Y tế 

Quảng Ninh về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng nhân lực của Bệnh viện đa 

khoa Cẩm Phả, năm 2022. 

 Căn cứ Kế hoạch số: 1154/KH-BVĐKCP ngày 02/11/2022 của Bệnh viện 

Đa khoa Cẩm Phả về việc tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2022. 

 Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả thông báo nhu cầu tuyển dụng nhân lực hợp 

đồng lao động năm 2022 như sau: 

I. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ CẦN TUYỂN 

Bệnh viện dự kiến số lượng cần tuyển trong năm 2022 là 06 người/06 Vị 

trí việc làm, cụ thể:  

TT Tên vị trí việc làm 
Chuyên ngành và hình thức đào 

tạo 

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp 

(tối thiểu) 

Số 

lượng 

tuyển 

1 Bác sĩ  
Bác sĩ Chuyên khoa I Gây mê hồi 

sức  
III 01 

2 Kỹ thuật y Đại học Kỹ thuật Xét nghiệm y học III 01 

3 Quản lý chất lượng Bác sĩ Y học cổ truyền III 01 

4 Kế toán Đại học Kế toán III 01 

5 Vật tư thiết bị y tế 
Cao đẳng chuyên ngành: Thiết bị y 

tế/Y sinh/Cơ điện tử/ Điện tử 
IV 01 

6 Nhân viên kỹ thuật 
Trung cấp trở lên ngành Kỹ thuật 

điện/ Điện. 
IV 01 

  
Tổng: 

  
06 

II. YÊU CẦU ĐỐI TƯỢNG DỰ TUYỂN:  

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; 

- Từ đủ 18 tuổi trở lên; 

- Có ngoại hình ưa nhìn, không dị hình, dị tật, khả năng giao tiếp tốt; 

- Có đơn đăng ký dự tuyển; 



- Có lý lịch rõ ràng; 

- Có văn bằng tốt nghiệp phù hợp với chức danh nghề nghiệp và chuyên 

ngành đăng ký dự tuyển;  

- Có các chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của vị trí dự tuyển; 

  - Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ ngay sau khi được bệnh viện ký hợp 

đồng lao động; 

 - Không có tranh chấp lao động với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào; 

  - Không thuộc những đối tượng sau: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị 

hạn chế năng lực hành vi dân sự; 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; 

- Yêu cầu về trình độ Ngoại ngữ, Tin học: có kỹ năng sử dụng được ngoại 

ngữ và Công nghệ thông tin theo nội dung tại Kế hoạch số: 1154/KH-BVĐKCP 

ngày 02/11/2022 của Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả về việc tuyển dụng hợp đồng 

lao động năm 2022 

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN: 

- Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo); 

- Bản sơ yếu lý lịch 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 công chứng các văn bằng chuyên môn; kết quả học tập theo yêu 

cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Bản sao công 

chứng chứng chỉ hành nghề; chứng chỉ/ giấy chứng nhận đào tạo chuyên môn … 

phù hợp với vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (nếu có) 

(Lưu ý: 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 trong vòng 6 tháng tính 

đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức 

khỏe chứng nhận; 

- Bản sao công chứng giấy khai sinh được cơ quan có thẩm quyền chứng 

thực. 

- Bản sao công chứng chứng minh thư nhân dân/ thẻ căn cước công dân 

được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.  

- 02 ảnh màu cỡ 4x6 cm (mới chụp trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày 

nộp hồ sơ dự tuyển); 02 phong bì dán tem (có ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện 

thoại người nhận).  

Tất cả hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 24 x 33cm (có ghi rõ địa chỉ, số điện 

thoại liên lạc).  



Người dự tuyển cần mang theo tài liệu gốc để đối chiếu khi nộp hồ sơ dự 

tuyển. 

Người nộp hồ sơ không được nhận lại hồ sơ dự tuyển khi không tham gia 

dự tuyển hoặc không trúng tuyển. 

IV. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG 

- Đối với 01 chỉ tiêu trình độ bác sĩ: Bệnh viện chủ động thực hiện xét 

tuyển liên tục cho đến khi đủ chỉ tiêu. 

- Đối với các vị trí việc làm còn lại: Thực hiện theo Quyết định số 

5270/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; 

1675/QĐ-SYT ngày 01/10/2019 của Sở Y tế. 

- Đối với những vị trí việc làm khó tuyển dụng, đăng tải nhu cầu tuyển 

dụng nhiều lần (từ 02 lần trở lên) mà không có người đăng ký dự tuyển, bệnh 

viện báo cáo và đề xuất Sở Y tế Quảng Ninh phê duyệt cho phép thực hiện xét 

tuyển thông qua phỏng vấn khi có hồ sơ đăng ký (không trong thời gian thông 

báo nộp hồ sơ dự tuyển theo quy trình. 

V. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN. 

Người trúng tuyển phải đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. 

Trường hợp trúng tuyển qua thi tuyển: Thí sinh phải trải qua các vòng thi 

(Thi trắc nghiệm kiến thức chuyên ngành; Phỏng vấn). Người trúng tuyển phải 

đạt yêu cầu ở mỗi vòng thi (mỗi vòng thi đạt từ 50 điểm trở lên trên tổng số 100 

điểm) và lấy từ người có tổng số điểm thi (bao gồm cả điểm ưu tiên theo quy 

định) từ cao xuống đến khi đủ chỉ tiêu tuyển dụng theo kế hoạch đã được Sở Y 

tế phê duyệt. 

VI. ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG 

- Người dự tuyển chỉ được cộng điểm ưu tiên khi đã đạt yêu cầu của vòng 

thi phỏng vấn, bao gồm: 

+ Người dự tuyển có học lực xuất sắc, giỏi được cộng 05 điểm vào tổng 

điểm thi tuyển/xét tuyển. 

+ Người dự tuyển có chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm cần 

tuyển được cộng 15 điểm vào tổng điểm thi tuyển/ xét tuyển. 

- Khi xuất hiện trường hợp dự tuyển có điểm thi bằng nhau, Bệnh viện sẽ 

xét ưu tiên theo thứ tự sau: 

 (1) Theo xếp loại bằng tốt nghiệp của người dự tuyển: Xuất sắc> Giỏi> 

Khá> Trung bình khá> Trung bình. 

 (2) Người có điểm thi phỏng vấn cao hơn  

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ. 

 1. Thời gian nhận hồ sơ: 



 Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 07 giờ 00 phút ngày 17/11/2022 đến hết 16 

giờ 30 phút ngày 30/11/2022). Hết thời gian trên, Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả 

sẽ không tiếp nhận hồ sơ.  

 Bệnh viện tiếp nhận hồ sơ dự tuyển trong giờ hành chính của các ngày 

làm việc trong tuần (trong thời gian tiếp nhận hồ sơ theo quy định). 

+ Buổi sáng: từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

+ Buổi chiều: từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

Yêu cầu thí sinh trực tiếp mang hồ sơ đến nộp. Không nhận hồ sơ qua 

đường bưu điện hoặc nhờ người khác đến nộp hộ.  

 2. Địa điểm nhận hồ sơ và địa chỉ liên hệ: 

 Phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả, Số 371, 

đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh. 

Số điện thoại liên hệ: 02033.862245 

VIII. LỆ PHÍ DỰ TUYỂN 

Thí sinh tham gia dự tuyển không phải nộp bất cứ khoản phí, lệ phí nào. 

Lịch thi cụ thể sẽ được bệnh viện thông báo vào ngày tổ chức hướng dẫn 

ôn tập cho các thí sinh dự tuyển.  

Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả thông báo ./. 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Sở Y tế Quảng Ninh (B/c); 

- Lưu: VT, TCHC. 
 

 

 

 

 

Trần Ngọc Hương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. 

                                          

Cẩm Phả, ngày …… tháng …. năm 2022 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA CẨM PHẢ NĂM 2022 

 

Kính gửi: ………………………………………….. 

 

Tôi tên là:……………………………………………… Nam, Nữ:…………....... 

Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………………… 

Quê quán: ……………………………………………………………………….. 

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………...... 

Điện thoại liên lạc:……………………………………………………………..... 

Dân tộc : ………………………………………………………………………… 

Trình độ đào tạo:…………….……………… Hình thức đào tạo:………………. 

Xếp loại tốt nghiệp: ……………………………………………………………… 

Sau khi tìm hiểu các điều kiện đăng ký dự tuyển của Bệnh viện đa khoa Cẩm 

Phả, tôi làm đơn này xin đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm: ……….…………  

Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành đúng các quy định của Nhà nước và của cơ 

quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng. 

Tôi gửi kèm đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm: 

……………………………………………………………………………............. 

 ……………………………………………………………………………............ 

……………………………………………………………………………............. 

……………………………………………………………………………............. 

……………………………………………………………………………............. 

……………………………………………………………………………............. 

……………………………………………………………………………............. 

……………………………………………………………………………............. 

Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật. Nếu sai sự thật, kết quả 

tuyển dụng của tôi sẽ bị hủy bỏ và chịu các biện pháp xử lý theo quy định của 

pháp luật./. 

  

         NGƯỜI VIẾT ĐƠN  

                                                                                   (Ký và ghi rõ họ tên) 

 



VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ SỐ LƯỢNG NHÂN LỰC CẦN BỔ SUNG NĂM 2022 

(Kèm theo Thông báo số: 1225 /TB-BVĐKCP ngày 15/11/2022 của Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả) 

STT Vị trí việc làm 

Yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng  
Ghi 

chú 

Số 

lượng 

nhân 

lực cần 

tuyển 

Mô tả vị trí việc làm 

Hạng 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

(tối 

thiểu) 

Yêu cầu về chuyên môn 
Yêu cầu về 

Ngoại ngữ 

Yêu cầu về 

Tin học 

 

Trình độ 

Ngành/ 

Chuyên 

 ngành 

Khác Trình độ Trình độ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Bác sĩ 1 

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Gây mê 

hồi sức 

III 
Chuyên 

khoa cấp I 

Gây mê hồi 

sức 

Có Chứng 

chỉ hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ 

Có kỹ năng 

sử dụng 

CNTT 

  

2 Kỹ thuật y 1 

Thực hiện các kỹ thuật 

xét nghiệm y học thông 

thường 

III Đại học 

Kỹ thuật 

xét nghiệm 

y học 

Tốt nghiệp 

loại Khá trở 

lên 

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ 

Có kỹ năng 

sử dụng 

CNTT 

  

3 
Quản lý chất 

lượng 
1 

Thực hiên công tác Báo 

cáo, quản lý chất lượng 

bệnh viện.  

III Đại học 
Y học cổ 

truyền 

Tốt nghiệp 

loại khá. Có 

Chứng chỉ 

quản lý chất 

lượng bệnh 

viện 

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ 

Có kỹ năng 

sử dụng 

CNTT 

  



4 Kế toán 1 

Thực hiên nghiệp vụ kế 

toán và các công tác 

khác liên quan đến tài 

chính kế toán bệnh 

viện. 

III Đại học 
Cử nhân  

Kế toán 

Tốt nghiệp 

loại Khá trở 

lên 

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ 

Có kỹ năng 

sử dụng 

CNTT 

  

5 Vật tư thiết bị y tế 1 

Quản lý, hướng dẫn vận 

hành, bảo dưỡng, sửa 

chữa máy móc, thiết bị 

y tế ... trong bệnh viện 

IV 
Cao đẳng 

trở lên 

Cao đẳng 

chuyên 

ngành: 

Thiết bị y 

tế / Y sinh/ 

Cơ điện tử/ 

Điện tử 

  

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ 

Có kỹ năng 

sử dụng 

CNTT 

  

6 Nhân viên kỹ thuật 1 
Sửa chữa hệ thống điện 

trong bệnh viện 
IV 

Trung cấp 

trở lên 

Kỹ thuật 

điện /Điện/ 

Điện dân 

dụng/ Điện 

công 

nghiệp  

  

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ 

Có kỹ năng 

sử dụng 

CNTT 

  

Tổng 6                 
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