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  S  Y T  TI N GIANG          C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAM 
TTYT HUY N CAI L Y                            Đ c l p ậ Tự do ậ Hạnh phúc  
 

    Số: 405/TB-TTYT                          Cai Lậy, ngày 18 tháng 4 năm 2019 
  
    

THÔNG BÁO 
Về vi c tuyển d ng viên chức sự nghi p Y tế năm 2019 

 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 c a Chính ph  quy định 
v  tuyển d ng, sử d ng và quản lỦ viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 c a Bộ Nội v  
hướng dẫn v  tuyển d ng, kỦ k t hợp đồng làm việc và đ n bù chi phí đào tạo, bồi 
dưỡng đối với viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 c a Chính ph  sửa 
đổi, bổ sung một số quy định v  tuyển d ng công chức, viên chức, nâng ngạch 
công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện ch  độ hợp đồng một số loại công 
việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quy t định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 v  việc Bãi bỏ 
Đi u 5 và sửa đổi Đi u 6 c a Quy định phân cấp thẩm quy n và trình tự, th  t c 
tuyển d ng, sử d ng và quản lỦ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên 
địa bàn tỉnh Ti n Giang ban hành kèm theo Quy t định số 01/2016/QĐ-

UBND ngày 28 tháng 01 năm 2016 c a y ban nhân dân tỉnh Ti n Giang. 

Căn cứ nhu cầu tuyển d ng nhân lực Y t  c a Trung tâm Y t  huyện Cai Lậy. 

Trung tâm Y t  huyện Cai Lậy thông báo tuyển d ng viên chức sự nghiệp Y t  

năm 2019, c  thể như sau: 
I. Đ i tượng, điều ki n và tiêu chuẩn dự tuyển 

1. Đ i tượng 
- Ngư i muốn được dự tuyển d ng viên chức sự nghiệp Y t  phải có đ  đi u 

kiện và tiêu chuẩn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.  
- Ngư i dự tuyển chỉ được đăng kỦ dự tuyển tại vị trí việc làm mà Trung tâm 

Y t  huyện Cai Lậy có chỉ tiêu tuyển d ng. 

2. Điều ki n đăng kỦ dự tuyển 

2.1. Ngư i có đ  các đi u kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, 
thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng kỦ dự tuyển viên chức: 

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;  
- Tuổi đ i dự tuyển: từ đ  18 tuổi tr  lên; 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=01/2016/Q%C4%90-UBND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=86&lan=1
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- Có đơn đăng kỦ dự tuyển, có lỦ lịch rõ ràng, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo 
phù hợp với vị trí việc làm (ưu tiên cho ngư i có chứng chỉ hành ngh ); 

- Có đ  sức khỏe để đảm nhận nhiệm v . 
2.2. Những ngư i sau đây không được đăng kỦ dự tuyển viên chức: 
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn ch  năng lực hành vi dân sự; 
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quy t định 

v  hình sự c a Tòa án; đang bị áp d ng biện pháp xử lỦ hành chính đưa vào cơ s   
chữa bệnh, cơ s  giáo d c, trư ng giáo dưỡng. 

3. Tiêu chuẩn dự tuyển 

a) Có bằng tốt nghiệp phù hợp với vị trí tuyển d ng. 
b) Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 1 (A1) tr  lên theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 c a Bộ Giáo d c 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 tr  lên. 

c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử d ng công nghệ thông tin cơ bản 
theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 c a Bộ Thông 

tin và Truy n thông quy định chuẩn kỹ năng sử d ng CNTT. Hoặc có chứng chỉ A 
tin học tr  lên. 

II. S  lượng nhân sự cần tuyển d ng 

 S  lượng nhân sự cần tuyển: 12 chỉ tiêu biên ch  và 04 Hợp động theo 
Nghị định 68:  

1 Biên chế 

STT Chuyên môn cần tuyển S  lượng 

1 Bác sĩ  01 

2 Y sĩ đa khoa 02 

3 Cao đẳng Đi u dưỡng tr  lên 01 

4 Y sĩ đa khoa định hướng Y học cổ truy n 02 

5 Y sĩ đa khoa định hướng ph c hồi chức năng, VLTL 02 

6 Chuyên trách Dân số 01 

7 Dược sĩ Cao đẳng tr  lên 01 

8 Hộ lỦ  01 
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9 Hộ sinh Cao đẳng tr  lên 01 

            Tổng c ng 12 

 2. Hợp đ ng theo Nghị định 68 

STT Chuyên môn cần tuyển S  lượng 

1 Tài x  01 

2 Bảo vệ, chăm sóc cây cảnh 02 

3 Tạp v  01 

            Tổng c ng 04 

 (Đính kèm nhu cầu nhân lực theo vị trí việc làm) 
III. Hình thức và n i dung tuyển d ng 

1. Hình thức tuyển d ng: tuyển d ng bằng hình thức xét tuyển. 

2. N i dung xét tuyển: bằng hình thức phỏng vấn ki n thức chung và chuyên 

ngành. 

3. Cách tính điểm xét tuyển:  

Thực hiện theo khoản 5 Đi u 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2018 c a Chính ph  sửa đổi, bổ sung một số quy định v  tuyển d ng công 
chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện ch  độ 
hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp công lập.  

4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức  
Thực hiện theo khoản 6 Đi u 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2018 c a Chính ph  sửa đổi, bổ sung một số quy định v  tuyển d ng công 
chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện ch  độ 
hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp công lập.  

IV. N i dung hồ sơ đăng kỦ dự tuyển 

1. Hồ sơ dự tuyển 

Hồ sơ đăng kỦ dự tuyển d ng viên chức, gồm: 
1. Phi u đăng kỦ dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 

161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 c a Chính ph ). 
2. Bản Sơ y u lỦ lịch tự thuật có xác nhận c a cơ quan có thẩm quy n trong 

th i hạn 06 tháng, tính đ n ngày nộp hồ sơ dự tuyển.  
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3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, k t quả học tập theo yêu cầu c a vị trí dự 
tuyển, được cơ quan có thẩm quy n chứng thực. Trư ng hợp có văn bằng do cơ s  
đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang ti ng Việt; 

4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử d ng trong th i hạn 12 tháng, tính 

đ n ngày nộp hồ sơ dự tuyển (do Trung tâm Y t  tuy n huyện, thành, thị tr  lên 
cấp);  

5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển d ng viên chức (n u 
có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quy n chứng thực. 

6. 01 ảnh 3cm x 4cm (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh). 
Tất cả hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 250 x 340 x 5mm. 
- Chỉ nhận hồ sơ do Cá nhân người dự tuyển tự mang nộp, không nhận 

qua trung gian người khác.  

  Lưu Ủ: 
- Hồ sơ c a thí sinh n u khai không trung thực thì bị xóa tên trong danh sách dự 

tuyển hoặc h y bỏ k t quả tuyển d ng. 

- Sau khi có k t quả trúng tuyển s  tổ chức xác minh các văn bằng, chứng chỉ. 
N u có văn bằng hoặc chứng chỉ giả mạo thì bị h y bỏ k t quả tuyển d ng và xử lỦ 
hành vi sử d ng văn bằng hoặc chứng chỉ giả mạo theo quy định pháp luật. 

2. Địa điểm, thời gian n p hồ sơ và tổ chức xét tuyển: 

a) Địa điểm nhận hồ sơ: Ngư i đăng kỦ dự tuyển đ n nộp hồ sơ dự tuyển tại 
phòng Tổ chức hành chính TTYT huyện Cai Lậy, địa chỉ: Đư ng Lộ Dây Thép, 
Khu phố Mỹ An, Phư ng Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy, Ti n Giang. 

b) Th i gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/5/2019. 

- Buổi sáng: từ 7 gi  30 đ n 11 gi  30 phút. 

- Buổi chi u: từ 13 gi  30 đ n 16 gi  30 phút. 

c) Th i gian phát thẻ dự tuyển: trong tháng 6/2019. 

d) Th i gian ôn và xét tuyển: 

- Th i gian ôn: s  được thông báo c  thể trước ngày xét tuyển.  

- Th i gian xét tuyển: dự ki n tổ chức xét tuyển trong tháng 6/2019, s  có 
thông báo chính thức sau.  

Thông báo v  th i gian nhận thẻ dự tuyển, ôn và xét tuyển: thí sinh theo dõi 

tại tr  s  Trung tâm Y t  huyện Cai Lậy. 

4. Thông báo tuyển d ng: Đăng Thông báo tuyển d ng viên chức đ n toàn 
thể CBCCVC qua Văn phòng điện tử, trên wesite S  Y t  và Trung tâm Y t , đồng 
th i niêm y t công khai tại bảng thông báo tại TTYT huyện Cai Lậy và trên Website 

Trung tâm Y t  huyện Cai Lậy http://ttythuyencailay.com.vn 
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5. Kết quả tuyển d ng: được niêm y t công khai tại tr  s  Trung tâm Y t  huyện 

Cai Lậy và trên Website Trung tâm Y t  huyện Cai Lậy http://ttythuyencailay.com.vn 

Muốn biết thêm thông tin liên quan đến công tác tuyển dụng xin vui lòng liên 

hệ Phòng Tổ chức hành chính TTYT huyện Cai Lậy hoặc qua điện thoại 
0273.3826435./.  

 

Nơi nhận:                         GIÁM Đ C  
- S  Y t  ;                                                                                 

- Các đơn vị trực thuộc;  
- Thông báo rộng rãi;                                                              
- Lưu: VT, TCHC. 

 
 

   Nguy n Văn Thanh 
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