
UBND THANH PHO HAl PHONG CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc1p-Trdo-Hnh phác 

Hái Phông, ngây 18 tháng 12 nãm 2018 

THÔNG BAO 
Vê vic tuyên diing viên chuc nãm 2018 

Thirc hin K hoach tuyn d1ing viên chc näm 2018, S Y té Hài Phông 

thông báo tuyên diing viên chirc cho Trung tam th huyn An Lao närn 2018 

vOi các ni dung nhu sau: 

1. So krçrng: 07 chi tiêu 

2. V trI tuyén dyng: 
Klui Tr,m Y t: 07 clii lieu, trong dó. 

+ Vj trI y tê di,r phOng: 05 ngtri có trInh d Bác si hotc y si hoc Diêu 

duông Cao dang ( Tui các tram  y t xã Qu& Tuân, Thai San, M9 Düc, Quang 

Trung, Trung Th9) 
+ Vj trI Chäm soc src khöe sinh san: 01 ngLrôi có trInh d Bác si hoc EE 

sinh trung h9c trâ len ( Tai tram y t xä An ThQ) 
+ Vj trI Quân 1 sirc khôe cong dng: 01 nguii có trInh d Bác si hoc 

Diêu duâng Cao dàng ( Ti  tram y tê xã An Thai) 

3. Tiêu chuãn và diu kiin dáng k2 dij thi: 

- Co quc tjch Vit Narn và cu trü tai  Vit Narn; 

- Tuôi dyi dü tir 18 tuôi trâ len; 

- Co don dang k dur tuyn; 

- Co phm chat dao  due tat, i ljch rö rang; 

- Co dü surc khoê dé lam vic, h9c t.p; 
Co dü các van bang, churng chi dào tao  phü hçip vôi vi trI vic lam và 

ngch viên chtrc can tuyên; 
- Dáp img duçic ngay nhim v11 theo vj tn lam vic tai  don vj sau tuyên dung. 

- Không tuyn dyng nhrng ngtthi: Bj han  ch hoc mat näng hrc hành vi 

dan su,, dang bj truy cru trách nhim hInh slr, vi phm pháp lut. 

4. Ho so dãng k dy' tuyên: 
- Don dang k dir tuyên viên chirc theo Mu so 1 (ban hành kern theo 

Thông tu s 15/201 2/TT-BNV ngày 25 tháng 12 näm 2012 cüa Bô Ni vy); 

- Bàn So yu 1' lich Ui thut cO dan ành, có xác nhtn càa UBND xã, 

phu&ng, thj tr&n noi nguOi dir tuyn cii trii, trong thi htn 06 tháng, tInh dn 

ngày np h so dr tuyn; bàn sao giy khai sinh. 



- Bàn sao có chüng thirc các van b&ng, chrng chi theo yêu cu cüa v tn dr 
tuyên, dtrqc Co quan có thâm quyn chrng thrc. Trtrông hcip Co Vfl b&ng do co sâ 
dào tao  nuóc ngoài c.p phãi dugc cong chüng djch thut sang ting Vit gôm: 

* Dói v&i vf trI Hgng III (Dgi hQc) 
+ Bang Tot nghip Dai  h9c 
+ Bàn sao có chng thisc chng nhn trInh d ngoi ng bc 2 (A2) trO 

len theo quy djnh tai  Thông tu' so 01/2014/TT-BGDDT ngày 24 tháng 01 narn 
2014 cüa Bö Giáo die và Dào tao. 

+ Bàn sao có chüng thirc chirng nhn trInh d tin h9c dat  chuân k9 nãng 
sü dung cong ngh thông tin Co bàn theo quy djnh tai  Thông tu so 03/2014/IT-
BTTTT ngày 11 tháng 3 nãm 2014 cüa B Thông tin và Truyên thông. 

+ Bang diem kt qua hpc tp hoc hçc ba cüa Ca khóa h9c chuyên môn, 
nghip vi. 

* Ddi v&i vj tn Hang IV (Trung hoc) 
+ Bang Tot nghip trung hc 
+ Bàn sao cO chCmg thrc chirng nhn trInh d ngoi ng bc I (A 1) tth 

len theo quy djnh tai  Thông tu s 01/2014/TT-BGDDT ngày 24 tháng01 närn 
2014 ciia Bô Giáo diic và Dào tao. 

+ Bàn sao có chirng thrc ching nhn trInh d tin hçc dat  chun k nãng 
sü d1ing cong ngh thông tin co bàn theo quy djnh tai  Thông tu s 03/201 4/TI-
BTTTT ngày 11 tháng 3 narn 2014 cüa B Thông tin và Truyên thông. 

+ Bang diem kt qua hçc t.p hoc h9c ba cüa Ca khóa hçc chuyên mon. 

nghip vIii. 
- Giy chOng nhn src khOe cOn giá trj sr ding do co quan y t dü diêu 

kin dt.rgc khám src khOe chirng nhn theo quy djnh tai  Thông tu sO 

14/2013/IT-BYT ngày 06 tháng 05 näm 2013 cüa B Y th ye vic huOng dn 

khám sue khôe. 
- GiAy chrng nhn uu lien thuc d& tuçmg uu tiên trong tuyên ding vien 

chCrc (nêu có) diiçc co quan, tO chrc có thâm quyén chrng thrc; 
- 02 ành (4x6), 02 phong bI có dan tern ghi rO dja chi cüa ngui dir tuyCn. 

5. HInh thüc và ni dung: 
- HInh thirc: Xét tuyên 
- Ni dung: 
+ Xét kt qua h9c tp bao gm diem hpc tp và diem thi tot nghip cüa 

nguYi dr tuyén. 
+ Kim tra sat hach thông qua thirc hành v näng hjc, tnInh d5 chuyên 

môn, nghip vi di vói các v trI tuyên diing chuyên mon ngành y té, phOng van 

vói các chuyên ngành khác. 



6. Thai gian và da dim nhn h scr 
- Thi gian np h so: Trong giO hành chInh, tir ngày 21/12/2018 den 

ngày 2 1/01/2019. 
- Dja dim np h so: Phông T chüc can b SO Y tê (38 Lê Di Hành - 

Hng Bang - Hãi Phông) 
- So din thoai lien lac: 02253745786 
- L phi: 500.000 dông/Hô so. 
* Lu'u : Không nhn h so qua trung gian. H so không tthng tuyn không 

trá lai. 
7. Thai gian vã dja diem xét tuyn: S thông báo sau. 
* MQi chi tkt xin lien h: BS. Nguyln Tuyé't Mai Anh - Phó trwó'ng phông 

Phông To chi'c can bó Sà Y tA (38 Lê Dgi Hành - Hang Bang - Hal Phông,); So 

din thogi lien lgc: 02253745786 

SY Y TE HAL PHONG 
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