
Số lượng
Chức danh nghề

nghiệp cần tuyển

Mã số chức danh 

nghề nghiệp cần 

tuyển

Trình độ đào tạo, bồi dưỡng

chuyên môn, nghiệp vụ

Trình độ

Ngoại ngữ

Trình độ

Tin học

Tiêu 

chuẩn 

khác

(A) (B) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

TUYẾN HUYỆN: 200

I

TRUNG TÂM Y TẾ 

THÀNH PHỐ QUY 

NHƠN

40

1 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Y sĩ đa khoa
Phòng khám ĐKKV Phú 

Tài

2 Dược hạng IV V.08.08.23 Cao đẳng ngành Dược Khoa Dược

5 Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học ngành Điều dưỡng

Khoa Nội: 01; Khoa Nội 

tiết -Tim mạch: 01; Khoa 

Bệnh nhiệt đới: 01; Khoa 

Liên chuyên khoa: 01; 

Khoa Dinh dưỡng tiết chế - 

KSNK: 01.

13 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 Cao đẳng ngành Điều dưỡng

Khoa Nội: 03; Khoa Nội 

tiết - Tim mạch: 04; Khoa 

Bệnh nhiệt đới: 01; Khoa 

Liên chuyên khoa: 02; 

Khoa KSBT, HIV/AIDS, 

YTCC, DD&ATTP: 03.

Nhu cầu tuyển dụng Yêu cầu tiêu chuẩn dự tuyển

Vị trí việc làm

sau khi được tuyển dụng

(Khoa. Phòng)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 2:

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2022 - TUYẾN HUYỆN

TT Tên đơn vị
Ghi 

chú



Số lượng
Chức danh nghề

nghiệp cần tuyển

Mã số chức danh 

nghề nghiệp cần 

tuyển

Trình độ đào tạo, bồi dưỡng

chuyên môn, nghiệp vụ

Trình độ

Ngoại ngữ

Trình độ

Tin học

Tiêu 

chuẩn 

khác

(A) (B) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Nhu cầu tuyển dụng Yêu cầu tiêu chuẩn dự tuyển

Vị trí việc làm

sau khi được tuyển dụng

(Khoa. Phòng)

TT Tên đơn vị
Ghi 

chú

2 Hộ sinh hạng III V.08.06.15

- Đại học ngành Hộ sinh;

- Hoặc Đại học Điều dưỡng chuyên ngành 

phụ sản (tốt nghiệp trước ngày 10/6/2022).

Khoa Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản

1 Hộ sinh hạng IV V.08.06.16 Cao đẳng ngành Hộ sinh
Khoa Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản

1 Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học ngành Gây mê hồi sức Khoa Gây mê hồi sức

1 Kỹ thuật y hạng IV V.08.07.19

Cao đẳng thuộc một trong các ngành hoặc 

chuyên ngành: Vật lý trị liệu và Phục hồi 

chức năng, Phục hồi chức năng, Vật lý trị 

liệu

Khoa YHCT-PHCN

2 Kỹ thuật y hạng III V.08.07.18
Đại học ngành Kỹ thuật hình ảnh y học hoặc 

Đại học ngành Chẩn đoán hình ảnh
Khoa Thăm dò chức năng

2 Kỹ thuật y hạng III V.08.07.18

Đại học ngành Xét nghiệm y học

hoặc Đại học ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y 

học

Khoa Xét nghiệm

1 Dinh dưỡng hạng III V.08.09.25 Đại học ngành Dinh dưỡng
Khoa Dinh dưỡng tiết chế-

Kiểm soát nhiễm khuẩn

1 Dinh dưỡng hạng IV V.08.09.26 Cao đẳng ngành Dinh dưỡng
Khoa Dinh dưỡng tiết chế-

Kiểm soát nhiễm khuẩn

4
Y tế công cộng hạng 

III
V.08.04.10 Đại học ngành Y tế công cộng 

Khoa KSBT, HIV/AIDS, 

YTCC, DD&ATTP

1 Kỹ thuật viên hạng IV V.05.02.08

Cao đẳng thuộc một trong các ngành hoặc 

chuyên ngành: Thiết bị y tế, Kỹ thuật thiết bị 

y tế, Trang thiết bị y tế

Bậc 1 CNTT cơ bản Khoa Dược

Trang 2



Số lượng
Chức danh nghề

nghiệp cần tuyển

Mã số chức danh 

nghề nghiệp cần 

tuyển

Trình độ đào tạo, bồi dưỡng

chuyên môn, nghiệp vụ

Trình độ

Ngoại ngữ

Trình độ

Tin học

Tiêu 

chuẩn 

khác

(A) (B) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Nhu cầu tuyển dụng Yêu cầu tiêu chuẩn dự tuyển

Vị trí việc làm

sau khi được tuyển dụng

(Khoa. Phòng)

TT Tên đơn vị
Ghi 

chú

1 Chuyên viên 01.003

Đại học thuộc một trong các ngành hoặc 

chuyên ngành: Quản trị bệnh viện, Quản lý 

bệnh viện

Phòng Kế hoạch tổng hợp

2 Kế toán viên trung cấp 06.032 Cao đẳng ngành Kế toán Phòng Tài chính - Kế toán

II
TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN TUY PHƯỚC
21

2 Dược hạng IV V.08.08.23 Cao đẳng ngành Dược Khoa Dược

5 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 Cao đẳng ngành Điều dưỡng Khoa Khám bệnh

2 Hộ sinh hạng IV V.08.06.16 Cao đẳng ngành Hộ sinh
Khoa Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản

3 Kỹ thuật y hạng IV V.08.07.19
Cao đẳng ngành Xét nghiệm y học hoặc Cao 

đẳng ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học
Khoa Xét nghiệm

1 Kỹ thuật y hạng IV V.08.07.19

Cao đẳng thuộc một trong các ngành hoặc 

chuyên ngành: Vật lý trị liệu và Phục hồi 

chức năng, Phục hồi chức năng, Vật lý trị 

liệu

Khoa YHCT - PHCN

1 Kỹ thuật y hạng III V.08.07.18 Đại học ngành Kỹ thuật phục hình răng Khoa Khám

1 Dinh dưỡng hạng III V.08.09.25 Đại học ngành Dinh dưỡng
Khoa Kiểm soát nhiễm 

khuẩn

Trang 3



Số lượng
Chức danh nghề

nghiệp cần tuyển

Mã số chức danh 

nghề nghiệp cần 

tuyển

Trình độ đào tạo, bồi dưỡng

chuyên môn, nghiệp vụ

Trình độ

Ngoại ngữ

Trình độ

Tin học

Tiêu 

chuẩn 

khác

(A) (B) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Nhu cầu tuyển dụng Yêu cầu tiêu chuẩn dự tuyển

Vị trí việc làm

sau khi được tuyển dụng

(Khoa. Phòng)

TT Tên đơn vị
Ghi 

chú

1
Y tế công cộng hạng 

III
V.08.04.10 Thạc sĩ Y tế công cộng Khoa Kiểm soát bệnh tật

1
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

Trung cấp thuộc một trong các ngành hoặc 

chuyên ngành: Văn Thư, Văn thư - Lưu trữ 

Phòng Tổ chức - Hành 

chính

2 Chuyên viên 01.003 Đại học ngành Hành chính
Phòng Tổ chức - Hành 

chính

2 Kế toán viên 06.031

Đại học thuộc một trong các ngành hoặc 

chuyên  ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính 

Phòng Tài chính - Kế toán

III
TRUNG TÂM Y TẾ THỊ 

XÃ AN NHƠN
35

4 Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học ngành Điều dưỡng

Khoa Truyền nhiễm: 01; 

Khoa Nội: 01; Khoa Hồi 

sức cấp cứu: 01; Khoa 

Khám bệnh: 01.

19 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 Cao đẳng ngành Điều dưỡng

Khoa Nhi: 03; Khoa 

Truyền nhiễm: 03; Khoa 

Khám bệnh: 06; Khoa 

Ngoại: 03; Khoa Nội: 03; 

Phòng Kế hoạch-NV-ĐD: 

01.

Trang 4



Số lượng
Chức danh nghề

nghiệp cần tuyển

Mã số chức danh 

nghề nghiệp cần 

tuyển

Trình độ đào tạo, bồi dưỡng

chuyên môn, nghiệp vụ

Trình độ

Ngoại ngữ

Trình độ

Tin học

Tiêu 

chuẩn 

khác

(A) (B) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Nhu cầu tuyển dụng Yêu cầu tiêu chuẩn dự tuyển

Vị trí việc làm

sau khi được tuyển dụng

(Khoa. Phòng)

TT Tên đơn vị
Ghi 

chú

1 Hộ sinh hạng III V.08.06.15

- Đại học ngành Hộ sinh;

- Hoặc Đại học Điều dưỡng chuyên ngành 

phụ sản (tốt nghiệp trước ngày 10/6/2022).

Khoa Chăm sóc sức khoẻ 

sinh sản

2 Hộ sinh hạng IV V.08.06.16 Cao đẳng ngành Hộ sinh
Khoa Chăm sóc sức khoẻ 

sinh sản

1 Kỹ thuật y hạng III V.08.07.18
Đại học ngành Kỹ thuật hình ảnh y học hoặc 

Đại học ngành Chẩn đoán hình ảnh

Khoa Chẩn đoán hình ảnh-

TDCN

2 Kỹ thuật y hạng III V.08.07.18

Đại học ngành Xét nghiệm y học

hoặc Đại học ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y 

học

Khoa Xét nghiệm

1 Kỹ thuật y hạng IV V.08.07.19
Cao đẳng ngành Xét nghiệm y học hoặc Cao 

đẳng ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học
Khoa Xét nghiệm

1 Kỹ thuật y hạng III V.08.07.18

Đại học thuộc một trong các ngành hoặc 

chuyên ngành: Vật lý trị liệu và Phục hồi 

chức năng,  Phục hồi chức năng, Vật lý trị 

liệu

Khoa YHCT-PHCN

1 Dinh dưỡng hạng IV V.08.09.26 Cao đẳng ngành Dinh dưỡng
Khoa KSBT, HIV/AIDS, 

YTCC, DD&ATTP

1 Kỹ sư hạng III V.05.02.07 Đại học ngành Kỹ thuật điện, điện tử Bậc 2 CNTT cơ bản
Khoa Dược - TTB - VTYT 

- KSNK

Trang 5



Số lượng
Chức danh nghề

nghiệp cần tuyển

Mã số chức danh 

nghề nghiệp cần 

tuyển

Trình độ đào tạo, bồi dưỡng

chuyên môn, nghiệp vụ

Trình độ

Ngoại ngữ

Trình độ

Tin học

Tiêu 

chuẩn 

khác

(A) (B) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Nhu cầu tuyển dụng Yêu cầu tiêu chuẩn dự tuyển

Vị trí việc làm

sau khi được tuyển dụng

(Khoa. Phòng)

TT Tên đơn vị
Ghi 

chú

1 Chuyên viên 01.003

Đại học thuộc một trong các ngành hoặc 

chuyên ngành: Quản trị bệnh viện, Quản lý 

bệnh viện

Phòng Kế hoạch - NV - 

ĐD

1 Chuyên viên 01.003

Đại học thuộc một trong các ngành hoặc 

chuyên ngành: Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành chính

Phòng Tổ chức - Hành 

chính

IV
TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN PHÙ CÁT
17

3 Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học ngành Điều dưỡng

Khoa Khám bệnh: 01; 

Khoa Truyền Nhiễm: 01; 

Khoa Nội tổng hợp: 01.

8 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 Cao đẳng ngành Điều dưỡng

Khoa Khám bệnh: 02; 

Khoa Hồi sức cấp cứu: 02; 

Khoa Truyền Nhiễm: 03; 

Khoa Nội tổng hợp: 01.

3 Kỹ thuật y hạng III V.08.07.18

Đại học ngành Xét nghiệm y học

hoặc Đại học ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y 

học

Khoa Xét nghiệm

1 Kỹ thuật y hạng III V.08.07.18
Đại học ngành Kỹ thuật hình ảnh y học hoặc 

Đại học ngành Chẩn đoán hình ảnh
Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Trang 6



Số lượng
Chức danh nghề

nghiệp cần tuyển

Mã số chức danh 

nghề nghiệp cần 

tuyển

Trình độ đào tạo, bồi dưỡng

chuyên môn, nghiệp vụ

Trình độ

Ngoại ngữ

Trình độ

Tin học

Tiêu 

chuẩn 

khác

(A) (B) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Nhu cầu tuyển dụng Yêu cầu tiêu chuẩn dự tuyển

Vị trí việc làm

sau khi được tuyển dụng

(Khoa. Phòng)

TT Tên đơn vị
Ghi 

chú

1 Kỹ thuật y hạng IV V.08.07.19 Cao đẳng ngành Kỹ thuật hình ảnh y học Khoa Chẩn đoán hình ảnh

1
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

Trung cấp thuộc một trong các ngành hoặc 

chuyên ngành: Văn Thư, Văn thư - Lưu trữ 

Phòng Tổ chức - Hành 

chính

V
TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN PHÙ MỸ
21

2 Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học ngành Điều dưỡng
Khoa Hồi sức cấp cứu: 01; 

Khoa Nhi: 01.

9 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 Cao đẳng ngành Điều dưỡng

Khoa Nội: 01; Khoa 

Truyền nhiễm: 02; Khoa 

Khám bệnh: 02; Khoa Hồi 

sức cấp cứu: 01; Phòng 

khám ĐKKV Bình Dương: 

02; Khoa Kiểm soát nhiễm 

khuẩn: 01.

1 Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học ngành Gây mê hồi sức Khoa Ngoại

1 Kỹ thuật y hạng III V.08.07.18
Đại học ngành Kỹ thuật hình ảnh y học hoặc 

Đại học ngành Chẩn đoán hình ảnh
Khoa Xét nghiệm

1
Y tế công cộng hạng 

III
V.08.04.10 Đại học ngành Y tế công cộng

Khoa Kiểm soát bệnh tật, 

HIV/AIDS, YTCC, DD và 

ATTP

Trang 7



Số lượng
Chức danh nghề

nghiệp cần tuyển

Mã số chức danh 

nghề nghiệp cần 

tuyển

Trình độ đào tạo, bồi dưỡng

chuyên môn, nghiệp vụ

Trình độ

Ngoại ngữ

Trình độ

Tin học

Tiêu 

chuẩn 

khác

(A) (B) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Nhu cầu tuyển dụng Yêu cầu tiêu chuẩn dự tuyển

Vị trí việc làm

sau khi được tuyển dụng

(Khoa. Phòng)

TT Tên đơn vị
Ghi 

chú

1 Dân số viên hạng III V.08.10.28

Đại học thuộc một trong các  ngành hoặc 

chuyên ngành: Dân số - Y tế, Dân số - Xã 

hội

Phòng Dân số

1
Công tác xã hội viên 

hạng III
V.09.04.02 Đại học ngành Công tác xã hội Bậc 2 CNTT cơ bản Khoa Khám bệnh

2 Kỹ thuật viên hạng IV V.05.02.08

Cao đẳng thuộc một trong các ngành hoặc 

chuyên ngành: Thiết bị y tế, Kỹ thuật thiết bị 

y tế, Trang thiết bị y tế

Bậc 1 CNTT cơ bản Khoa Dược

1
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

Trung cấp thuộc một trong các ngành hoặc 

chuyên ngành: Văn Thư, Văn thư - Lưu trữ 

Phòng Tổ chức - Hành 

chính

1
Quản trị viên hệ thống 

hạng III
V.11.06.14

Đại học ngành Công nghệ thông tin hoặc 

Đại học ngành Khoa học máy tính
Bậc 2

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ 

- Điều dưỡng

1 Chuyên viên 01.003

Đại học thuộc một trong các ngành hoặc 

chuyên ngành: Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành chính

Phòng Tổ chức - Hành 

chính

Trang 8



Số lượng
Chức danh nghề

nghiệp cần tuyển

Mã số chức danh 

nghề nghiệp cần 

tuyển

Trình độ đào tạo, bồi dưỡng

chuyên môn, nghiệp vụ

Trình độ

Ngoại ngữ

Trình độ

Tin học

Tiêu 

chuẩn 

khác

(A) (B) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Nhu cầu tuyển dụng Yêu cầu tiêu chuẩn dự tuyển

Vị trí việc làm

sau khi được tuyển dụng

(Khoa. Phòng)

TT Tên đơn vị
Ghi 

chú

VI
TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN HOÀI ÂN
24

1  Dược hạng IV V.08.08.23 Cao đẳng ngành Dược
Khoa Dược - Trang thiết bị 

- Vật tư y tế

3   Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học ngành Điều dưỡng

Khoa Truyền nhiễm: 01; 

Phòng Kế hoạch - Nghiệp 

vụ - Điều dưỡng: 01; Khoa 

Nội Tổng hợp: 01

9 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 Cao đẳng ngành Điều dưỡng

Khoa Hồi sức cấp cứu: 01;  

Khoa Nội Tổng hợp: 01; 

Khoa Nhi: 01; Khoa 

Truyền nhiễm: 01; Khoa 

Kiểm soát nhiễm khuẩn: 

02;  Khoa Kiểm soát bệnh 

tật, HIV/AIDS, YTCC, DD 

và ATTP: 01; Khoa Khám 

bệnh: 02.

1 Hộ sinh hạng III V.08.06.15

- Đại học ngành Hộ sinh;

- Hoặc Đại học Điều dưỡng chuyên ngành 

phụ sản (tốt nghiệp trước ngày 10/6/2022).

Khoa Ngoại - Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản

2 Hộ sinh hạng IV V.08.06.16 Cao đẳng ngành Hộ sinh
Khoa Ngoại - Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản

Trang 9



Số lượng
Chức danh nghề

nghiệp cần tuyển

Mã số chức danh 

nghề nghiệp cần 

tuyển

Trình độ đào tạo, bồi dưỡng

chuyên môn, nghiệp vụ

Trình độ

Ngoại ngữ

Trình độ

Tin học

Tiêu 

chuẩn 

khác

(A) (B) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Nhu cầu tuyển dụng Yêu cầu tiêu chuẩn dự tuyển

Vị trí việc làm

sau khi được tuyển dụng

(Khoa. Phòng)

TT Tên đơn vị
Ghi 

chú

2
Y tế công cộng hạng 

III
V.08.04.10 Đại học ngành Y tế công cộng

Khoa Kiểm soát bệnh tật, 

HIV/AIDS, YTCC, DD và 

ATTP: 01; Phòng Dân số: 

01.

1 Dinh dưỡng hạng IV V.08.09.26 Cao đẳng ngành Dinh dưỡng
Phòng Kế hoạch - Nghiệp 

vụ - Điều dưỡng

1 Kỹ thuật viên hạng IV V.05.02.08

Cao đẳng thuộc một trong các ngành hoặc 

chuyên ngành: Thiết bị y tế, Kỹ thuật thiết bị 

y tế, Trang thiết bị y tế

Bậc 1 CNTT cơ bản
Khoa Dược - Trang thiết bị 

- Vật tư y tế

2
Quản trị viên hệ thống 

hạng III
V.11.06.14

Đại học ngành Công nghệ thông tin hoặc 

Đại học ngành Khoa học máy tính
Bậc 2

Phòng Kế hoạch - Nghiệp 

vụ - Điều dưỡng: 01; 

Phòng Tổ chức - Hành 

chính: 01.

1 Kế toán viên 06.031

Đại học thuộc một trong các ngành hoặc 

chuyên  ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính 

Phòng Tài chính - Kế toán

1 Chuyên viên 01.003

Đại học thuộc một trong các ngành hoặc 

chuyên ngành: Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành chính

Phòng Tổ chức - Hành 

chính

Trang 10



Số lượng
Chức danh nghề

nghiệp cần tuyển

Mã số chức danh 

nghề nghiệp cần 

tuyển

Trình độ đào tạo, bồi dưỡng

chuyên môn, nghiệp vụ

Trình độ

Ngoại ngữ

Trình độ

Tin học

Tiêu 

chuẩn 

khác

(A) (B) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Nhu cầu tuyển dụng Yêu cầu tiêu chuẩn dự tuyển

Vị trí việc làm

sau khi được tuyển dụng

(Khoa. Phòng)

TT Tên đơn vị
Ghi 

chú

VII
TRUNG TÂM Y TẾ THỊ 

XÃ HOÀI NHƠN
4

1 Dân số viên hạng III V.08.10.28

Đại học thuộc một trong các  ngành hoặc 

chuyên ngành: Dân số - Y tế, Dân số - Xã 

hội

Phòng Dân số

1
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

Trung cấp thuộc một trong các ngành hoặc 

chuyên ngành: Văn Thư, Văn thư - Lưu trữ 

Phòng Tổ chức - Hành 

chính

1
Quản trị viên hệ thống 

hạng III
V.11.06.14

Đại học ngành Công nghệ thông tin hoặc 

Đại học ngành Khoa học máy tính
Bậc 2

Phòng Tổ chức - Hành 

chính

1 Kế toán viên trung cấp 06.032 Cao đẳng ngành Kế toán Phòng Tài chính - Kế toán

VIII
TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN TÂY SƠN
3

1 Dinh dưỡng hạng IV V.08.09.26 Cao đẳng ngành Dinh dưỡng
Khoa Kiểm soát nhiễm 

khuẩn

1
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

Trung cấp thuộc một trong các ngành hoặc 

chuyên ngành: Văn Thư, Văn thư - Lưu trữ 

Phòng Tổ chức - Hành 

chính

1 Chuyên viên 01.003

Đại học thuộc một trong các ngành hoặc 

chuyên ngành: Quản trị bệnh viện, Quản lý 

bệnh viện

Phòng Kế hoạch-NV-ĐD

Trang 11



Số lượng
Chức danh nghề

nghiệp cần tuyển

Mã số chức danh 

nghề nghiệp cần 

tuyển

Trình độ đào tạo, bồi dưỡng

chuyên môn, nghiệp vụ

Trình độ

Ngoại ngữ

Trình độ

Tin học

Tiêu 

chuẩn 

khác

(A) (B) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Nhu cầu tuyển dụng Yêu cầu tiêu chuẩn dự tuyển

Vị trí việc làm

sau khi được tuyển dụng

(Khoa. Phòng)

TT Tên đơn vị
Ghi 

chú

IX
TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN VÂN CANH
8

3 Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học ngành Điều dưỡng

Phòng Kế hoạch-NV-ĐD: 

01; Khoa Nội - Nhi - 

YHCT: 01; Khoa Kiểm 

soát bệnh tật, HIV/AIDS, 

YTCC, DD và ATTP: 01.

1
Y tế công cộng hạng 

III
V.08.04.10 Đại học ngành Y tế công cộng

Khoa Kiểm soát bệnh tật, 

HIV/AIDS, YTCC, DD và 

ATTP

1 Kỹ thuật viên hạng IV V.05.02.08

Cao đẳng thuộc một trong các ngành hoặc 

chuyên ngành: Thiết bị y tế, Kỹ thuật thiết bị 

y tế, Trang thiết bị y tế

Bậc 1 CNTT cơ bản Khoa Dược - Cận lâm sàng

1
Quản trị viên hệ thống 

hạng III
V.11.06.14

Đại học ngành Công nghệ thông tin hoặc 

Đại học ngành Khoa học máy tính
Bậc 2

Phòng Kế hoạch - Nghiệp 

vụ - Điều dưỡng

2 Chuyên viên 01.003

Đại học thuộc một trong các ngành hoặc 

chuyên ngành: Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành chính

Phòng Tổ chức - Hành 

chính

Trang 12



Số lượng
Chức danh nghề

nghiệp cần tuyển

Mã số chức danh 

nghề nghiệp cần 

tuyển

Trình độ đào tạo, bồi dưỡng

chuyên môn, nghiệp vụ

Trình độ

Ngoại ngữ

Trình độ

Tin học

Tiêu 

chuẩn 

khác

(A) (B) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Nhu cầu tuyển dụng Yêu cầu tiêu chuẩn dự tuyển

Vị trí việc làm

sau khi được tuyển dụng

(Khoa. Phòng)

TT Tên đơn vị
Ghi 

chú

X
TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN VĨNH THẠNH
14

1 Dược hạng IV V.08.08.23 Cao đẳng ngành Dược

Khoa Dược - Trang thiết bị-

Vật tư y tế và Kiểm soát 

nhiễm khuẩn.

1 Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học ngành Điều dưỡng
Khoa Nội - Nhi - Y học cổ 

truyền

1 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 Cao đẳng ngành Điều dưỡng Khoa Bệnh Nhiệt đới

1 Kỹ thuật y hạng III V.08.07.18
Đại học ngành Kỹ thuật hình ảnh y học hoặc 

Đại học ngành Chẩn đoán hình ảnh
Khoa Cận lâm sàng

2 Kỹ thuật y hạng IV V.08.07.19 Cao đẳng ngành Kỹ thuật hình ảnh y học Khoa Cận lâm sàng

1 Dân số viên hạng III V.08.10.28

Đại học thuộc một trong các  ngành hoặc 

chuyên ngành: Dân số - Y tế, Dân số - Xã 

hội

Phòng Dân số

1 Kỹ thuật viên hạng IV V.05.02.08

Cao đẳng thuộc một trong các ngành hoặc 

chuyên ngành: Thiết bị y tế, Kỹ thuật thiết bị 

y tế, Trang thiết bị y tế

Bậc 1 CNTT cơ bản

Khoa Dược - Trang thiết bị 

- Vật tư y tế và Kiểm soát 

nhiễm khuẩn.

Trang 13



Số lượng
Chức danh nghề

nghiệp cần tuyển

Mã số chức danh 

nghề nghiệp cần 

tuyển

Trình độ đào tạo, bồi dưỡng

chuyên môn, nghiệp vụ

Trình độ

Ngoại ngữ

Trình độ

Tin học

Tiêu 

chuẩn 

khác

(A) (B) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Nhu cầu tuyển dụng Yêu cầu tiêu chuẩn dự tuyển

Vị trí việc làm

sau khi được tuyển dụng

(Khoa. Phòng)

TT Tên đơn vị
Ghi 

chú

1 Chuyên viên 01.003

Đại học thuộc một trong các ngành hoặc 

chuyên ngành: Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành chính

Phòng Tổ chức - Hành 

chính - Kế hoạch tổng hợp

1
Quản trị viên hệ thống 

hạng III
V.11.06.14

Đại học ngành Công nghệ thông tin hoặc 

Đại học ngành Khoa học máy tính
Bậc 2

Phòng Tổ chức - Hành 

chính - Kế hoạch tổng hợp

1 Kỹ sư hạng III V.05.02.07 Đại học ngành Tài nguyên và Môi trường Bậc 2 CNTT cơ bản

Khoa Khoa Dược - Trang 

thiết bị - Vật tư y tế và 

Kiểm soát nhiễm khuẩn.

2 Kế toán viên 06.031

Đại học thuộc một trong các ngành hoặc 

chuyên  ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính 

Phòng Tổ chức - Hành 

chính - Kế hoạch tổng hợp

1
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

Trung cấp thuộc một trong các ngành hoặc 

chuyên ngành: Văn Thư, Văn thư - Lưu trữ 

Phòng Tổ chức - Hành 

chính - Kế hoạch tổng hợp

XI
TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN AN LÃO
13

1 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Y sĩ y học cổ truyền
Khoa Nội - Nhi - Lây - 

YHCT

1 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Y sĩ đa khoa

Khoa Kiểm soát bệnh tật, 

HIV/AIDS, YTCC, DD và 

ATTP
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Số lượng
Chức danh nghề

nghiệp cần tuyển

Mã số chức danh 

nghề nghiệp cần 

tuyển

Trình độ đào tạo, bồi dưỡng

chuyên môn, nghiệp vụ

Trình độ

Ngoại ngữ

Trình độ

Tin học

Tiêu 

chuẩn 

khác

(A) (B) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Nhu cầu tuyển dụng Yêu cầu tiêu chuẩn dự tuyển

Vị trí việc làm

sau khi được tuyển dụng

(Khoa. Phòng)

TT Tên đơn vị
Ghi 

chú

1 Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học ngành điều dưỡng Phòng Kế hoạch tổng hợp

4 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 Cao đẳng ngành Điều dưỡng

Khoa Khám-HSCC:02; 

Khoa Nội-Nhi-Lây-

YHCT:01; Khoa Ngoại-

CSSKSS: 01.

1 Hộ sinh hạng IV V.08.06.16 Cao đẳng ngành Hộ sinh
Khoa Ngoại - Chăm sóc 

sức khoẻ sinh sản

1 Kỹ thuật y hạng IV V.08.07.19
Cao đẳng ngành Xét nghiệm y học hoặc Cao 

đẳng ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học

Khoa Dược - Cận lâm 

sàng: 01

2
Y tế công cộng hạng 

III
V.08.04.10 Đại học ngành Y tế công cộng

Phòng Dân số: 01; Khoa 

Kiểm soát bệnh tật, 

HIV/AIDS, YTCC, DD và 

ATTP: 01.

1 Kế toán viên 06.031

Đại học thuộc một trong các ngành hoặc 

chuyên  ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính 

Phòng Tổ chức - Hành 

chính - Kế toán

1 Chuyên viên 01.003

Đại học thuộc một trong các ngành hoặc 

chuyên ngành: Luật, Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh, Hành chính

Phòng Tổ chức - Hành 

chính - Kế toán

Tổng cộng: 200 chỉ tiêu.

Trang 15
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