
        SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

          Số:         /BV-TCKT                      Hoài Nhơn,  ngày     tháng 02 năm 2023 
 V/v báo giá nội dung xây dựng khung 

   kiến thức ôn thi, phối hợp chấm thi  

 kỳ tuyển dụng viên chức (bác sĩ) Bệnh  

     viện  ĐKKV Bồng Sơn năm 2022 

 

 
                     Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị 

 

Căn cứ Kế hoạch số 1345/KH-BV ngày 01/12/2022 của Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn về việc tuyển dụng viên chức (bác sĩ) Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn năm 

2022. 

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn kính mời các đơn vị có đủ tư cách pháp nhân, có 

uy tín và năng lực tham gia chào giá trong công tác xây dựng khung kiến thức ôn thi, 

chấm thi và các thủ tục hành chính khác trong kỳ tuyển dụng viên chức (bác sĩ) Bệnh 

viện ĐKKV Bồng Sơn năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Tuyển dụng 24 chỉ tiêu bác sĩ theo Kế hoạch số 1345/KH-BV ngày 01/12/2022 

của Bệnh viện ĐKKV Bồng sơn, , cụ thể như sau: 

TT Nội dung Yêu cầu Đơn vị 

 tính 

Số 

 lượng 

I 
Xây dựng giới hạn ôn tập các 

môn điều kiện 
  

  
  

1 
Môn tiếng Anh (tương đương 

bậc 2/6) 
  

Bộ  
1 

2 Môn tin học    Bộ  1 

II Xây dựng đề thi trắc nghiệm 

các môn điều kiện 
Điểm C điều 13 Thông tư 06 

  
  

1 
Môn tiếng Anh (tương đương 

bậc 2/6) 

Bảo đảm có ít nhất 06 đề thi 

khác nhau và mỗi đề thi có 

30 câu hỏi   

Đề 6 

2 
Môn tin học (Ứng dụng CNTT 

cơ bản) 

Bảo đảm có ít nhất 06 đề thi 

khác nhau và mỗi đề thi có 

30 câu hỏi 

Đề 6 

III Công tác chấm thi (chấm các 

môn điều kiện) 

Thanh toán theo thực tế số 

bài thi 
    

1 

Kinh phí chấm các môn điều 

kiện 

Thanh toán theo thực tế số 

bài thi 
    



- Môn Tiếng Anh 

Thanh toán theo thực tế số 

bài thi 
Bài 1 

- Môn Tin học 

Thanh toán theo thực tế số 

bài thi 
Bài 1 

2 
Kinh phí chấm phúc khảo (nếu 

có) 

Thanh toán theo thực tế số 

bài thi 
Bài 1 

3 Kinh phí đi giao đề và chấm thi 
Thanh toán theo thực tế số 

bài thi 
Người 1 

4 Các chi phí khác (nếu có) Thanh toán theo thực tế      

  Tổng cộng       

- Xây dựng khung kiến thức ôn thi, ra đề thi các môn điều kiện. 

- Đánh giá kỹ năng Tin học (Công nghệ thông tin cơ bản), đánh giá Ngoại ngữ 

(kỹ năng tiếng Anh bậc 2). 

2. Các điều kiện cung cấp khác như sau: 

2.1. Giá cả: Đơn giá trong biểu giá bao gồm thuế và các chi phí khác liên quan.  

2.2. Hiệu lực: Bản chào giá của quý đơn vị sẽ có giá trị trong thời hạn ít nhất 90 

ngày kể từ ngày mở bản chào giá. 

Báo giá gửi trực tiếp hoặc đường bưu điện về địa chỉ:  

Văn thư - Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn 

 Địa chỉ: 2699 Quang Trung - P.Bồng Sơn - Tx. Hoài Nhơn – T.Bình Định. 

Ngoài bì cần ghi rõ: 

“Báo giá công tác xây dựng khung kiến thức ôn thi, ra đề thi các môn điều 

kiện trong kỳ tuyển dụng viên chức (bác sĩ) Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn  năm 2022”. 

Không mở trước 10 giờ 30 phút ngày 28/02/2023” 

          Thời hạn gửi báo giá: từ ngày 23/02/2023 đến hết 10 giờ 00 phút, ngày 

28/02/2023. 

Thời gian mở báo giá là 10 giờ 30 phút ngày 28/02/2023 

Cần rõ thêm xin liên hệ: Phòng HC-TC. SĐT: 02563.861 497 

Xin cảm ơn sự quan tâm của các đơn vị và trân trọng kính chào! 

 
Nơi nhận:                                                                     
- Như trên; 

- Ban Giám Đốc; 

- Trang TTĐT BV;          

- Lưu: VT,TCKT. 

 

 

 

   

 

        GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Quốc Việt 
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