
            SỞ Y TẾ HÀ TĨNH           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐK THÀNH PHỐ                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 531/TB-BVĐKTP                              Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 9 năm 2021 

 

THÔNG BÁO  

tuyển dụng viên chức y tế năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 441/KH- BVĐKTP ngày 05/8/2021 của Bệnh viện 

đa khoa Thành phố về kế hoạch tuyển dụng viên chức Y tế năm 2021; 

Bệnh viện đa khoa Thành phố Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức Y tế 

năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau: 

1. Số lượng viên chức cần tuyển: 64 chỉ tiêu 

2. Vị trí việc làm:  
- Bác sĩ đa khoa (Bác sĩ y khoa) hạng III: 16 chỉ tiêu; 

- Dược sĩ (viên chức hạng III): 03 chỉ tiêu; 

- Kỹ thuật Y (viên chức hạng III): 02 chỉ tiêu; 

- Kỹ thuật Y (viên chức hạng IV): 02 chỉ tiêu; 

- Điều dưỡng (viên chức hạng III): 18 chỉ tiêu; 

- Điều dưỡng (viên chức hạng IV): 13 chỉ tiêu; 

- Hộ sinh (viên chức hạng IV): 02 chỉ tiêu; 

- Y tế công cộng (viên chức hạng III): 02 chỉ tiêu; 

- Công tác xã hội (viên chức hạng III); 01 chỉ tiêu; 

- Chuyên viên (viên chức hạng III): 04 chỉ tiêu; 

- Kỹ sư khoa học môi trường (viên chức hạng III): 01 chỉ tiêu. 

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển. 

4. Nội dung, Tiêu chuẩn, Hồ sơ xét tuyển chi tiết đăng trên Website: 

http://soyte.hatinh.gov.vn và http://bvđktphatinh.org.vn 

5. Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển:  
Thời gian nhận hồ sơ là 30 ngày kể từ ngày 23/9/2021 đến hết ngày 

22/10/2021 (thu nhận hồ sơ trong giờ hành chính, các ngày làm việc trong tuần).   

Thời gian xét tuyển dự kiến từ ngày 20/11/2021 đến ngày 25/11/2021. 

6. Địa điểm nhận hồ sơ và xét tuyển:  
Phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện đa khoa Thành phố Hà Tĩnh, tầng 4, 

nhà A, số 456, đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

Số điện thoại liên hệ: 02393.693091- 02393.855120./. 

 
Nơi nhận:                                                                                  GIÁM ĐỐC 
- Sở Y tế Hà Tĩnh (để b/c); 

- Giám đốc, các phó giám đốc; 

- Các khoa phòng; 

- Báo Hà Tĩnh; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế Hà Tĩnh; 

- Trang Website Bệnh viện; 

- Bảng tin Bệnh viện; 

- Lưu: VT, TCHC.                                                                                        

 

 
 

 

 

Trần Nguyên Phú 
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