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DANH SÁCH CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÓ NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021 

 VÀO LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN SẢN - NHI TRÀ VINH 
(Kèm theo Thông báo số ………../ TB-SYT ngày  …. .…../10/2021 của Sở Y tế) 

 

 

STT 
Vị trí việc làm 

cần tuyển 

Mô tả vị trí việc làm 

(tóm tắt những công 

việc chính) 

Nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2021 

Hình 

thức 

tuyển 

dụng 

Số 

lượng 

chỉ 

tiệu 

cần 

tuyển 

Ngạch viên 

chức 

Yêu 

cầu về 

trình 

độ 

chuyên 

môn 

Yêu cầu 

về ngành, 

chuyên 

ngành của 

chuyên 

môn đào 

tạo 

Điều kiện về 

ngoại ngữ 

Điều kiện về tin 

học 

Yêu cầu 

khác 

1 

Hành chính 

tổng hợp 

(Quản trị văn 

phòng, Văn 

Thư lưu trữ) 

 

Thực hiện công tác 

theo dõi, tổng hợp báo 

cáo văn bản đi đến, 

văn thư lưu trữ ; thực 

hiện mua sắm tài sản, 

vật tư, thiết bị văn 

phòng; theo dõi và 

quản lý tài sản, các 

trang thiết bị của cơ 

quan. 

Xét 

tuyển 
01 

Viên chức 

hạng IV 

(01.004) 

Cao 

đẳng 

Quản trị 

văn phòng, 

hành 

chánh, 

Văn thư 

lưu trữ 

Không yêu cầu khi 

đăng ký dự tuyển 

Không yêu cầu 

khi đăng ký dự 

tuyển 

Không 

có 

2 Kế toán  

Kế toán lao động tiển 

lương, chế độ chính 

sách, quản lý kho  

Xét 

tuyển 
01 

Kế toán viên 

(06.031) 

Đại 

học 

Cử nhân 

Kế toán 

Bậc 2 hoặc tương 

đương trở lên theo 

khung năng lực 

ngoại ngữ dùng 

cho Việt Nam 

Chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

hoặc tương 

đương trở lên 

Không 

có 
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3 
Quản lý, Chăm 

sóc bệnh nhân 

Quản lý hồ sơ bệnh 

án, thực hiện chăm 

sóc bệnh nhân 

Xét 

tuyển 
02 

Điều dưỡng 

hạng III  

(V.08.05.12) 

Đại 

học 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

Bậc 2 hoặc tương 

đương trở lên theo 

khung năng lực 

ngoại ngữ dùng 

cho Việt Nam 

Chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

hoặc tương 

đương trở lên 

Không 

có 

4 
Phụ trách Chăm 

sóc bệnh nhân 

Thực hiện tiêm thuốc, 

truyền dịch, lấy mẫu 

xét nghiệm, đưa bệnh 

nhân làm cận lâm 

sàng, ghi chép hồ sơ 

bệnh án, thay băng, 

rửa vết thương…. 

Xét 

tuyển 
12 

Điều dưỡng 

hạng IV  

(V.08.05.13) 

Cao 

đẳng 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

Bậc 1 hoặc tương 

đương trở lên theo 

khung năng lực 

ngoại ngữ dùng 

cho Việt Nam 

Chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

hoặc tương 

đương trở lên 

Không 

có 

5 

Thực hiện quản 

lý công nghệ 

thông tin, quản 

trị mạng 

Thực hiện công việc 

quản lý công nghệ 

thông tin, quản lý 

phần mềm khám chữa 

bệnh, bảo hành, bảo 

trì thiết bị mạng 

Xét 

tuyển 
02 

Viên chức 

hạng III 

(V11.06.14) 

 

Đại 

học 

Kỹ sư 

Công nghệ 

thông tin 

Bậc 2 hoặc tương 

đương trở lên theo 

khung năng lực 

ngoại ngữ dùng 

cho Việt Nam 

Không yêu cầu 

khi dự tuyển 

Không 

có 

6 

Quản lý, Chăm 

sóc bệnh nhân 

sản khoa 

Quản lý hồ sơ bệnh 

án, thực hiện chăm 

sóc bệnh nhân sản 

khoa, thực hiện các 

chương trình chăm 

sóc sức khỏe sinh sản 

Xét 

tuyển 
03 

Hộ sinh hạng 

IV 

(V08.06.16) 

 

Cao 

đẳng 

Cao đẳng 

Hộ sinh 

Bậc 1 hoặc tương 

đương trở lên theo 

khung năng lực 

ngoại ngữ dùng 

cho Việt Nam 

Chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

hoặc tương 

đương trở lên 

Không 

có 

7 

Kỹ thuật viên Y 

học hìn hảnh 

(Xquang) 

Thực hiện điều chỉnh 

máy chiếu, chụp, rửa 

phim X quang 

Xét 

tuyển 
02 

Kỹ thuật viên 

y hạng IV 

(V.08.07.19) 

 

Cao 

đẳng 

Kỹ thuật 

viên Y học 

hình ảnh 

(XQuang) 

Bậc 1 hoặc tương 

đương trở lên theo 

khung năng lực 

ngoại ngữ dùng 

cho Việt Nam 

Chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

hoặc tương 

đương trở lên 

Không 

có 
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8 

Thực hiện xét 

nghệm cận lâm 

sàng 

Thực hiện các kỹ 

thuật lấy bệnh phẩm, 

làm các xét nghiệm 

cận lâm sàng thường 

quy và Lao,Sốt rét, 

HIV…, ghi và đọc kết 

quả xét nghiệm 

Xét 

tuyển 
02 

Kỹ thuật viên 

y hạng III 

(V.08.07.18) 

Đại 

học 

Cử nhân 

xét nghiệm 

Bậc 2 hoặc tương 

đương trở lên theo 

khung năng lực 

ngoại ngữ dùng 

cho Việt Nam 

Chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

hoặc tương 

đương trở lên 

Không 

có 

Tổng số 25  

 

 

 

 

 

 

 

 


