
UBND TiNH QUANG NAM
S(iYTE

S6: c23'3~ ITB-SYT

CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .
Dyc l,p - TV do - H~nh phuc

Quang Nam, ngay :; cfl thang/} ~nam 2020

THONGBA.O
V~ vifC xet tuyen vien chirc Nganh Y t~ cho ngutri di hoc
theo ch~ d{}cir tuy~n chuyen nganh Y, Duoc nam 2020

Thvc hien KS hoach s6 7439/KH-UBND ngay 17/12/2020 cua UBND tinh
Quang Nam vS Xet tuyen vien chirc Nganh Y tS cho nguoi di h9C thea chS d<)ctr
tuyen chuyen nganh Y, Duoc nam 2020. Nay S6 Y tS tinh Quang Nam xin thong
bao mot s6 noi dung nhu sau:

1. Tieu chuan, di~u kifn dang ky d., tuyen: Va diroc neu cu thS tai KS
hoach s6 7439/KH-UBND ngay 17/12/2020 cua UBND tinh Quang Narn.

2. s6 hrong vien chirc c~n tuy~n theo tirng vi tri vifC lam va chirc danh
ngh~ nghiep nrong rrng: Dinh kern tai Phu luc cua KS hoach s6 7439/KH-UBND
ngay 17112/2020 cua UBND tinh Quang Nam.

3. HB so' dang kY d., tuyen:
Phieu dang ky dir tuyen (theo M§.us6 01 dinh kern);
Nguai dang kY dv tuySn n<)ptlVc tiSp ho?c qua duang buu di~n PhiSu dang

ky dv tuySn thea M§.u s6 01 ban hanh kern thea Thong bao nay t~i Phong T6 chilc
Hanh chinh, S6 Y tS Quang Nam. Via chi: 15 TrAnHung f)~o, thanh ph6 Tarn Ky,
tinh Quang Nam.

4. Tho-i gian n{}phB sO':Tu ngay 22112/2020 dSn hSt ngay 21/01/2021.
5. Hinh thrrc va n(}i dung xet tuy~n: Va duQ'c neu C\l thS t~i KS ho~ch s6

7439/KH-UBND ngay 17112/2020 clla UBND tinh Quang Nam.
6. Tho-i gian, dja di~m xet tuy~n: Se co Thong bao sau
S6 Y tS tinh Quang Nam thong bao dSn cac co quan, dan vi co lien quan va

cac thi sinh co nhu cAudv tuySn dUQ'cbiSt, thvc hi~n. M9i thic mic xin lien h~ phong
T6 chilc - Hanh chinh S6 Y tS, s6 di~n tho~i: 0235.3852394 dS dUQ'cgiai quySt.

(Thong baa nay du9'c dang tid tren Website Sb Y ti tinh Quang Nam,
Baa Quang Nam, Dai Phat thanh - TruyJn hinh Quang Na':JJi)J

;,---

Nui nh~n: GIA.M DOC
- UBND tinh (b/do);
- D/c Tr~n Van Tan - PCT UBND tinh (b/cao);
- So'N9i V\I (ph6i hop);
- PhOng PAS3 Cong an tinh (ph6i hQP);
- LDS So'Y tS;
- Cacphong chuyen mon So' Y tS;
- UBND cac huy~n, t~ xa, thanh ph6;
- Cac don vi tn,rc thu9c;
- Bao Quang Nam, QRT;
- Luu: VT, TCHC.



Miu sa 01
CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VItT NAM

DQc I~p - Ttf do - Hanh phuc

ngay thang nam .

(Dim anh 4x6)

PHIEU DANG KY mr TUYEN

V· t ' d t ;; (1)I rr If uyen : .
D' . it t ;; (2)on VI tf uyen : .
I.THONG TIN cA NHAN

HQ va ten: .
Ngay, thang, nam sinh: Nam(3) D 0 Nil' Do
D~ t~ T~ .,~n QC: on glao: ; ;: .
So CMND hoac The can circe cong dan: Ngay cap: Noi cap: ..
SAd'~ h i di dc de ba . E '1o H;nt Ol;ll I Qng e ao tm: mal: ..
Que quan: .

'.

HQkh~u thuong tru: .
h ::t , hie A ba . •C 0 a ten nay (de ao tin): " .

Tinh trang sire khoe: , Chieu cao: , Can nang: ;~kg
Thanh phan ban than hien nay: ,..•.,
T' h d~ ~ h ' . '.< 1/ 'C •fin Q van oa: " .
T ' h d~ h ~ ~ .C·"'I~fin Q c uyen mon: _.::.~.

II. THONG TIN CO BAN VE GIA DINH

Que quan, ngh~ nghiep, chirc danh, chtrc V1},

Mai quan HQva ten Ngay, thang, don vi cong tac, hoc t~p, no'i 0' (trong, ngoai
h~ nam sinh mnrc); thanh vien cac tA clnrc chinh tr] - xii

hQi.......)

1 , , ,
III. THONG TIN VE QUA TRINH DAO T~O

Ngay, ~hang, Ten Trinh dQ sa hi~u clla Chuyen Hinh X~p loai
nam cap van trU'O'ng,cO' van b~ng, van b~ng, nganh dao Nganh thfrc b~ng,
b~ng, chfrng sO'dao t~o t~o (ghi theo dao t~o chfrng

chi c§p chfrng chi chfrng chi bang di~m) dao t~o chi
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IV. THONG TIN VE QuA TRiNH CONG TAc (n~u co)

Til' ngay, thing, nam
o~n ngay, thing, nam

CO'quan, tAclnrc, don vi cong tic

V. MIEN THI NGO~I NGU, TIN HQC

(Thi sinh thuoc dien mi~n thi ngoai ngiI, tin hoc dn ghi r5 ly do mi~n thi a muc nay)

M·;:: h' . - dlen t I ngoai ngu 0: .
Mi~n thi tin hoc do: .

VI. DANGKYmr THI MON NGO~I NGU

(Thi sinh IV'achon va ghi r5 dang ky thi mot trong nam thir tieng: Anh, Nga, Phap, Dire,
Trung Quoc hoac ngoai ngtt khac thea yeu c~u cua vi tri viec lam tai Thong bao tuyen dung, Thi
sinh duoc mi~n thi men ngoai ngu khong phai di~n thong tin a muc nay).

D~ ~, d hi .-ang "-J \f t Ingoai ngir: ..

VII. DOl TU<}NGuu TIEN (neu co)

......................................................................................................................

......................................................................................................................
Toi xin cam doan nhfrng loi khai tren cua toi Ia dung su tMt. Sau khi nh~n duoc thong

bao tnmg tuyen t6i se hoan thien h6 so thea quy dinh. NSu sai su tMt thi kSt qua tuyen dung cua
toi se bi cO'quan, dan vi co thAm quy~n tuy~n dvng huy b6, toi se chiu trach nhi~m tru6c phap
Iu~t va cam kSt khong dang ky tham gia ky tuy~n dVngkS tiSp t~i cO'quan tuy~n dvng./.

NGUOI VIET PHIEU
(Ky, ghi ra h9 ten)

Glti cltit:
1. Ghi dung vi tri vi~c lam dang ky dv tuy~n;
2. Ghi dung ten co quan, t6 chuc, dan vi co chi tieu tuy~n d\mg;
3. Nguai vi~t phi~u tich d5.uX vao 6 tuang Ung 6 Nam, Nfl.



Đối 

tượng là 

cử tuyển

Chuyên ngành đào 

tạo cần tuyển

Yêu cầu khác (Nếu 

có)

A B C D E F G H K F

61

I 22

T1.BS1 Bác sĩ điều trị Bác sĩ điều trị tại khoa Cấp Cứu 1 Bác sĩ đa khoa

T1.BS2 Bác sĩ điều trị Bác sĩ điều trị tại khoa Cấp Cứu 1 Bác sĩ đa khoa

T1.BS3 Bác sĩ điều trị Bác sĩ điều trị tại khoa Ung Bướu 1 Bác sĩ đa khoa
Chứng chỉ đào tạo Hóa trị 

trong Ung thư

T2.BS1
Bác sĩ khám

 bệnh, điều trị

Bác sĩ khám bệnh, điều trị tại khoa 

Ngoại 1 Bác sĩ đa khoa

T2.BS2
Bác sĩ khám

 bệnh, điều trị

Bác sĩ khám bệnh, điều trị tại khoa 

Tai Mũi Họng 1 Bác sĩ đa khoa

T2.BS3
Bác sĩ khám

 bệnh, điều trị

Bác sĩ khám bệnh, điều trị tại khoa 

Giải phẫu bệnh 1 Bác sĩ đa khoa

Ghi 

chú

1

TỔNG CỘNG

TUYẾN TỈNH

Chức 

Danh 

nghề 

nghiệp

Vị trí việc làm cần tuyển Khoa/phòng làm việc cần tuyểnSTT Đơn vị tuyển dụng

Đăng ký nhu cầu tuyển dụng 2020

Trong đó

Mã ngành 

dự tuyển

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Nam

SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

(Kèm theo Kế hoạch số:             /KH-UBND ngày     /       /2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM

2

Bệnh viện đa khoa khu 

vực miền núi phía Bắc 

Quảng Nam

BS hạng 

III

ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐI HỌC THEO CHẾ ĐỘ CỬ TUYỂN NGÀNH Y, DƯỢC NĂM 2020

BS hạng 

III
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Đối 

tượng là 

cử tuyển

Chuyên ngành đào 

tạo cần tuyển

Yêu cầu khác (Nếu 

có)

A B C D E F G H K F

Ghi 

chú

Chức 

Danh 

nghề 

nghiệp

Vị trí việc làm cần tuyển Khoa/phòng làm việc cần tuyểnSTT Đơn vị tuyển dụng

Đăng ký nhu cầu tuyển dụng 2020

Trong đó

Mã ngành 

dự tuyển

T2.BS4
Bác sĩ khám

 bệnh, điều trị

Bác sĩ khám bệnh, điều trị tại khoa 

Ung bướu - Huyết học lâm sàng 2 Bác sĩ đa khoa
Có chứng chỉ Hóa trị trong 

Ung thư

2

Bệnh viện đa khoa khu 

vực miền núi phía Bắc 

Quảng Nam

BS hạng 

III
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Đối 

tượng là 

cử tuyển

Chuyên ngành đào 

tạo cần tuyển

Yêu cầu khác (Nếu 

có)

A B C D E F G H K F

Ghi 

chú

Chức 

Danh 

nghề 

nghiệp

Vị trí việc làm cần tuyển Khoa/phòng làm việc cần tuyểnSTT Đơn vị tuyển dụng

Đăng ký nhu cầu tuyển dụng 2020

Trong đó

Mã ngành 

dự tuyển

Dược sĩ 

hạng III
T3.DS1 Dược sĩ Khoa Dược 1 Dược sĩ

Bác sĩ 

hạng III
T3.BS1 Bác sĩ Đa khoa

Khoa chẩn đoán hình ảnh, thăm dò 

chức năng, phục hồi chức năng
1 Bác sĩ Đa khoa

T4.BS1 Bác sĩ
Phụ trách công tác khám và điều trị 

bệnh nhân
2 Bác sĩ đa khoa

T4.BS2 Bác sĩ
Phụ trách công tác khám và điều trị 

bệnh nhân
2 Bác sĩ đa khoa

Dược sĩ 

hạng III
T4.DS1 Dược sĩ Khoa Dược 1 Dược sĩ

5 Bệnh viện Tâm Thần
Bác sĩ 

hạng III
T5.BS1 Bác sĩ điều trị Khoa khám bệnh 2 Bác sĩ Đa khoa

T6.BS1
Bác sĩ điều trị

Khoa Sức khỏe sinh sản;

Khoa Phòng chống HIV/AIDS
1 Bác sĩ đa khoa

T6.BS2 Bác sĩ điều trị Phòng khám đa khoa 1 Bác sĩ đa khoa

7 Trung tâm cấp cứu 115
Bác sĩ 

hạng III
T7.BS1 Cấp cứu ngoại viện Nghiệp vụ kế hoạch tổng hợp 2 Bác sĩ đa khoa

8

Trung tâm Kiểm 

nghiệm Thuốc - Mỹ 

phẩm - Thực phẩm

Dược sĩ 

hạng III
T8.DS1 Kiểm nghiệm viên Khoa Dược - Mỹ phẩm 1 Dược sĩ

3
Bệnh viện Phạm Ngọc 

Thạch

4
Bệnh viện Phụ sản - 

Nhi Quảng Nam

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật (CDC)

Bác sĩ 

hạng III6

Bác sĩ 

hạng III
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Đối 

tượng là 

cử tuyển

Chuyên ngành đào 

tạo cần tuyển

Yêu cầu khác (Nếu 

có)

A B C D E F G H K F

Ghi 

chú

Chức 

Danh 

nghề 

nghiệp

Vị trí việc làm cần tuyển Khoa/phòng làm việc cần tuyểnSTT Đơn vị tuyển dụng

Đăng ký nhu cầu tuyển dụng 2020

Trong đó

Mã ngành 

dự tuyển

II 39

1
Bệnh viện đa khoa 

Thành phố Hội An

Bác sĩ 

hạng III
H1.BS1 Bác sỹ điều trị Khoa Nội tổng hợp 1 Bác sỹ đa khoa

H2.BS1 Bác sĩ khám bệnh Khoa Liên chuyên khoa 1 Bác sĩ đa khoa

H2.BS2 Bác sĩ khám bệnh Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm 1 Bác sĩ đa khoa

3
Trung tâm Y tế huyện 

Phú Ninh

Bác sĩ 

hạng III
H3.BS1 Bác sĩ Đa khoa Trạm Y tế xã Tam Dân 1 Bác sĩ đa khoa

4
Trung tâm Y tế huyện 

Núi Thành

Bác sĩ 

hạng III
H4.BS1 Bác sĩ Đa khoa BS tại phòng khám đa khoa 1 Bác sĩ Đa khoa

H5.BS1 Bác sĩ điều trị Khoa HS-CC 2  Bác sĩ Đa khoa

H5.BS2 Bác sĩ điều trị Khoa Ngoại Tổng hợp 1  Bác sĩ Đa khoa

6
Trung tâm Y tế huyện 

Hiệp Đức

Bác sĩ  

hạng III
H6.BS1 Bác sĩ Điều trị Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm 1  Bác sĩ Đa khoa

7
Trung tâm Y tế huyện 

Tiên Phước

Bác sĩ 

hạng III
H7.BS1 Bác sĩ điều trị Trạm Y tế xã Tiên Sơn 1  Bác sĩ Đa khoa

5

2

Trung tâm Y tế huyện 

Thăng Bình

TUYẾN HUYỆN

Trung tâm Y tế thành 

phố Tam Kỳ

Bác sĩ 

hạng III

Bác sĩ 

hạng III
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Đối 

tượng là 

cử tuyển

Chuyên ngành đào 

tạo cần tuyển

Yêu cầu khác (Nếu 

có)

A B C D E F G H K F

Ghi 

chú

Chức 

Danh 

nghề 

nghiệp

Vị trí việc làm cần tuyển Khoa/phòng làm việc cần tuyểnSTT Đơn vị tuyển dụng

Đăng ký nhu cầu tuyển dụng 2020

Trong đó

Mã ngành 

dự tuyển

Dược sĩ 

hạng III
H8.DS1 Dược sĩ Khoa Dược 2 Dược sĩ

 Điều 

dưỡng 

hạng III

H8.DD1 Điều dưỡng
Khoa Khám bệnh - Hồi sức - Cấp 

cứu 
1  Điều dưỡng đa khoa

H8.BS1 Bác sĩ điều trị Trạm Y tế Trà Linh 1 Bác sĩ đa khoa

H8.BS2 Bác sĩ điều trị Trạm Y tế Trà Vinh 1 Bác sĩ đa khoa

H8.BS3 Bác sĩ điều trị Trạm Y tế Trà Nam 1 Bác sĩ đa khoa

H8.BS4 Bác sĩ điều trị Trạm Y tế Trà Cang 1 Bác sĩ đa khoa

H8.BS5 Bác sĩ điều trị Trạm Y tế Trà Don 1 Bác sĩ đa khoa

9

Trung tâm Y tế huyện 

Bắc Trà My
Bác sĩ 

hạng III
H9. BS1 Bác sĩ điều trị Khoa Cấp cứu-Hồi sức 3 Bác sĩ đa khoa

KTV hạng 

III
H10. KTV1 Kỹ thuật viên XN Xét nghiệm Chẩn đoán hình ảnh 1 CN KTV Xét nghiệm

Dược sĩ 

hạng III
H10. DS1 Dược sĩ Dược - TTB - VTYT 1 Dược sĩ

H10.BS1 Bác sĩ điều trị Khoa Nội-Nhi-TN 1 Bác sĩ đa khoa

H10.BS2 Bác sĩ điều trị Trạm Y tế xã Lăng 1 Bác sĩ đa khoa

Bác sĩ 

hạng III

10

Bác sĩ 

hạng III

8
Trung tâm Y tế huyện 

Nam Trà My

Trung tâm Y tế huyện 

Tây Giang
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Đối 

tượng là 

cử tuyển

Chuyên ngành đào 

tạo cần tuyển

Yêu cầu khác (Nếu 

có)

A B C D E F G H K F

Ghi 

chú

Chức 

Danh 

nghề 

nghiệp

Vị trí việc làm cần tuyển Khoa/phòng làm việc cần tuyểnSTT Đơn vị tuyển dụng

Đăng ký nhu cầu tuyển dụng 2020

Trong đó

Mã ngành 

dự tuyển

11
Trung tâm Y tế huyện 

Nam Giang

Bác sĩ 

hạng III
H11.BS1 Bác sỹ điều trị Khoa Ngoại 1 Bác sỹ đa khoa

H12.BS1 Bác sĩ điều trị Phòng khám ĐKKV Phước Chánh 2 Bác sĩ Đa khoa

H12.BS2 Bác sĩ điều trị Trạm Y tế xã Phước Công 1 Bác sĩ Đa khoa

H12.BS3 Bác sĩ điều trị Trạm Y tế xã Phước Đức 1 Bác sĩ Đa khoa

Dược sĩ 

hạng III
H12.DS1 Dược sĩ Cơ sở cấp phát thuốc Methadone 1 Dược sĩ

Có Giấy chứng nhận thực 

hành cấp phát thuốc 

Methadone

H13.BS1 Trạm Y tế xã Sơn Viên 1 Bác sĩ đa khoa

H13.BS2 Trạm Y tế xã Phước Ninh 1 Bác sĩ đa khoa

H13.BS3 Trạm Y tế xã Ninh Phước 1 Bác sĩ đa khoa

H13.BS4 Trạm Y tế xã Quế Lâm 1 Bác sĩ đa khoa

H13.BS5 Khoa Truyền nhiễm-KSNK 1 Bác sĩ đa khoa

H13.BS6 Khoa Khám bệnh- CC-LCK 1 Bác sĩ đa khoa

H13.BS7
Phòng, chống dịch và 

bệnh truyền nhiễm bệnh 
Khoa Y tế dự phòng 1 Bác sĩ đa khoa

H13.BS8
Kiểm soát bệnh tật - 

HIV/AIDS 
Khoa Y tế dự phòng 1 Bác sĩ đa khoa

Y tế tại Trạm y tế

Bác sĩ khám chữa bệnh 

12

13
Bác sĩ 

hạng IIITrung tâm Y tế huyện 

Nông Sơn

Bác sĩ 

hạng IIITrung tâm Y tế huyện 

Phước Sơn



UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:            /KH – UBND

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày      tháng      năm 2020

KẾ HOẠCH
Xét tuyển viên chức ngành Y tế cho người đi học

 theo chế độ cử tuyển chuyên ngành Y, Dược năm 2020 

Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010; Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 
14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình 
độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Nghị định số 
49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ; Nghị định số 
115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng 
và quản lý viên chức; 

Theo đề nghị của Sở Y tế và Sở Nội vụ, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch xét 
tuyển viên chức ngành Y tế cho người đi học theo chế độ cử tuyển chuyên ngành 
Y, Dược năm 2020, cụ thể như sau:

I. NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN
1. Việc xét tuyển viên chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, 

chỉ tiêu biên chế, quỹ tiền lương và nhu cầu của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức.
2. Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.
3. Bảo đảm tính cạnh tranh.
4. Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm.
5. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí cần tuyển dụng.

II. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG 
KÝ DỰ TUYỂN

1. Đối tượng tuyển dụng
Người được Hội đồng cử tuyển tỉnh cử đi học theo chế độ cử tuyển quy định 

của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 và Nghị định số 49/2015/NĐ-
CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ đã tốt nghiệp ra trường, có đủ điều kiện dự xét 
tuyển theo vị trí việc làm cần tuyển.

2. Số lượng, vị trí cần tuyển dụng
a) Số lượng tuyển dụng:  61 chỉ tiêu, gồm 07 Dược sĩ, 01 Điều dưỡng đa 

khoa, 01 Kỹ thuật viên xét nghiệm và 52 chỉ tiêu Bác sĩ đa khoa.
b) Vị trí cần tuyển dụng (Có biểu chi tiết kèm theo)



2

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển
a) Người thuộc đối tượng tuyển dụng có đủ các điều kiện sau đây không phân 

biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự 
tuyển viên chức:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu 

cầu vị trí việc làm; có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 2 khung năng 
lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-
BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực 
ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng 
công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 
ngày 21/6/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp 
chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương.

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do cơ quan, đơn 

vị xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức: 
- Không cư trú tại Việt Nam;
- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành 

xong bản án, quyết định về hình sự của Toà án mà chưa được xóa án tích; đang bị 
áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

III. HỒ  SƠ  ĐĂNG  KÝ  DỰ  TUYỂN,  SAU KHI TRÚNG TUYỂN
1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp tại 

địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính theo 
thông báo tuyển dụng.

2. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng sau khi trúng tuyển
1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng 

tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để 
hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

a) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển; 
Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về 
ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự 
tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
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b) Chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).
c) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện 

được khám sức khoẻ chứng nhận.
d) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
e) Quyết định cử đi học theo chế độ cử tuyển của UBND tỉnh.

IV. ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển viên chức
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người 

hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào 
kết quả điểm vòng 2.

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân 
chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt 
nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân 
sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký 
ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người 
hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người 
hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ 
trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, 
đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

2. Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 
1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

V. NỘI DUNG, HÌNH THỨC XÉT TUYỂN
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
1. Vòng 1
Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí 

việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
2. Vòng 2
a) Hình thức thi: Phỏng vấn 
b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự 

tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
c) Thời gian phỏng vấn: 30 phút; 
d) Thang điểm thi phỏng vấn: 100 điểm;
e) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
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VI. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN; TRƯỜNG HỢP HUỶ 
QUYẾT ĐỊNH TUYỂN DỤNG, BỔ SUNG NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức
a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện 

sau:  
- Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;
- Có điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn 

lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng 
vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với 
điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển 
dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn 
không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển 
dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

2. Trường hợp hủy quyết định tuyển dụng
Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo 

quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc 
bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để 
tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng 
viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai 
Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không 
đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng 
thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ 
quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng 
tiếp theo.

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả 
xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

3. Trường hợp bổ sung người trúng tuyển
Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem 

xét quyết định việc trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng 
thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ 
kết quả trúng tuyển theo quy định.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề 
mà bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng 
viên chức quyết định người trúng tuyển theo quy định tại Khoản 1, Mục VI Kế 
hoạch này.

VII. LỆ PHÍ DỰ TUYỂN
Việc thu, quản lý, sử dụng lệ phí tuyển dụng thực hiện theo quy định hiện hành.
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VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Để tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch xét tuyển viên chức ngành Y tế cho người 

đi học theo chế độ cử tuyển chuyên ngành Y, Dược năm 2020, đảm bảo nguyên tắc 
công khai, minh bạch, khách quan, công bằng, chất lượng, hiệu quả, đúng pháp luật 
và đảm bảo nguyên tắc. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa 
phương thực hiện những nội dung công việc sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh
a) Phê duyệt danh sách người đủ điều kiện dự xét tuyển.
b) Thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức, Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức.
c) Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2020.
2. Hội đồng xét tuyển viên chức
a) Thành lập các Ban giúp việc để tổ chức thực hiện Kế hoạch xét tuyển viên 

chức ngành Y tế cho người đi học theo chế độ cử tuyển chuyên ngành Y, Dược 
năm 2020.

b) Chịu trách nhiệm tổ chức kỳ xét tuyển viên chức ngành Y tế cho người đi 
học theo chế độ cử tuyển chuyên ngành Y, Dược năm 2020 theo đúng các quy định 
hiện hành của pháp luật.

c) Tổng hợp kết quả xét tuyển viên chức báo cáo UBND tỉnh quyết định 
công nhận.

3. Sở Y tế
- Là cơ quan thường trực Hội đồng xét tuyển viên chức tham mưu giúp Hội 

đồng xét tuyển viên chức về tổ chức, thực hiện Kế hoạch xét tuyển viên chức; có 
trách nhiệm thông báo chỉ tiêu, điều kiện, lịch tổ chức xét tuyển, thời gian, địa điểm 
tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, lệ phí xét tuyển trên các phương tiện thông tin 
đại chúng: Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử Sở Y tế, Đài Phát 
thanh và Truyền hình, Báo Quảng Nam…

- Kiểm tra, tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách những người đủ 
điều kiện dự tuyển.

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức, 
Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức năm 2020.

- Tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Hội đồng xét 
tuyển viên chức tỉnh giao trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch xét tuyển viên 
chức ngành Y tế cho người đi học theo chế độ cử tuyển chuyên ngành Y, Dược 
năm 2020.

- Lập dự toán kinh phí tổ chức kỳ xét tuyển gửi Sở Tài chính thẩm định trình 
UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Quyết định tuyển dụng đối với những người trúng tuyển sau khi UBND tỉnh 
phê duyệt kết quả.
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4. Sở Nội vụ
- Phối hợp với Sở Y tế triển khai thực hiện Kế hoạch xét tuyển viên chức 

ngành Y tế cho người đi học theo chế độ cử tuyển chuyên ngành Y, Dược năm 
2020.

- Thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả tuyển dụng.
5. Sở Tài chính
Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định dự toán kinh phí tổ chức kỳ xét tuyển 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
6. Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam
Phối hợp với Sở Y tế, Hội đồng xét tuyển bố trí điều động cán bộ, viên chức; 

phục vụ cơ sở vật chất, trang thiết bị giúp Hội đồng tổ chức thành công kỳ xét 
tuyển viên chức theo đúng quy định của pháp luật.

7. Công an tỉnh
Phối hợp với Hội đồng xét tuyển và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng 

và thực hiện kế hoạch bảo vệ an ninh, trật tự để Hội đồng xét tuyển tổ chức kỳ xét 
tuyển viên chức ngành Y tế cho người đi học theo chế độ cử tuyển chuyên ngành 
Y, Dược năm 2020 đảm bảo trật tự, nghiêm túc, an toàn theo đúng quy định của 
pháp luật.

8. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 
thị xã, thành phố

Thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị về Kế 
hoạch xét tuyển viên chức ngành Y tế cho người đi học theo chế độ cử tuyển 
chuyên ngành Y, Dược năm 2020, về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển, vị trí 
việc làm và ngành cần tuyển dụng; nội dung Phiếu đăng ký dự tuyển, thời hạn nhận 
phiếu và phí dự tuyển; địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển; họ tên và số điện 
thoại liên hệ để giải đáp các thắc mắc trong quá trình đăng ký dự tuyển.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Hội đồng xét tuyển viên chức 
tỉnh giao trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch xét tuyển viên chức ngành Y 
tế cho người đi học theo chế độ cử tuyển chuyên ngành Y, Dược năm 2020.

9. Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Báo 
Quảng Nam

Thông báo công khai Kế hoạch này để các đối tượng được biết và đăng ký dự 
tuyển.

10. Hội đồng tuyển dụng, Sở Y tế, các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị 
xã, thành phố có liên quan tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, công khai, 
minh bạch các thông tin về kỳ xét tuyển viên chức ngành Y tế cho người đi học 
theo chế độ cử tuyển chuyên ngành Y, Dược năm 2020. Các thí sinh dự tuyển phải 
thường xuyên cập nhật các thông tin về kỳ xét tuyển trên phương tiện thông tin đại 
chúng, trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế để kịp thời thực hiện.
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Trên đây là Kế hoạch xét tuyển viên chức ngành Y tế cho người đi học theo 
chế độ cử tuyển chuyên ngành Y, Dược năm 2020; trong quá trình thực hiện, nếu 
có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Y tế 
(số điện thoại 0235.3852394), cơ quan thường trực Hội đồng xét tuyển viên chức 
ngành Y tế cho người đi học theo chế độ cử tuyển chuyên ngành Y, Dược năm 
2020 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Quảng Nam, Đài PTTH Quảng Nam;
- Lưu: VT, KG-VX, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

[daky]
Lê Trí Thanh
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