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TUYẾN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2018

Thực hiện Dự án “Thí điểm đưa bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng 
sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ưu tiên 
62 huyện nghèo)” của Bộ Y tế nhằm đảm bảo nguồn nhân lực có chất lượng công tác tại vùng 
sâu, vùng xa, tiến tới việc mọi người dân được bình đẳng trong việc thụ hưởng dịch vụ y tế 
thuận tiện và có chất lượng.

Bệnh viện Nhi Trung ương cần tuyển dụng 01 Bác sỹ có tiêu chuẩn như sau:
+ Có phẩm chất đạo đức tốt. Tình nguyện tham gia dự án.
+ Có sức khỏe tốt.
+ Tuổi không quá 30.
+ Tốt nghiệp Đại học y khoa loại khá, giỏi (hệ chính quy)
+ Ưu tiên những Bác sỹ là người thuộc tỉnh có bệnh viện hoặc trung tâm y tế huyện 

tham gia Dự án, người biết tiếng dân tộc thiểu số, người có hiểu biết về phong tục, tập quán 
địa phương.

+ Thời gian tình nguyện là 03 năm, tính từ thời gian trực tiếp làm việc tại cơ sở y tế 
huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.
Hồ sơ gồm:

® 01 Đơn xin dự tuyển (có mẫu in sẵn tại phòng Tổ chức cán bộ).
© 01 lý lịch (có dán ảnh mầu cỡ 4 X 6cm, có xác nhận của địa phương trong thời

gian 6 tháng tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2018).
© 01 bản sao giấy khai sinh và chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước công dân

được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
© 01 Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị của Bệnh viện đa khoa Quận, huyện

trở lên trong thời gian 6 tháng tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2018.
© Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập có thẩm quyền chứng thực. 

Trường họp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật 
sang tiếng Việt và được kiểm định qua Cục khảo thí thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo: Bằng 
chuyên môn, bảng điểm, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học.

Các giấy tờ ưu tiên họp lệ (nếu có).
© 02 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ người nhận. 2 ảnh mầu cỡ

4 X 6cm (Anh chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày 30/9/2018).

Thòi gian nộp hồ sơ:

Địa điểm nhận hồ sơ:

Ghi ch ú :

Từ ngày 10/8/2018 đến ngày 06/9/2018. 
(Giờ hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu)

Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Nhi Trung ương.

- Không trả lại hồ sơ nếu người dự tuyển không đạt
- Không liên lạc qua điện thoại.

Lê Thanh Hải


