
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip - Tir do - Htnh phüc  

S1Y25/TB-DHYD Thira Thiên Hue', ngàyW tháng 6 näm 2020 

THÔNG BAO TUYEN DL1JNG 

Tnrô'ng Dai hpc Y Duc, Di h9c I-Iuê thông báo ké hoch tuyn diing giáng 
viên, k thut viên cho các Khoa/B rnôn; bác s, ci.r nhân diêu di.xàng, cr nhân k5 
thu.t Y h9c... cho Bnh vin Trithng và tuyên ding chuyên viên cho các 
Phông/Trung tâm/Vin thuc Truô'ng dcit 1 11am 2020 nhix sau: 

1. So lti'çng và vj tn tuyn citing 

(Xem phu luc dInh kern) 

2. Yêu câu dôi vói üng viên dr tuyên 

2.1.Yêucuchung 

- Co quc tjch Vit Nam, 1 ljch rO rang. 

- Co di sirc khôe d thçrc hin cong vic Va nhim v1i duçc giao. 

2.2. Yêu cu v chuyên mon 

- (J'ng viên dçr tuyn vào vi trI giãng viên phãi có bang t& nghip di h9c 
loai 

giói tth len, uu tién ngui có bang tot nghip sau 
dai 

h9c (Bác si ni trii, Thac sT, 
Tiên si...). Doi vâi mt so Bô mon d.c thu có the tot nghip loai  khá. 

- U'ng viên dgr tuyn vào vj trI bác si Bnh vin Tnrng Di h9c Y Duc Hu 
phâi có bang tot nghip di h9c loi khá trà len, ru tiên nguOi có bang tot nghip 
chuyên khoa sau dui h9c ho.c bác Si ni tni. 

2.3. Yêu cu v ngoi ngü và tin h9c 

- Co trInh d ngoi ngü bc 2 (A2) theo quy djnh tii Thông tu s 01/2014/TT-
BGDDT ngày 24/01/2014 cüa B Giáo diic và Dào tao; uu tiên ngixii có trInh d 
ngoi ng& B I (Anh, Pháp...) tr& len. 

- Co trinh d tin h9c dat  chun k nàng sr diing cOng ngh thông tin co bàn 
theo quy djnh tai  Thông tu so 03/2O14/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 cüa B Thông 
tin và Truyên thông. 

3. Thtii gian phát hãnh và nhn ho sr dr tuyn: 

Tr ngày 10/6/2020 dn ngày 04/9/2020, tai  B phn T chirc Can b - Phông 
To chi.rc, Hành chInh, Thanh tra và Pháp chê, Tri.ring Dai  h9c Y Duçc, 06 Ngô 
Quyn, TP. Hu trong giO hành chInh. DIch than nguOi xin vic np ho so. 

4. Thôi gian xét tuyên: 

Hi dng tuyn ding cüa Trueing së tO chirc xét tuyn trong khoàng thi gian 
S S tin ngay 07 den 18/9/2020. 

DAT [IOC HU1 
TRUOG DiI HQC Y DI1çC 



uyn Vu Quc Huy 
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Dé bit them thông tin, xin vui lông lien h: Phông T chü'c, Hành chInh, 
Thanh tra và Pháp ché, Trung Di hçc Y Duqc, so 06 Ngô Quyên, Thành phô Hue, 
tinh Thi'ra Thiên Hue. Din thoai: 02343 822173; Fax: 02343 826269; Email: 
phong.tchcttpchuerned-univ edu .vn. Website: https ://www.huemed-univ. edu.vn/4  

Ncri nhn: 
- Dài truyén hInli TRT, 
- TB tai  các bàn tin cUa Trtrông, 
- Webs ite Truông DHYD, 
- Liru VT, TCCB. 
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