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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM  NĂM 2020 

(Vị trí việc làm: Bác sỹ đa khoa) 

 

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ 

1. Tên đơn vị: Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh 

2. Địa chỉ: Số 95, đường Vũ Quang, Thành phố Hà Tĩnh 

3. Quy mô:  

BÖnh viÖn M¾t Hµ TÜnh lµ c¬ së Y tÕ c«ng lËp trùc thuéc Së Y tÕ víi chøc 

n¨ng nhiÖm vô kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho tÊt c¶ c¸c ®èi tîng bÖnh nh©n cã 

thÎ BHYT vµ kh«ng cã thÎ BHYT trªn ®Þa bµn trong toµn tØnh và các tỉnh 

lân cận bÞ c¸c bÖnh vÒ m¾t.  

4. Tầm nhìn, định hướng phát triển và thế mạnh:  

Bệnh viện Mắt lµ mét ®¬n vÞ chuyªn khoa ®Çu ngµnh cña tØnh, víi ®éi ngò 

b¸c sü, ®iÒu dìng viªn ®îc ®µo t¹o chuyªn s©u, y ®øc tèt vµ cã nhiÒu kinh 
nghiÖm, nhiÖt t×nh trong c«ng t¸c. Đồng thời cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y häc 

hiÖn ®¹i. Trong tương lai, bệnh viện Mắt Hà Tĩnh phấn đấu trở thành bệnh viện 

hạng I, phát triển mang tính đột phá trong việc ứng dụng các kỹ thuật cao trong 

việc điều trị các bệnh về mắt. 

5. Thông tin liên hệ: 0945.242.789/ 091.242.7667 

II. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

1. Thông tin tuyển dụng 

- Đối tượng tuyển dụng hợp đồng: Bác sỹ đa khoa 

- Số lượng tuyển dụng: 03 

- Yêu cầu: Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển: 

Thí sinh tốt nghiệp bác sỹ đa khoa phù hợp với chuyên ngành dự tuyển 

nêu trên; đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức 

được quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của 

Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy 

định về tuyển dụng công chức, viên chức, nang ngạch công chức, thăng  

hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong 

cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. 

2. Chế độ ưu đãi: Đơn vị sẽ tạo một môi trường làm việc tốt, chuyên 

nghiệp, được cử đi đào tạo các lớp thuộc chuyên ngành nhãn khoa. Ngoài ra, 

nếu được tuyển dụng chính thức sẽ được tỉnh hỗ trợ theo chính sách thu hút 

nhân tài, có cơ hội thăng tiến. 



3. Các thông tin khác: 

- Bệnh viện Mắt chỉ tiếp nhận hồ sơ của thí sinh đã có bằng tốt nghiệp.  

* Hồ sơ xét tuyển gồm:Phiếu đăng ký dự tuyển (Nghị định 161/2018/NĐ-

CP ngày 29/11/2018). 

* Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển: Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 

01/10/2020 đến hết ngày 31/10/2020 (thu nhận hồ sơ trong giờ hành chính, các 

ngày làm việc trong tuần). Thí sinh trực tiếp nộp hồ sơ về phòng Tổ chức Hành 

chính hoặc gửi theo đường bưu chính. Thời gian xét tuyển dự kiến từ ngày 

01/11/2020 đến 30/11/2020. 

* Địa điểm nhận hồ sơ và xét tuyển: Cơ quan Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, số 

95, đường Vũ Quang, Thành phố Hà Tĩnh.  

- Khi bệnh viện có nhu cầu tuyển dụng viên chức thì được tham gia nộp hồ 

sơ dự tuyển theo quy định. 

Người nộp hồ sơ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ của 

mình, nếu phát hiện có gian dối về hồ sơ thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.  

  

             GIÁM ĐỐC 

            

   

 

 

            

               Lê Công Đức 
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