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I. Thông tin về Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế 

1. Tên đơn vị: Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế (BV PHCN). 

2. Địa chỉ 

- Cơ sở I: 93 Đặng Huy Trứ, Phước Vĩnh, thành phố Huế. 

- Cơ sở II: 30 Tô Hiến Thành, Phú Cát, thành phố Huế. 

3. Quy mô: Bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh, hạng III, thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh và phục hồi chức năng cho người dân trên địa bàn và một số tỉnh lân cận với 

quy mô 100 giường bệnh, hàng ngày tiếp nhận và điều trị từ 200 - 300 bệnh 

nhân.Ngoài ra, bệnh viện thực hiện chỉ đạo tuyến, công tác phục hồi chức năng dựa 

vào cộng đồng tại 152 xã/phường của 09 huyện/thị xã/thành phố. 

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

4.1. Tầm nhìn: BV PHCN tỉnh TT Huế đặt mục tiêu trở thành Bệnh viên chuyên 

khoa hàng đầu về lĩnh vực phục hồi chức năng của khu vực miền trung. 

4.2. Sứ mệnh 

- Mang đến cho người dân, đặc biệt là người khuyết tật sự chăm sóc, phục hồi 

chức năng toàn diện nhất. 

- Xây dựng môi trường Y tế chất lượng cao, thân thiện và văn minh, áp dụng 

công nghệ tin học trong khám chữa bệnh. 

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, tích cực. 

5. Thông tin liên hệ:Nguyễn Thị Ngọc Anh, số điện thoại: 0905021081. 

II. Thông tin tuyển dụng 

1. Thông tin tuyển dụng: Bác sĩ đa khoa; Số lượng: 03 người. 

2. Chế độ ưu đãi 

- Được hỗ trợ 100% kinh phí học thực hành 18 tháng để được cấp chứng chỉ 

hành nghề bác sĩ đa khoa. Được tạo điều kiện học Chuyên khoa I Phục hồi chức 

năng và các chứng chỉ cần thiết khác. 

- Hỗ trợ 50 triệu đồng/05 năm: Mỗi năm được chi 10 triệu đồng. Năm đầu tiên 

được nhận ngay khi tiếp nhận công việc. Các năm sau đó, kể từ ngày tiếp nhận công 

việc, cứ đủ 12 tháng sẽ được hỗ trợ 10 triệu đồng (Chưa kể thu nhập tăng thêm theo 

Qui chế chi tiêu nội bộ của bệnh viện). 

- Ngoài ra, bệnh viện thực hiện chế độ ưu đãi đối với bác sĩ, tạo điều kiện học 

tập nâng cao trình độ, được quy hoạch, tạo cơ hội phát triển ở vị trí cao hơn. 

3. Các thông tin khác (nếu có): Đối tượng được tuyển dụng phải cam kết làm việc 

lâu dài với bệnh viện ít nhất 10 năm kể cả thời gian đi học và tuân thủ các quy định 

của pháp luật, của Ngành và của bệnh viện. 

       GIÁM  ĐỐC 
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