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THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM NĂM 2020 
 

 

I. Thông tin đơn vị: 

1. Tên đơn vị: Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn 

2. Địa chỉ: 114 Trần Hưng Đạo, P. Hải Cảng, Tp. Quy Nhơn, Bình Định; 

3. Quy mô: 01 Bệnh viện Đa khoa hạng II với Giường kế hoạch: 300; Giường 

thực kê: 529 giường, 01 Khoa Kiểm soát bệnh tật-HIV-AIDS,  21 Trạm Y tế 

Phường/xã. 

4. Tầm nhìn: 

- Từng bước hoàn thiện về phân tuyến chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện hạng 

II, cố gắng trong vòng 3-5 năm tới sẽ tăng lên 500 giường và đạt bệnh viện hạng I 

trong giai đoạn 2025-2030.  

Các chuyên khoa được ưu tiên phát triển trong thời  gian sắp tới:   

- Hồi sức cấp cứu nội khoa trong đó chú trọng hồi sức hô hấp; 

- Chuyên khoa Tiêu hóa: Nội soi chẩn đoán, nội soi can thiệp; 

- Chuyên khoa tim mạch: cấp cứu tim mạch, tạo nhịp tim; 

- Thần kinh: cấp cứu đột quỵ, điều trị tiêu sợi huyết;  

- Phẫu thuật nội soi tiêu hóa, tiết niệu, chấn thương chỉnh hình; 

- Sản khoa: phẫu thuật nội soi, kỹ thuật hỗ trợ sinh sản;  

- Chẩn đoán hình ảnh: siêu âm tim qua thực quản, CT-Scanner đa lát cắt, … 

- Tai mũi họng: phẫu thuật nội soi, phẫu thuật thẩm mỹ… 

- Chuyên khoa Mắt: phẫu thuật nhãn khoa, phẫu thuật thẩm mỹ, điều trị bệnh 

võng mạc đái tháo đường… 

 

TRUNG TÂM Y TẾ TP QUY NHƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Quy Nhơn, ngày 10 tháng 7  năm 2020 
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5. Thông tin liên hệ: 

- Số điện thoại: 0256.3892973 – 0256.3749486 

- Địa chỉ email: bvdktpquynhon@yahoo.com 

- Website: http://benhvienquynhon.gov.vn 

II.  Thông tin tuyển dụng 

1. Thông tin tuyển dụng: 

STT 
Trình độ 

chuyên môn 

Chuyên ngành đào 

tạo 

Số 

lượng 
Vị trí việc làm khi tuyển dụng 

Cơ sở 

đào tạo 

1 Bác sĩ Đa khoa 1 Khoa Khám 

Cơ sở 

đào tạo 

công lập 

2 Bác sĩ Đa khoa 2 Khoa Hồi sức cấp cứu 

3 Bác sĩ Đa khoa 1 Khoa Bệnh nhiệt đới 

4 Bác sĩ Đa khoa 2 Khoa Ngoại 

5 Bác sĩ Đa khoa 2 Phòng khám Đa khoa khu vực số 4 

6 Bác sĩ Đa khoa 2 Khoa Thăm dò chức năng 

7 Bác sĩ 
Đa khoa hoặc Y tế dự 

phòng 
2 

Khoa Dinh dưỡng tiết chế - Kiểm 

soát nhiễm khuẩn 

8 Bác sĩ Đa khoa  2 Khoa Xét nghiệm 

9 Bác sĩ 
Đa khoa hoặc chuyên 

khoa Mắt 
1 Khoa Liên chuyên khoa 

10 Bác sĩ 
Đa khoa hoặc Y tế dự 

phòng 
1 Trạm Y tế Nguyễn Văn Cừ 

11 Bác sĩ 
Đa khoa hoặc Y tế dự 

phòng 
1 Trạm Y tế Trần Hưng Đạo 

12 Bác sĩ 
Đa khoa hoặc Y tế dự 

phòng 
1 Trạm Y tế Nhơn Bình 

13 Bác sĩ 
Đa khoa hoặc Y tế dự 

phòng 
1 Trạm Y tế Lê Lợi 

14 Bác sĩ 
Đa khoa hoặc Y tế dự 

phòng 
1 Trạm Y tế Lý Thường Kiệt 

2. Chế độ ưu đãi: 

a. Chính sách hỗ trợ một lần và ưu đãi hàng tháng 

Bác sĩ thuộc đối tượng thu hút đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện về làm việc tại 

Trung tâm Y tế TP Quy Nhơn được hưởng chính sách hỗ trợ một lần và ưu đãi hàng 

tháng với các mức cụ thể như sau: 

 

mailto:bvdktpquynhon@yahoo.com
http://benhvienquynhon.gov.vn/
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STT 
Đối tượng 

Hỗ trợ một lần 

(triệu đồng/người) 

Hệ số 

ưu đãi hàng tháng 

1 Giáo sư 400 3,5 

2 Phó Giáo sư 350 3,0 

3 Tiến sĩ 300 1,7 

4 BSCK cấp II 250 1,5 

5 
Thạc sĩ; BS nội trú; 

- BSCK cấp I 
150 1,2 

6 BS tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc 140 1,0 

7 Bác sĩ tốt nghiệp loại khá 120  

8 
Bác sĩ tốt nghiệp loại TB, TB 

khá 
100 

 

b. Chính sách đãi ngộ khác 

 Về tuyển dụng, bố trí công tác và tạo điều kiện, môi trường làm việc 

- Được ưu tiên trong tuyển dụng và bố trí công việc phù hợp với năng lực, sở 

trường và ngành nghề được đào tạo; 

- Được tạo điều kiện về môi trường làm việc, đầu tư trang thiết bị, phương tiện 

làm việc thuận lợi để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.  

 Về đào tạo, bồi dưỡng sau tuyển dụng, tiếp nhận 

Sau 2 năm công tác kể từ khi được tuyển dụng, tiếp nhận, nếu có nguyện vọng 

và đủ điều kiện đi học ở trình độ cao hơn thì được ưu tiên xem xét cử đi học và được 

hưởng các chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học theo 

quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh.  

 Về quy hoạch, bổ nhiệm 

- Sau tuyển dụng từ 1 đến 2 năm, nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ thì có thể xem 

xét quy hoạch, bổ nhiệm làm lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và khoa; 

- Những người có năng lực nghiên cứu được tập trung bồi dưỡng và giao chủ trì 

các đề tài, công trình nghiên cứu khoa học từ cấp tỉnh trở lên. 
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 Về nhà đất 

- Được hỗ trợ tiền thuê nhà khi chưa có nhà ở với mức 1 triệu đồng/tháng trong 

thời gian tối đa là 5 năm và ưu tiên mua nhà ở theo chính sách về nhà ở đối với cán bộ, 

công chức, viên chức của Nhà nước theo chế độ trả góp 10 năm; 

- Được Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ưu tiên bố trí đất ở. 

 Về tôn vinh, khen thưởng 

Những người có thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp 

bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của nhân dân được tôn vinh, khen thưởng kịp thời, xứng 

đáng. 

3. Các thông tin khác: 

 

 Quy Nhơn, ngày 10 tháng 7 năm 2020 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Kỳ Hậu 

 


