
SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TTYT HUYỆN PHÙ MỸ                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          

 Số:       /TTYT-TCHC                               Phù Mỹ, ngày       tháng 7 năm 2020

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM NĂM 2020

        I. Thông tin đơn vị:

1. Tên đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

2. Địa chỉ: 244 Quang Trung, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, Bình Định.

3. Quy mô: Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ là đơn vị sự nghiệp công lập, có chức
năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế  dự phòng; khám bệnh, chữa
bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật. Quy
mô 160 giường bệnh theo kế hoạch; 290 số giường bệnh thực kê. 

-  Các phòng chức năng (04): Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Kế hoạch
nghiệp vụ - Điều dưỡng, Phòng Tài chính Kế toán và Phòng Dân số.

- Các khoa chuyên môn (13): Khoa Khám bệnh; Khoa Hồi sức cấp cứu; Khoa
Nội tổng hợp; Khoa Nhi; Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Y học cổ truyền; Khoa Ngoại
tổng hợp; Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS, Y
tế công cộng, Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm (KSBT, HIV/AIDS, YTCC, DD và
ATTP); Khoa Xét nghiệm; Khoa Dược; Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn; Khoa Dinh
dưỡng.

- Phòng khám đa khoa khu vực (ĐKKV) Bình Dương.

       Ngoài ra còn có 19 trạm y tế xã/thị trấn trực thuộc TTYT, trong đó có 17 xã và 02
thị trấn. 

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

       4.1. Tầm nhìn, định hướng phát triển: Đẩy mạnh hoạt động của khoa Hồi sức cấp
cứu, củng cố hệ Nội; tăng cường năng lực cho hệ Ngoại - Sản tại bệnh viện; đầu tư
Trang thiết bị y tế, để triển khai phẫu thuật nội soi tiêu hóa tại tuyến huyện.

       4.2. Thế mạnh: Cơ sở vật chất được xây mới khang trang, đồng bộ; trình độ đội
ngũ cán bộ y tế được quan tâm cử đi đào tạo, có 03 Chuyên khoa II, 06 Thạc sĩ; 09
Chuyên khoa I, 10 bác sĩ đa khoa; nhu cầu cần tuyển dụng năm 2020: 49 biên chế,
trong đó có 15 bác sĩ.

Hoạt động nổi bật: Hàng năm đơn vị thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ của Sở
Y tế và UBND huyện giao. Hệ dự phòng qua kiểm tra cuối năm của ngành cấp trên
xếp loại xuất sắc; hệ điều trị thực hiện vượt chỉ tiêu, công suất sử dụng trung bình 3



năm liền kề gần nhất đạt 165%. Trung tâm Y tế chú trọng công tác nghiên cứu khoa
học; tăng cường thực hiện cơ sở y tế “xanh – sạch – đẹp và giảm thiểu chất thải nhựa”
và quan tâm thực hiện kế hoạch “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế
hướng tới sự hài lòng người bệnh”.

5. Thông tin liên hệ: CKII. Nguyễn Đình Hoàng, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành
chính. ĐT: 0914667369; 0906048279.

II. Thông tin tuyển dụng:      

        1. Thông tin tuyển dụng: 

T
T

Vị trí việc làm
Số lượng

tuyển
dụng

Yêu cầu 
tuyển dụng

01 Khoa Khám bệnh 03 Y đa khoa

02 Khoa Nội 02 Y đa khoa

03 Khoa Hồi sức cấp cứu 02 Y đa khoa
04 Khoa Ngoại 02 Y đa khoa
05 Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản 02 Y đa khoa
06 Khoa Nhi 01 Y đa khoa
07 Khoa Truyền Nhiễm 01 Y đa khoa

08
Khoa KSBT, HIV/AIDS, YTCC, DD và ATTP

02
Y học dự

phòng
Tổng cộng   13 BsĐK và 02 BsYHDP

        2. Chế độ đãi ngộ:

2.1.  Chế độ đãi ngộ một lần: 

- Tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc: 140.000.000 đồng; 

- Tốt nghiệp loại khá: 120.000.000 đồng; 

- Tốt nghiệp loại TB, TB khá: 100.000.000 đồng.

         2.2. Chế độ đãi ngộ khác:

         2.2.1. 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. Trường hợp cần
thiết sẽ được đầu tư nguồn lực và các trang thiết bị đặc biệt để triển khai các chương
trình, đề án, đề tài, công trình nghiên cứu khoa học đã được cấp có thẩm quyền đánh
giá là khả thi và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao;



2.2.2. 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;

2.2.3. Về quy hoạch, bổ nhiệm: Xuất phát từ nhu cầu, nhiệm vụ chính trị của
đơn vị và căn cứ kết quả công tác, 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 tương đương trở lên;

2.2.4. 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./.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ths. Châu Tấn Khoa
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