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 I. Thông tin đơn vị 

 1. Tên đơn vị: Bệnh viện II Lâm Đồng 

 2. Địa chỉ: Số 263 Trần Quốc Toản, Phường B’Lao, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh 

Lâm Đồng. 

 II. Thông tin về quy mô, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ 

 1. Quy mô:  

 Bệnh viện II Lâm Đồng là Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh hạng II trực thuộc Sở 

Y tế Lâm Đồng, chịu trách nhiệm công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân 

Thành phố Bảo Lộc và 6 huyện phía nam của Tỉnh Lâm Đồng. 

 Với quy mô 450 giường bệnh nội trú, thời gian qua, bệnh viện không ngừng cải 

thiện cơ sở vật chất, nâng cao trình độ chuyên môn, y đức, nhằm hoàn thành tốt vai 

trò, trách nhiệm của một bệnh viện tuyến Tỉnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày 

càng tốt hơn, đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. 

 2. Trang thiết bị, cơ sở vật chất:  

 Hiện tại, Bệnh viện đã thực hiện tất cả các phẫu thuật cấp cứu như chấn thương 

sọ não, vết thương tim, phẫu thuật nội soi, hồi sức tích cực nội khoa, nhi khoa, sơ 

sinh… Trong những năm qua, nhờ làm tốt công tác xã hội hóa y tế và tự chủ tài chính, 

bệnh viện đã trang bị được nhiều trang thiết bị hiện đại như máy CT Scanner 16 lát, 

Xquang kỹ thuật số, siêu âm màu 4D, phẫu thuật nội soi nhiều lĩnh vực, tán sỏi niệu 

nội soi bằng laser, thận nhân tạo, lọc máu, C-arm, mổ vi phẫu,.. Điều này đã góp phần 

làm cho chất lượng khám chữa bệnh ngày càng nâng cao. 

 Bệnh viện luôn phối hợp với các bệnh viện lớn tại Tp HCM như: Thống Nhất, 

Chợ Rẫy, Từ Dũ, 115, Gia Định, Chấn thương chỉnh hình, Ung bướu,.. Bệnh viện 

cũng hợp tác với JICA của Nhật, DVA của Đan Mạch. 



 

Bệnh viện đã chuyển sang cơ sở mới, khang trang, được trang bị thêm nhiều 

trang thiết bị hiện đại hơn, giai đoạn tới sẽ mở rộng thêm quy mô, do vậy việc tuyển 

thêm các bác sĩ có trình độ là một nhu cầu cấp thiết.  

 3. Đội ngũ cán bộ: Bệnh viện hiện có 518 CBVC và người lao động. 

 4. Hoạt động nổi bật: Hiện tại có đội ngũ cán bộ chuyên khoa có trình độ 

chuyên môn sâu có trang bị thích hợp đủ khả năng khám chữa bệnh, thực hiện các kỹ 

thuật cao như: mổ nội soi trong lĩnh vực Ngoại, Sản, Tai – Mũi – Họng, Tán sỏi niệu 

quản, nội soi ngược dòng bằng laser, phẫu thuật nội soi ổ bụng, mổ phaco điều trị đục 

thủy tinh thể. 

 5. Thông tin tuyển dụng:  

 - 02 Bác sĩ Xét nghiệm 

 - 03 Bác sĩ Gây mê hồi sức 

 - 05 Bác sĩ hệ Ngoại 

 - 05 Bác sĩ hệ Nội 

 - 02 Bác sĩ Dinh dưỡng/Cử nhân dinh dưỡng 

 - 01 Bác sĩ Y học dự phòng 

 - 01 Cử nhân Y tế công cộng. 

 6. Chế độ ưu đãi:  

 - Mức lương : thoả thuận. 

 - Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp. 

 - Nhiều cơ hội thăng tiến. 

 - Được cử đi đào tạo nâng cao chuyên môn trong và ngoài nước. 

 - Được đóng BHXH–BHYT–BHTN theo đúng chế độ hiện hành của Nhà nước. 

 - Thưởng định kỳ theo doanh thu các ngày lễ, tết… 

 - Các phúc lợi theo quy định của Bệnh viện. 

 - Có chế độ hỗ trợ khó khăn đối với bác sĩ chưa được tuyển dụng viên chức. 

 - Hỗ trợ nơi ở cho bác sĩ ở xa. 

      Bảo Lộc, ngày       tháng        năm 2020 

           Thủ trưởng đơn vị         

 


