
 

 

 

 

 Thu hút Ủy ban nhân dân Tỉnh 

- Nhận 150.000.000 đồng khi công tác tại Trung tâm Y tế ( nhận 1 lần). 

- Hỗ trợ tiền thuê nhà 850.000đ/tháng . 

- Hỗ trợ cho BS nữ thêm 850.000 đ/tháng. 

- Hỗ trợ các bác sĩ làm việc tại Trung tâm Y tế 1.800.000 đ/tháng , tại 

trạm y tế : 2.400.000 đ/tháng . 

                 Thu hút của Trung tâm Y tế 

- Nhận 50.000.000 đồng khi công tác tại Trung tâm Y tế ( nhận 1 lần).  

 Chế độ lương  

- Lương cơ bản: hệ số 2.34 

- Ưu đãi nghề 40%, 50%, 60% ( Tùy vị trí công tác). 

- Phụ cấp độc hại bằng hiện vật, độc hại nguy hiểm 

- Phụ cấp khu vực 0.2 lương cơ sở 

- Công tác phí 200.000đ  - 300.000đ/tháng 

 Các chế độ khác 

- Đào tạo nâng cao chuyên môn, chính trị dài hạn và ngắn hạn.  

- Thu nhập tăng thêm khoảng 500.000 -1.000.000 đ/ tháng  

- Trang phục được hỗ trợ 1.000.000đ/ năm  

- Hàng năm đều có chế độ tham quan nghỉ mát cho CB CNVC  

từ 2 - 3 ngày,  có phòng cho Bs ở lại tại đơn vị.  

 

1. ĐỐI TƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG  

Bác sỹ đa khoa  :  

 10     Bác sỹ đa khoa làm việc tại TTYT 

 05  Bác sỹ (YHDP, YHCT) làm việc tại Trạm Y tế 

2. QUYỀN LỢI 
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GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VĨNH CỬU 

Trung tâm Y tế với chỉ tiêu giường bệnh là 300 giường và đội ngũ  380 

CBVC, Trang thiết bị từng bước đang được đầu tư nâng cấp, cơ bản đáp ứng 

nhu cầu phòng và chữa bệnh cho nhân dân huyện nhà. 

Trung tâm Y  tế huyện Vĩnh Cửu là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực 

thuộc Sở Y tế Đồng Nai, 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.  

Khối điều trị với chức năng nhiệm vụ của một bệnh viện hạng III thực 

hiện công tác khám chữa bệnh, phục hồi chức năng... cho nhân dân trên địa 

bàn huyện và các vùng lân cận.Là cơ sở thực hành cho các trường lớp trung 

học y tế; áp dụng y học cổ truyền và các phương pháp chữa bệnh không 

dùng thuốc. Thực hiện công tác chỉ đạo tuyến,  hướng dẫn chuyên môn kỹ 

thuật đối với phòng khám, Trạm y tế xã, thị trấn. 

Khối dự phòng chịu trách nhiệm về các mặt hoạt động chuyên môn 

trong các lĩnh vực y tế dự phòng: phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, 

HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, tiêm chủng phòng bệnh, y tế trường học , 

vệ sinh và sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn 

thương tích, An toàn thực phẩm…. và công tác truyền thông giáo dục sức 

khỏe. Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc sức 

khỏe ban đầu tại tuyến y tế cơ sở. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin liên hệ : 

Trung Tâm Y tế Huyện Vĩnh Cửu 

Địa chỉ : số 224 Phan Chu Trinh, Tổ 10, 

Khu phố 3, Thị trấn Vĩnh An, Vĩnh Cửu, 

Đồng Nai 

Điện thoại : 02513861156,0379075076  

CN Hồng  phòng tổ chức - Hành chánh. 

Email liên hệ: 

phongtochucvinhcuu@gmail.com 


