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THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng hợp đồng lao động đợt 2 năm 2022 

 

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển dụng 

hợp đồng lao động đợt 2 năm 2022 như sau: 

1. Số lượng và vị trí tuyển dụng 

(Xem phụ lục đính kèm) 

2. Yêu cầu đối với ứng viên dự tuyển 

2.1. Yêu cầu chung 

- Có quốc tịch Việt Nam, lý lịch rõ ràng. 

- Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc và nhiệm vụ được giao. 

2.2. Yêu cầu về chuyên môn 

- Ứng viên dự tuyển vào vị trí giảng viên phải có bằng Thạc sĩ và tốt 

nghiệp đại học xếp loại Giỏi trở lên (trừ một số đơn vị đặc thù có thể tốt nghiệp 

xếp loại Khá). Ứng viên dự tuyển vào vị trí giảng viên nhưng chưa có bằng 

Thạc sĩ sẽ phải thực hiện công việc trợ giảng theo quy định tại Điều 4 Thông tư 

40/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020 cho đến khi có bằng Thạc sĩ. 

- Ứng viên dự tuyển vào vị trí bác sĩ Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược 

Huế, Trung tâm Y học gia đình phải có bằng tốt nghiệp đại học xếp loại Khá trở 

lên, ưu tiên người có bằng tốt nghiệp chuyên khoa sau đại học hoặc bác sĩ nội 

trú. 

2.3. Yêu cầu về ngoại ngữ và tin học 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; ưu tiên 

người có trình độ ngoại ngữ B1 (Anh, Pháp…) trở lên. 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông. 

3. Quyền lợi và nghĩa vụ sau khi được tuyển dụng 

- Được hưởng lương và các chế độ theo quy định của pháp luật. 

- Được Nhà trường hỗ trợ và tạo điều kiện đào tạo nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ nếu cam kết phục vụ lâu dài tại Trường. Đối với ngạch 

Giảng viên (tốt nghiệp đại học chuyên ngành Bác sĩ Y khoa) được đăng ký tham 

gia khám chữa bệnh tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế hoặc Bệnh 
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viện Trung ương Huế theo sự phân công, điều động của Trường và nhu cầu của 

đơn vị. 

- Các quyền lợi và nghĩa vụ khác được thực hiện theo Bộ luật Lao động. 

4. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ dự tuyển 

Hồ sơ dự tuyển được đăng tại website Trường Đại học Y - Dược: 

https://www.huemed-univ.edu.vn kể từ ngày ra thông báo. 

Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 05/12/2022 đến ngày 23/12/2022 

tại Bộ phận Tổ chức cán bộ - Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp 

chế, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, số 06 Ngô Quyền, phường Vĩnh 

Ninh, thành phố Huế trong giờ hành chính. 

5. Thời gian xét tuyển 

Hội đồng tuyển dụng của Trường sẽ tổ chức xét tuyển trong khoảng thời 

gian từ ngày 26/12/2022 đến ngày 30/12/2022. 

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ: 

Bộ phận Tổ chức cán bộ - Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp 

chế, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. 

Địa chỉ: 06 Ngô Quyền, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế. 

Điện thoại: 0234 3849536 Fax: 0234 3826269 

Email: tccb@huemed-univ.edu.vn 

Hoặc liên hệ TS.BS. Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Phòng Tổ chức, Hành 

chính, Thanh tra và Pháp chế. 

Điện thoại: 0914312951; Email: nvhung@huemed-univ.edu.vn. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 

- TB tại các bản tin của Trường; 

- Website Trường ĐHYD; 

- Lưu: VT, TCCB. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 
GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy 

https://www.huemed-univ.edu.vn/
mailto:tccb@huemed-univ.edu.vn
mailto:nvhung@huemed-univ.edu.vn
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BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỢT 2 NĂM 2022 

(Kèm theo Thông báo số 4810/TB-ĐHYD ngày 01 tháng 12 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế) 

 

STT Đơn vị Công việc Đối tượng, yêu cầu 

I. Các Khoa/Bộ môn/Phòng/Trung tâm/Viện thuộc Trường Đại học Y - Dược 

 
1. 

 
Khoa Y tế công cộng 

 
Giảng viên 

01 Tiến sĩ/Thạc sĩ chuyên ngành Dinh dưỡng 

01 Bác sĩ Y khoa (tốt nghiệp xếp loại Khá trở lên) 

2. Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh Giảng viên 01 Bác sĩ Y khoa (ưu tiên Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú) 

3. Bộ môn Dược lý Giảng viên 01 Bác sĩ Y khoa 

4. Bộ môn Di truyền y học Giảng viên 01 Bác sĩ Y khoa 

5. Bộ môn Giải phẫu - Phẫu thuật thực hành Giảng viên 01 Bác sĩ Y khoa 

6. Bộ môn Hóa sinh Giảng viên 01 Bác sĩ Y khoa (tốt nghiệp xếp loại Khá trở lên) 

7. Bộ môn Huyết học Giảng viên 01 Bác sĩ Y khoa 

8. Bộ môn Ký sinh trùng Giảng viên 01 Bác sĩ Y khoa (tốt nghiệp xếp loại Khá trở lên) 

9. Bộ môn Miễn dịch - Sinh lý bệnh Giảng viên 01 Bác sĩ Y khoa (tốt nghiệp xếp loại Khá trở lên) 
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STT Đơn vị Công việc Đối tượng, yêu cầu 

10. Bộ môn Nội Giảng viên 02 Bác sĩ Y khoa (ưu tiên Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú) 

11. Bộ môn Nhi Giảng viên 02 Bác sĩ Y khoa (ưu tiên Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú) 

12. Bộ môn Phụ sản Giảng viên 02 Bác sĩ Y khoa (ưu tiên Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú) 

13. Bộ môn Phục hồi chức năng Giảng viên 01 Bác sĩ Y khoa (ưu tiên Thạc sĩ) 

14. Bộ môn Sinh lý Giảng viên 02 Bác sĩ Y khoa (tốt nghiệp xếp loại Khá trở lên) 

15. Bộ môn Tai Mũi Họng Giảng viên 01 Bác sĩ Y khoa (ưu tiên Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú) 

16. Bộ môn Tâm thần Giảng viên 02 Bác sĩ Y khoa (tốt nghiệp xếp loại Khá trở lên) 

17. Bộ môn Truyền nhiễm - Lao Giảng viên 01 Bác sĩ Y khoa (tốt nghiệp xếp loại Khá trở lên) 

18. Bộ môn Vi sinh Giảng viên 01 Bác sĩ Y khoa (tốt nghiệp xếp loại Khá trở lên) 

19. 
Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và 
Pháp chế (Văn phòng Đảng ủy) 

Chuyên viên 
01 Cử nhân Triết học/Lịch sử/Y tế công cộng hệ chính quy; Đảng 
viên (tốt nghiệp xếp loại Khá trở lên) 

 
20. 

 
Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất 

 
Nhân viên 

01 Nhân viên tốt nghiệp Cao đẳng Kỹ thuật điện/Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

01 Nhân viên tốt nghiệp Cao đẳng Kỹ thuật cơ điện tử/Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử 

 
21. 

 
Trung tâm Y học gia đình 

Giảng viên 01 Bác sĩ Y khoa 

Bác sĩ 01 Bác sĩ Y khoa 

22. Trung tâm Công nghệ thông tin Chuyên viên 01 Cử nhân/Kỹ sư Công nghệ thông tin chuyên ngành lập trình 
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STT Đơn vị Công việc Đối tượng, yêu cầu 

II. Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế 

1. Phòng Công nghệ thông tin Chuyên viên 02 Cử nhân Công nghệ thông tin hệ chính quy 

2. Trung tâm Cấp cứu Đa khoa và Đột quỵ Bác sĩ 02 Bác sĩ Y khoa 

Danh sách gồm có 34 chỉ tiêu./. 


