
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Stt

Chức danh 

nghề nghiệp -

Mã số

Khoa, phòng 

cần tuyển

Vị trí 

việc làm 

cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển

Yêu cầu Mô tả vị trí việc làm

Khoa Nội 1
Bác sĩ 

điều trị
5

Khoa Nội 2
Bác sĩ 

điều trị
5

Đơn vị Nội 3
Bác sĩ 

điều trị
1

Khoa Lao 
Bác sĩ 

điều trị
5

Khoa săn sóc 

đặc biệt

Bác sĩ 

điều trị
5

Khoa Điều trị 

cắt cơn nghiện 

và phục hồi 

chức năng

Bác sĩ 

điều trị
3

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỆNH VIỆN NHÂN ÁI

BIỂU TỔNG HỢP 

CHỈ TIÊU, CƠ CẤU ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021

(Kèm theo Thông báo số: 818 /TB-BVNA ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc Bệnh viện Nhân Ái)

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Bác sĩ trở lên 

(không tuyển Bác sĩ chuyên ngành Y học cổ truyền)

- Các tiêu chuẩn khác theo Quy định tại Điều 6 của 

Thông tư liên tịch Số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y 

học dự phòng, y sĩ.

+ Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 và tương 

đương hoặc chứng chỉ anh văn trình độ B trở lên theo 

quy định G8tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 

cho Việt Nam;

+ Tin học: 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 tháng 3 

năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy 

định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; 

hoặc tin học chứng chỉ A, B, C theo quy định tại 

Điều 23, Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-

BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 trước 

ngày 10/8/2016.

-  Xử trí cấp cứu thông thường, phát hiện kịp thời bệnh 

vượt quá khả năng điều trị báo cáo bác sĩ cấp cao hơn để 

có hướng xử trí hoặc chuyển đi điều trị ở tuyến trên hoặc 

theo lĩnh vực chuyên khoa;

- Tham gia hội chẩn chuyên môn; 

- Vận hành và sử dụng được thiết bị y tế phục vụ chẩn 

đoán, can thiệp điều trị, cấp cứu trong phạm vi được giao; 

- Thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe. Phát hiện 

được các triệu chứng bệnh lý và các vấn đề sức khỏe, chỉ 

định và phân tích kết quả các xét nghiệm, kỹ thuật thăm dò 

chức năng cơ bản, chẩn đoán được một số bệnh thông 

thường;

- Thực hiện quản lý và cải tiến chất lượng khám, chữa 

bệnh: phát hiện và báo cáo sai sót chuyên môn kỹ thuật, 

tham gia giám sát, kiểm tra, đánh giá chất lượng khám 

bệnh, chữa bệnh trong phạm vi chuyên môn được giao;

- Tham gia hoặc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học.

Bác sĩ

(Hạng III)

V.08.01.03

1
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2

Bác sĩ y học 

dự phòng

(Hạng III)

V.08.02.06

Phòng Kế 

hoạch tổng hợp

Kế 

hoạch 

tổng hợp

1

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp bác sĩ chuyên 

ngành y học dự phòng trở lên.

- Các tiêu chuẩn khác theo Quy định tại Điều 9 của 

Thông tư liên tịch Số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y 

học dự phòng, y sĩ.

+ Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 và tương 

đương hoặc chứng chỉ anh văn trình độ B trở lên theo 

quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 

24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho 

Việt Nam;

+ Tin học: 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 tháng 3 

năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy 

định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; 

hoặc tin học chứng chỉ A, B, C theo quy định tại 

Điều 23, Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-

BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 trước 

ngày 10/8/2016.

- Xây dựng kế hoạch, phương án về phòng chống dịch tại 

bệnh viện;

- Xây dựng kế hoạch hoạt động ngắn hạn, trung hạn, dài 

hạn của bệnh viện.

- Theo dõi việc giám sát tuân thủ phác đồ điều trị của các 

khoa lâm sàng.

- Tổng hợp các báo cáo hoạt động của bệnh viện

- Tham gia  hoặc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học.
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3

Kỹ sư

 (hạng III) 

V.05.02.07

Phòng hành 

chính quản trị

Công 

nghệ 

thông tin

2

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên 

thuộc chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ.

- Các tiêu chuẩn khác theo quy định tại Điều 10 

Thông tư số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 

01/10/2014 của Bộ Nội vụ về chức trách, nhiệm vụ 

của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành khoa học và công nghệ.

+ Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 và tương 

đương hoặc chứng chỉ anh văn trình độ B trở lên theo 

quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 

24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho 

Việt Nam;

+ Tin học: 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 tháng 3 

năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy 

định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; 

hoặc tin học chứng chỉ A, B, C theo quy định tại 

Điều 23, Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-

BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 trước 

ngày 10/8/2016.

'- Tham gia duy trì,  bảo dưỡng trực tiếp cấu hình, giám sát 

mạng máy tính bao gồm phần cứng máy tính, phần mềm 

hệ thống, phần mềm ứng dụng và tất cả các cấu hình khác 

theo nhiệm vụ được giao; Giải quyết các sự cố về mạng, 

máy tính khi có yêu cầu;  Lập trình các phần mềm quản lý 

sử dụng trong bệnh viện.

- Biên soạn các tài liệu và hướng dẫn kỹ thuật, quy trình sử 

dụng mạng, máy tính; tham gia xây dựng các dự án phát 

triển CNTT của đơn vị.  Quản lý kỹ thuật và triển khai ứng 

dụng CNTT trong thực tiễn.
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4

Công tác xã 

hội viên 

(hạng III) 

V.09.04.02

Phòng Công tác 

xã hội

Công tác 

xã hội
3

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên 

thuộc các chuyên ngành công tác xã hội, xã hội học, 

tâm lý học, giáo dục đặc biệt hoặc các chuyên ngành 

khoa học xã hội phù hợp với nhiệm vụ công tác xã 

hội. Trường hợp tốt nghiệp đại học chuyên ngành 

khoa học xã hội khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ công tác xã hội theo chương trình do Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

- Các tiêu chuẩn khác theo quy định tại Điều 5 

Thông tư liên tịch số 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-

BNV ngày 19 tháng 8 năm 2015 của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ quy định mã số và 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành Công tác xã hội.

+ Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 và tương 

đương hoặc chứng chỉ anh văn trình độ B trở lên theo 

quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 

24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho 

Việt Nam;

+ Tin học: 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 tháng 3 

năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy 

định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; 

- Đón tiếp, chỉ dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu về  khám 

bệnh, chữa bệnh của bệnh viện cho người bệnh ngay từ khi 

người bệnh vào bệnh viện. 

- Nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe, hoàn cảnh của 

người bệnh, xác định mức độ và có phương án hỗ trợ về 

tâm lý, xã hội và tổ chức thực hiện. 

- Hỗ trợ, tư vấn cho người bệnh về quyền, lợi ích hợp pháp 

và nghĩa vụ của người bệnh, các chương trình, chính sách 

trong khám bệnh, chữa bệnh. Cung cấp thông tin, tư vấn 

cho người bệnh có chỉ định chuyển cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh hoặc xuất viện;

- Hỗ trợ thủ tục xuất viện và giới thiệu người bệnh đến các 

địa điểm hỗ trợ tại cộng đồng (nếu có). Phối hợp, hướng 

dẫn các tổ chức, tình nguyện viên có nhu cầu thực hiện, hỗ 

trợ về công tác xã hội của bệnh viện.

30

Ghi chú:  Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc 

làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Tổng cộng
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