
    SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                       

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            

 
    Số:        /TB-BVĐKT         Kon Tum, ngày      tháng 8 năm 2022 

 
 

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG 

            
Căn cứ nhu cầu và điều kiện thực tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, 

thông báo tuyển lao động, cụ thể như sau: 

I. CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

1. Bác sĩ 

 - Số lượng tuyển: 10 Bác sĩ 

 - Điều kiện ứng tuyển:  

 + Tốt nghiệp Y Đa khoa hệ chính quy, ưu tiên có chứng chỉ hành nghề; các 

Bác sĩ tốt nghiệp sau đại học. 

 + Có lý lịch rõ ràng. 

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm. 

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ. 

 + Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm  

 2. Điều dưỡng, Kỹ thuật viên 

 - Số lượng tuyển: 5 điều dưỡng, kỹ thuật viên. 

 - Điều kiện ứng tuyển:  

 + Trình độ cao đẳng trở lên 

+ Có lý lịch rõ ràng. 

+ Có chứng chỉ hành nghề.  

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm. 

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ. 

 + Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm  

 3. Hộ lý 

 - Số lượng tuyển: 5 hộ lý 

 - Điều kiện ứng tuyển: 

 + Trình độ: Tốt nghiệp trung học phổ thông (12/12) 

 + Độ tuổi: 18-40 tuổi. 

 + Có lý lịch rõ ràng. 



+ Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ. 

 + Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm  

4. Hồ sơ dự tuyển gồm 

 4.1. 01 Phiếu đăng ký dự tuyển lao động theo mẫu quy định tại Thông tư 
số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-
CP. 

 4.2. Sơ yếu lý lịch tự thuật (tờ đôi) dán ảnh 4 x 6 và đóng dấu giáp lai có 
xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú, thời gian xác nhận đến khi nộp 

hồ sơ xin việc không quá 6 tháng; 

 4.3. Bản sao giấy khai sinh; 

4.4. Giấy chứng nhận sức khỏe (Thời gian không quá 12 tháng); 

 4.5. Các văn bằng chứng chỉ (phô tô công chứng) gồm: Tốt nghiệp trung 

học phổ thông hoặc Bổ túc văn hóa, Bằng tốt nghiệp chuyên môn, chuyên ngành, 
các chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học (nếu có); 

4.6. Bảng điểm hoặc sổ học tập quá trình học chuyên môn (Phô tô công 
chứng); 

4.7. Chứng chỉ hành nghề (vị trí việc làm điều dưỡng, Kỹ thuật viên); 

 4.8. Sổ hộ khẩu gia đình (Phô tô công chứng); 

 4.9. Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (Phô tô công chứng); 

 4.10. Bì thư có dán tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận (tất cả bỏ 
vào trong bì hồ sơ (loại cứng). 

Số hồ sơ: 01 bộ. 

 II. HÌNH THỨC, NỘI DUNG  

 - Xét tuyển bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp, người đáp ứng yêu cầu sẽ 
được Bệnh viện ký kết Hợp đồng lao động;  

 - Lương và các chế độ khác thực hiện theo quy định của nhà nước và sự 
thỏa thuận giữa người được tuyển với Bệnh viện. 

 - Người lao động sẽ được làm việc trong môi trường năng động, chuyên 
nghiệp, được trang bị bảo hộ lao động phù hợp với vị trí việc làm. 

 III. THỜI GIAN TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, bắt đầu từ 8h00 ngày 
 16/8/2022 đến 17h00 ngày 26/8/2022 (trừ các ngày lễ, ngày thứ bảy và chủ 

nhật) 

 - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức- Hành chính, Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Kon Tum, 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, Tp Kon Tum. 



         Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum thông báo để mọi tổ chức và cá nhân có 
nhu cầu quan tâm được biết; Niêm yết công khai Thông báo tuyển lao động tại trụ 

sở Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum số 224 Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh 
Kon Tum (tại hội trường A tầng 3); Trang thông tin điện tử của Bệnh viện đa khoa 
tỉnh Kon Tum: http://bvtkontum.com.vn/. Mọi chi tiết về thủ tục hồ sơ dự tuyển 

được giải đáp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ. 

            GIÁM ĐỐC  
Nơi nhận:                       
- Trang website bệnh viện; 
- Hội đồng quản lý Bệnh viện; 
- Ban giám đốc Bệnh viện; 
- Các khoa phòng bệnh viện; 
- Lưu: VT, TCHC.   
         
        Võ Văn Thiện 

 

http://bvtkontum.com.vn/
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