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THÔNG BÁO  

Gia hạn thời gian nộp hồ sơ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý của các 

cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2020 (lần 2) 

 

Căn cứ Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh 

đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2020; Quyết định 

số 654/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc 

phê duyệt bổ sung nhu cầu thi tuyển chức danh lãnh đạo của Sở Y tế. 

Căn cứ Kế hoạch số 236/KH-SYT ngày 17/11/2020 của Sở Y tế về việc 

thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

năm 2020; Thông báo số 287/TB-SYT ngày 18/11/2020 của Sở Y tế về thi tuyển 

chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 

2020 và Thông báo số 332/TB-SYT ngày 25/12/2020 của Sở Y tế về gia hạn 

thời gian nộp hồ sơ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn 

vị trực thuộc Sở Y tế năm 2020. 

Để tiếp tục thực hiện việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý 

của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2020. Sở Y tế thông báo về việc 

tiếp tục gia hạn thời gian nhận hồ sơ (lần 2), cụ thể như sau: 

1. Đối tượng tham dự thi 

- Công chức, viên chức đang công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu thi 

tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và được quy 

hoạch vào chức danh thi tuyển; 

- Công chức, viên chức không công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu thi 

tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý (đang công tác trong các sở, ban, ngành, cơ 

quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh); có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và được quy 

hoạch chức danh tương đương với chức danh thi tuyển;  

- Đối với viên chức khi đăng ký thi tuyển vào chức danh quản lý tại Sở Y 

tế, ngoài tiêu chuẩn, điều kiện và được quy hoạch chức danh tương đương với 

chức danh thi tuyển; viên chức đang công tác tại cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở 

Y tế hoặc đang công tác trong các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, thuộc tỉnh; 

khi đăng ký thi tuyển phải có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tuyển dụng đặc biệt 

vào công chức theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 

15/3/2010, tại khoản 11 Điều 1 Nghị định 161/2018/ND-CP ngày 29/11/2018, 

tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019. 
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2. Số lượng, vị trí thi tuyển: 130 vị trí (bổ sung thêm 01 vị trí Giám đốc 

Bệnh viện Tâm Thần) 

- Sở Y tế: 01 vị trí. 

- Trung tâm Pháp Y: 01 vị trí. 

- Trung tâm Dược phẩm-Mỹ phẩm: 02 vị trí. 

- Bệnh viện Tâm Thần: 02 vị trí. 

- Bệnh viện Y học cổ truyền: 01 vị trí. 

- Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí: 01 vị trí. 

- Bệnh viện Mắt: 07 vị trí. 

- Bệnh viện Bà Rịa: 26 vị trí. 

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC): 32 vị trí. 

- Trường Trung cấp y tế: 05 vị trí. 

- Trung tâm y tế thành phố Vũng Tàu 02 vị trí gồm: 01 vị trí Phó trưởng 

phòng Tài chính - Kế toán và 01 vị trí Trưởng Trạm Y tế Phường 7 (trừ 08 vị trí 

đang tiến hành thi tuyển). 

- Trung tâm y tế thành phố Bà Rịa 02 vị trí gồm: 01 vị trí Giám đốc và 

01 vị trí Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán (trừ 01 vị trí đang tiến hành thi 

tuyển). 

- Trung tâm y tế huyện Châu Đức: 05 vị trí. 

- Trung tâm y tế huyện Đất Đỏ: 14 vị trí. 

- Trung tâm y tế huyện Long Điền: 12 vị trí. 

- Trung tâm y tế thị xã Phú Mỹ: 04 vị trí. 

- Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc: 13 vị trí. 

3. Điều kiện, tiêu chuẩn dự thi 

a) Tiêu chuẩn chung: 

- Có lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ 

ràng, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận. 

- Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định. 

- Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao (theo giấy chứng 

nhận sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 03 tháng, tính 

từ ngày nộp hồ sơ dự thi). 

- 03 năm liền được cơ quan, đơn vị đang công tác đánh giá, phân loại từ 

hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 
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- Đã được quy hoạch vào chức danh có nhu cầu bổ nhiệm hoặc chức 

danh tương đương. 

b) Tiêu chuẩn vị trí thi tuyển danh lãnh đạo, quản lý: 

- Tiêu chuẩn vị trí thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Y tế và 

các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2020 (trừ Bệnh viện Bà Rịa và 

Bệnh viện Mắt): Chi tiết tại Phụ lục I  

- Tiêu chuẩn vị trí thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Bệnh viện 

Tâm Thần: Chi tiết tại Phụ lục II  

- Tiêu chuẩn vị trí thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Bệnh viện 

Bà Rịa và Bệnh viện Mắt: Chi tiết tại Phụ lục III  

4. Hồ sơ đăng ký dự thi 

- Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm); 

- Bản khai lý lịch theo mẫu 2a của Ban Tổ chức Trung ương, có dán ảnh 

đóng dấu giáp lai, được cơ quan trực tiếp quản lý đối tượng dự thi xác nhận 

(theo mẫu đính kèm); 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có chứng thực của cơ quan có thẩm 

quyền; 

- Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (trong thời 

hạn 03 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi); 

- Bản tự nhận xét quá trình công tác của đối tượng dự thi được cơ quan, 

đơn vị đang công tác xác nhận (đến thời điểm dự thi); 

- Bản nhận xét, đánh giá công tác 03 năm gần nhất của cơ quan, đơn vị 

nơi đối tượng dự thi đang công tác; 

- Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cư trú của đối tượng dự thi; 

- Văn bản của cơ quan, đơn vị giới thiệu đối tượng tham gia dự thi; 

- Văn bản xác nhận đối tượng dự thi trong diện quy hoạch chức danh 

tham dự thi tuyển hoặc tương đương được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

- Quyết định tuyển dụng của đối tượng dự thi; 

- Quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý gần nhất của đối tượng 

dự thi (nếu có). 

 (Mỗi đối tượng dự thi nộp 01 bộ hồ sơ; thành phần hồ sơ nêu trên được 

đựng vào bìa hồ sơ và bên ngoài ghi đầy đủ nội dung) 

5. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 19/04/2021 đến hết ngày 07/05/2021. 

6. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: 

- Văn phòng Sở Y tế (bộ phận Tổ chức), Trung tâm Hành chính – Chính 

trị tỉnh, số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. 
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- Phòng Tổ chức các đơn vị có chức danh thi tuyển. 

Trên đây là Thông báo bổ sung và gia hạn thời gian nhận hồ sơ thi tuyển 

chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Y tế và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y 

tế năm 2020. Sở Y tế đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị triển 

khai đến toàn thể công chức, viên chức đang công tác tại các Sở, Ban, Ngành, cơ 

quan, đơn vị, địa phương để biết và đăng ký dự tuyển./. 

(Đính kèm các mẫu: Đơn đăng ký dự thi, lý lịch mẫu 2a của Ban Tổ chức 

Trung ương; các phụ lục I, II, III và Kế hoạch số 236/KH-SYT ngày 17/11/2020 

của Sở Y tế) 
  

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc SYT; 

- Các phòng CMNV thuộc SYT; 

- Các Phó Giám đốc SYT; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

 

Phạm Minh An 
 

















CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

……., ngày……tháng……năm 2021 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI 
CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Họ và tên (chữ in hoa):……………………………….. Nam, nữ:……………………… 

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………….. 

Dân tộc:………………………………………………………………………………….. 

Chức vụ, đơn vị công tác:……………………………………………………………….. 

Trình độ và chuyên ngành đào tạo:………………………………………………………. 

Quê quán:………………………………………………………………………………… 

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………………….. 

Điện thoại liên lạc:………………………………………………………………………. 

Sau khi nghiên cứu Thông báo của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tổ chức thi 

tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2020. 

Tôi thấy có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tham dự thi tuyển vào vị trí: …………………. 

……………………………………………………………………......................................... 

Vì vậy, tôi làm Đơn này để đăng ký thi tuyển vào vị trí nêu trên. 

Hồ sơ đăng ký dự bao gồm: 

- Bản khai lý lịch theo mẫu 2a của Ban Tổ chức Trung ương có dán ảnh đóng dấu giáp lai, 

được cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức xác nhận; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn của chức danh thi tuyển có chứng thực 

của cơ quan có thẩm quyền; 

- Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (trong thời hạn 03 tháng, tính 

từ ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi); 

- Bản tự nhận xét quá trình công tác của cá nhân được cơ quan đơn vị đang công tác xác 

nhận (đến thời điểm dự thi); 

- Bản nhận xét, đánh giá công tác 03 năm gần nhất; 

- Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cư trú; 

- Văn bản của cơ quan, đơn vị giới thiệu cán bộ tham gia dự thi. 

- Văn bản xác nhận trong diện quy hoạch của người dự thi (được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt). 
 - Quyết định tuyển dụng của đối tượng dự thi. 

 - Quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý gần nhất của đối tượng dự thi (nếu có). 

Tôi cam đoan Hồ sơ dự thi của tôi kê khai trung thực, nếu sai sự thật thì kết quả thi tuyển của tôi 

sẽ bị hủy bỏ và tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

NGƯỜI VIẾT ĐƠN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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LÝ LỊCH  
 

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

            

   

  

           

           Họ và tên khai sinh: 

            

  Họ và tên thường gọi:        

     

  Quê quán: 

             

  Chức vụ, đơn vị:   

         

           Số hiệu công chức: 

          

                                                                            

                                                                                                                 

                                                                                             Số:........... 

 
 

   

                                   

                                          

 

 

                                                     

                                                   

                                                      Ban Tổ chức Trung ương ấn hành  1996          Mẫu 2a 
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     I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH  

            

             Họ và tên khai sinh:  

   Tên thường gọi: 

   Các tên gọi khác: 

   Ngày sinh:                    

Nơi sinh:   

Quê quán:    

Nơi ở hiện nay :                             

Dân tộc:           Tôn giáo:    

Thành phần gia đình xuất thân:      

Nghề nghiệp khi được tuyển dụng:   

Trình độ học vấn:                       

- Văn hóa phổ thông:    

- Chuyên môn, kỹ thuật:   

- Lý luận chính trị:     - QLNN: Chuyên viên chính. 

- Ngoại ngữ:    - Tin học:  

Ngày tham gia cách mạng: ….., làm việc gì, trong tổ chức nào: ……..   Ngày nhập ngũ:…...      

Ngày xuất ngũ:…….    Quân hàm: …..  

Ngày được tuyển dụng: ..….,  cơ quan tuyển dụng:  ….. 

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:…..         Ngày chính thức: …... 

Chức vụ hiện tại: …..            Mã số: …. 

Ngạch công chức, viên chức:……..     Bậc lương: ….        từ tháng … năm …. 

Danh hiệu được phong: …. 

Tình hình sức khỏe: ….. (đủ sức khỏe làm việc, công tác). Cao: …..cm   Cân nặng: …..kg. 

Sở trường công tác: ….  

 

 

 

Ảnh  

(4x6 cm) 
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II. LỊCH SỬ BẢN THÂN 

 

II.A Trước khi được tuyển dụng vào cơ quan Đảng, Nhà nước, Đoàn thể 

 

Từ tháng năm 

đến tháng năm 

Quá trình học tập (đã học những trường nào, ở đâu). Nguồn sống chính của 

bản thân khi được tuyển dụng. Đã làm những việc gì (kể cả hợp đồng lao 

động, trong cơ quan, đơn vị, tổ chức nào, ở đâu). Có thành tích gì nổi bật 

trong lao động, học tập. 
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II.B Quá trình công tác từ khi được tuyển dụng: 

 

Từ tháng năm 

đến tháng năm 

Chức danh, chức vụ đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị, xã hội (kể cả các 

chức vụ kiêm nhiệm). Giải trình về hoàn cảnh công tác, ưu khuyết điểm 

chính từng giai đoạn. Ghi rõ từng mốc thời gian được bầu cử, đề bạt, bổ 

nhiệm, nhận nhiệm vụ, thay đổi mức lương, thuyên chuyển đơn vị công tác, 

đi nước ngoài. Danh hiệu, cấp bậc được phong …  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



4 

 

 III. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM VỀ LỊCH SỬ BẢN THÂN 
 

Bị bắt, bị tù (ai bắt, thời gian, địa điểm). Nếu có khai báo thì khai rõ khai báo những vấn đề 

gì; ai biết việc này, hiện nay làm gì, ở đâu. Đã giữ chức danh, chức vụ gì trong chế độ cũ, 

ngụy quân, ngụy quyền, trong các đảng phái khác…(ghi rõ làm trong cơ quan, tổ chức, đảng 

phái nào, thời gian, địa điểm). 
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IV. GIA NHẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
  

 

- Ngày được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam:  ….  

- Tại Chi bộ …. 

- Họ tên, chức vụ, đơn vị người giới thiệu thứ nhất: ….. 

Hiện nay làm gì, ở đâu: ….. 

-  Họ tên, chức vụ, đơn vị người giới thiệu thứ hai: …... 

Hiện nay làm gì, ở đâu: ….. 

- Ngày tuyên bố chính thức:….. 

- Tại Chi bộ ….. 

 

- Ngày vào Đảng lần thứ 2 (nếu có): ……….………Tuổi Đảng được tính từ……………… 

- Lý do gián đoạn sinh hoạt Đảng: …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

- Họ tên, chức vụ những người giới thiệu lần thứ 2: ………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

- Số thẻ đảng viên: …… -Ngày cấp thẻ: ……., tại …… 

- Đã tham gia cấp ủy (từ chi ủy trở lên): ghi rõ là bí thư, phó bí thư, ủy viên thường vụ, ủy viên Ban 

chấp hành …. nhiệm kỳ từ tháng năm nào đến tháng năm nào, ở đâu? 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
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V. THAM GIA CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI, CÁC HỘI NGHỀ NGHIỆP 

 

Từ tháng năm 

đến tháng năm 

Vào đội thiếu niên, vào Đoàn thanh niên CSHCM, tham gia hoạt động trong 

các tổ chức chính trị, xã hội khác (trong và ngoài nước); các hội nghề 

nghiệp (tên tổ chức, tên hội, trụ sở ở đâu, giữ chức danh, chức vụ gì trong 

các tổ chức này).  
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VI. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ,  

LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ  

 

Tên trường, địa chỉ Chuyên ngành Thời gian học Chế độ học 
Văn bằng, 

chứng chỉ 
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VII. KHEN THƯỞNG 
  

Tháng, năm Nội dung và hình thức khen thưởng Cấp quyết định 

   

   

    

VIII. KỶ LUẬT 
  

Tháng, năm Lý do và hình thức kỷ luật Cấp quyết định 

   

   

     

IX. HOÀN CẢNH KINH TẾ, QUAN HỆ GIA ĐÌNH 

Về bản thân, vợ (chồng), các con 
 

Quan 

hệ 

Nói rõ hoàn cảnh kinh tế của bản thân và gia đình (tài sản, nhà, đất, các nguồn thu 

nhập…). 

- Vợ (chồng): Họ tên, năm sinh, quê quán, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, đặc điểm 

lịch sử, thái độ chính trị (đã giữ chức danh, chức vụ gì, ở cơ quan, đơn vị nào). 

- Con: họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, 

địa chỉ. 

  

  

  

 

X. QUAN HỆ GIA ĐÌNH THÂN TỘC 

Ông bà (Nội, Ngoại), Cha, Mẹ, Anh chị em ruột, Bác, chú, cô, cậu, dì  
  

Quan 

hệ 

Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, công tác, đặc điểm lịch sử (bị bắt, bị tù, làm việc 

trong chế độ cũ, ngụy quân, ngụy quyền); hiện đang làm gì, nơi cư trú (ghi rõ chức 

danh, chức vụ, tên và địa chỉ cơ quan, xí nghiệp, công ty trong hoặc ngoài nước). 

Hoàn cảnh kinh tế của từng người. 

… - Họ và tên: 

- Năm sinh: 

- Quê quán: 

- Quốc tịch:  

- Dân tộc:  

- Tôn giáo: 

- Nghề nghiệp:  

- Hoàn cảnh kinh tế: 
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- Thái độ chính trị: 

- Nơi cư trú và công việc hiện nay: 

…  
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IX. QUAN HỆ GIA ĐÌNH THÂN TỘC (tiếp theo) 
Ông, bà (nội, ngoại); cha, mẹ; anh chị em ruột; bác, chú, cô, cậu, dì (Bên vợ)  

  

Quan 

hệ 

Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, công tác, đặc điểm lịch sử (bị bắt, bị tù, làm việc 

trong chế độ cũ, ngụy quân, ngụy quyền); hiện đang làm gì, nơi cư trú (ghi rõ chức 

danh, chức vụ, tên và địa chỉ cơ quan, xí nghiệp, công ty trong hoặc ngoài nước). 

Hoàn cảnh kinh tế của từng người. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

X. QUAN HỆ XÃ HỘI 

Những người có quan hệ chặt chẽ, thân thiết với bản thân và gia đình 

 

Quan 

hệ 

Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, công tác, đặc điểm lịch sử (bị bắt, bị tù, làm việc 

trong chế độ cũ, ngụy quân, ngụy quyền); hiện đang làm gì, nơi cư trú (ghi rõ chức 

danh, chức vụ, tên và địa chỉ cơ quan, xí nghiệp, công ty trong hoặc ngoài nước). 

Hoàn cảnh kinh tế của từng người. 
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Các mốc thay đổi mức lương: 

 
Tháng năm        

Ngạch        

Bậc lương        

Hệ số lương        

Tiếp theo: 
Tháng năm        

Ngạch        

Bậc lương        

Hệ số lương        

 

 

 XI. TỰ NHẬN XÉT 
(Về phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách làm việc, ý thức kỷ luật. Kiến thức và năng lực 

nghiên cứu, đề xuất, năng lực tổ chức thực hiện. Khả năng đoàn kết, quy tụ cán bộ…) 

 

 

I. Ưu điểm: 

… 

II. Khuyết điểm, hạn chế: 

… 

     

  

Người khai 

       

      Tôi xin cam đoan về những lời khai trong 

quyển lý lịch này là đúng sự thật và chịu trách 

nhiệm về những lời khai đó. 

 

….., ngày     tháng      năm 2020 

Người khai 

 (ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

   

  

Bản lý lịch này do đồng chí ……………… 

 ……………………………………………. 

Tự khai tại: ……………………………….. 

 ……………………………………………. 

Cơ quan xác nhận là đúng. 

 

……, ngày     tháng     năm 2020 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị 

(ký tên và đóng dấu) 
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CNTT co bdn theo quy tlinh
tai th6ng tu sit 03/20l4rrT-
BTTTT ngay ll/3/2014 crna

B0 Th0ng tin vA Truydn
Th6ng ho{c tuong iluong

B6c si
h4ng III
trd lCn

C6 thdi gian

hoat d0ng
trong nganh

linh vyc li6n
quan it nh6t tir
3 nf,m trd I6n

l3
Ph6 Tru&ng

khoa Thdn kinh
I

Thin kinh
C6 Chtmg chl ngo4i ngii bic
2 (A2) theo khung nang IUc

ngoei ngt Viet Nam quy
tlinh tai Thdng nr s6

0l/2014/TT-BGDET ngdy
24101/2014 cria BQ Gi6o duc

Ye Dao teo hodc tuong
duons

C6 chfmg chi tin hqc dat

chuAn k! nlng sri dqng

CNTT co bAn theo quy dinh
r4i th6ng tu sii 03/20l4rm-
BTTTT ngAy ll/3l2\l4 cia

Bd Th6ng tin vd Truy€n
ThOng hoic ffong duong

Bdc si
hang lll
trd len

l4
Ph6 Truong

khoa R6ng hdm

m4t

l Sau dai hgc Rtrng hem m4t

Cd Chtmg chi ngogi ngil bfc
2 (A2) theo khung nlng lgc

ngoai ngft Viet Nam quy

dinh tai Thdng nr s6

0l/2014ITT-BGDDT ngay

24101/2014 cta BQ Gi6o dpc

va Deo teo hoAc tusng
duons

C6 chung chi tin hgc d4t

chuAn ki ndng su dung

CNTT co bdn theo quy dinh
tai th6ng tu s6 03/2014,/TT-
BTTTT ngdy lll3/2014 cia

B6 Th6ng tin vd Truydn
Th6ng ho{c nrong duong

B6c si
hang III
trd len

C6 thdi gian

hoat dong
trong ngdnh

linh vgc li€n
quan It nh6t tu
3 nAm fid lCn

l5
Truong khoa

Lrlal pnau benh
I Sau d4i hgc Gidi phiu b€nh

C6 Chftng chl ngo4i ngt' b4c

2 (A2) theo khung ndng luc
ngoei ngil ViCt Nam quy

dinh tai Th6ng tu s6

01/2014/TT-BGDDT ngdy
24101/2014 cta BQ Gi6o dgc

va Deo tAo hoAc tuong
aluong

C6 chfng chi tin hoc det
chudn k! nlng st dgng

CNTT co bdn theo quy <linh

tei thong tu sii 03i2014/TT-
BTTTT ngAy ll/3/2014 cta

BQ Th6ng tin vd Truydn
ThOng holc tuong aluong

Bac si
heng III
trd l€n

C6 thdi gian

ho4t dQng

trong nganh

linh vuc li6n
quan it nh6t t)

4,5 nam trd
l6n

S6

TT
V! tri thi tuy6n

S6

luqng
lAnh
deo,

quAn If
hiin c6

tti cAc

khoa,
phdng

Ghi chrl
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Sau dai hoc

C6 thdi gian

hoat dOng

trong ngenh

lini vuc li€n
quan it nh6t tir
3 n6m trd l€n

Ti€u chuin vA trinh dO arao t?o, bdi durng



Ti€u chu6n vd trinh itQ rtlo tao, bdi du.6'ng

Chuy€n ngenh
Trlnh dQ

lf lu6n
chinh tri

Qunn lf
nhi nufc

theo ngqch
hoqch hang

CDNN

Ngoai ngfr Tin hgc

.Me

ngach/h?

ng chrlc
dan h

nghd
nehi6n

Quy dinh
cia b0
ngAnh

lion quan

YOu cAu kinh
nghiQm

S6

TT Vi tri thi tuy6n

S6

luqng
lenh
dBo,

quAn lj
hiQn c6
t4i c6c

khoa,
phdng Ti€u chudn t Tieu

chudn 2
TiAu chudn

3
TiAu chudn 4 Ti€u chudn 5

TiAu

chudn 6
Ti€u

chuin 7
TiAu chudn 8

Ghi cht

Trudng khoa

Ngi soi
I Sau alai hoc

Noi ho{c thlm dd
chric n[ng

C6 Chrhg chi ngoai ngil bflc
2 (A2) theo khung nang luc

ngoei ngt Viet Nam quy

tlinh t4i Thdng tu s6

0l/2014/TT-BGDDT ngdy
24101/2014 c0a Bg Gido dUc

vd Ddo tao hotrc tuong
duons

C6 chri,ng chi tin hgc ttat
chuin k! ning su dung

CNTT co brin theo quy <linh

tai th6ng tu s6 03/2014/TT-
BTTTT ngay I ll3l20l4 cna

BQ Th0ng tin vd Truydn
Th6ng ho4c tuong duong

Bec si
hang Ilt
trd l€n

C6 thdi gian
hoet dong

trong ngenh

ltuh vgc li6n
quan it nhdt tir

4,5 nem trd
l6n

l7
Ph6 Truong

khoa NQi tim
mach lao hgc

I Sau tl4i hgc

C6 Chung chi ngoai ngfi b6c

2 (A2) th€o khung nang luc
ngoai ngt Viet Nam quy

dinh tai Th6ng tu s6

0 I /2014/TT-BGDDT ngdy
24101/2014 cta BQ Gi6o dqc

ve Dao t?o ho{c tuong

C6 chung chi tin h9c tlat
chuin k! ntrng st dgng

CNTT co ban theo quy tlinh
tai thOng hr s6 03/20t4lTT-
BTTTT ngdy I ll3l20l4 cia

B$ Th6ng tin vd Truydn
Thdng ho{c nrong tluong

B6c si
heng IU
trd l€n

Cd thdi gian

hoet dong
trong nganh
linh wc li€n

quan it nh6t tu
3 ntrm trd I6n

18

Ph6 Trudng
khoa Ngi t6ng

hqp
I Sau tlqi hgc

N0i
C6 Chimg chi ngo4i ngtr bdc

2 (A2) theo khung nlng lgc
ngoai ngfi Viet Nam quy

dinh tai Th6ng nr s6

0 l/2014/TT-BGDDT ngdy
24/0112014 cta BQ GiSo dqc

Yi Dao tao hoec tuong
duone

Cd chfng chi tin hgc dat
chudn k! ning su dpng

CNTT co bdn theo quy dinh
tai thOng tu sii 03/2014/TT-
BTTTT ngriLy I I 13/2014 cia

BQ Th0ng tin vd Truydn
Th6ng hoic nrong tluong

Bec si
hang III
trd l6n

C6 thdi gian

hoat dong

trong nganh

lirlh vyc li€n
quan It nhdt tir
3 nim trd len

I9
Trudng khoa Tai

mfii hqng
I Sau d4i hgc Tai miii hAng

I C6 Chrimg chi ngoai ng[ bdc

2 (A2) theo khung nEng lgc
ngoai ngt ViQt Nam quy

<linh tqi Thdng hr sii
0l/2014/TT-BGDDT ngAy

24/0112014 cria B0 Ci6o dqc
ve Deo tao hoac tuong

ducmg

C6 chung chl tin hoc alat

chuAn k! nlng st dUng

CNTT co bdn theo quy dinh
tai th6ng tu si5 03/2014/TT-
BTTTT ngay lll3l20l4 cia

BQ Th6ng tin vd Truydn
Thdng hoac tuong duong

BAc si
hang Ill
trd l6n

C6 thdi gian

hoat dQng

trong nganh

linh wc li€n
quan lt nh6t tu
5 ntrm trd l6n

,1

q

Trlnh d0

16



s6
TT V! tri thi tuy6n

S6

lu Erg
lanh
dBo,

quAn lf
hiQn c6
t4i cdc

khoa,
phdng

Ti6u chuin vd trlnh dO dAo teo, bdi duoTg

MA
ng?ch/h?
ng chti,c

danh
nghi

nehi6D

Quy tlinh
cfia bQ

nginh
li6n quan

YGu ciu kinh
nghielllTrinh alo

Trinh rtQ

lj luin
chinh tri

QuAn lf
nhi nufc

theo ngech
hoech heng

CDNN

Ngoei rgfr Tin hoc

Tieu

chudn 6
TiEu

chuan / TiAu chutin 8TiAu chulin t Ti6u

chuin 2

TiAu chutin
j TiAu chudn 4 Tiau chudn 5

20

Ph6 Truong
khoa Tai m0i

hqng

I Sau dai hqc

C6 chtng chi tin hac dat

chuAn k! ndng st dung

CNTT co bin theo quy tlinh
rai 0rong tu s6 03/2014/TT-
BTTTT ngay ll/3/2014 cia

BQ Thdng tin vd Truydn
Thong hoic tuong duong

B6c si
hang III
trd lCn

Cd thdi gian

ho4t dQng

trong ngdnh

linh vgc li€n
quan it nh6t tu
3 nam rd len

Tai miii hong

C6 Chtng chi ngoai ngfi bac

2 (A2) theo khung nlng luc
ngoai ngt Viet Nam quy

ttinh tai Th0ng tu sti

01/2014[-I-BGDET ngAy

2410112014 cia BQ Gi6o duc

vi Deo tAo ho4c tuong
duone

2t
Ph6 Trudng

khoa khdm b€nh
I Sau d?i hqc

C6 Chr?ng chi ngo4i ngft bflc
2 (A2) theo khung nlng luc

ngoai ngt Viet Nam quy
dinh tai Th6ng tu s6

0l/2014/TT-BGDDT ngay

24101/2014 cta BO Gi6o duc

vd Dao tao ho4c tuong
duons

C6 chf'ng chl tin hqc det

chuAn ki nlng st dung

CNTT co bdn theo quy dinh
t4i th6ng tu s6 03/2014/TT-
BfiTT ngAy I ll3l20l4 cia

BQ Th6ng tin vd Truydn
Th6ng ho{c tuong duong

BAc si
h4ng III
trd l€n

C6 thdi gian

hoet dong
trong ngdnh

linh v.uc li€n
quan it nhdt tt
3 ndm trd len

22

Ph6 Truong
Khoa Hdi sric

tich ctlc &
chling dQc

I Sau dai hoc

N6i
Cd Chring chl ngo4i ngt bfc
2 (A2) theo khung ning luc

ngoai ngfi'Viet Nam quy
dlnh tal I hong ru so

0l /20l4ffI-BGDDT ngdy

24101/2014 crla B0 Gi6o duc

vd DAo tao hoic hrong
duone

C6 chrlng chi tin hgc d4t

chuin k! ndng sri dqng
CNTT co bdn theo quy dinh
tai thOng tu sd 03/2014/TT-
BfiTT ngdy I ll3l20l4 cta

LJo I nong lln va | ruyen

Th6ng holc tuong duqng

BAc si
h4ng III
trd len

C6 thdi gian

hoat dong

trong nganh

linh vgc li6n
quan it nh6t tir
3 nam trd len

23

Pho Truong
Khoa Ngo4i thin

kinh
I Sau clai hgc Ngoai thAn kinh

Bdc si
hqng IU
trd l€n

C6 thdi gian

hoat tlong
trong nganh

linh vuc li€n
quan it nh6t tir
3 ntrm trd l6n

C6 Chfmg chi ngoai ngil bdc

2 (A2) theo khung ndng luc
ngoqi ngf ViQt Nam quy

dinh tai Thdng tu sii
0l /2014/TT-BGDDT ngiy

24101/2014 cUa B0 Gi6o duc

ve Ddo tao ho6c tuong
tluong

Cd chfng chl tin hqc d4t

chuAn k! nlng st dqng
CNTT co bdn theo quy dinh
tai thong tu s6 03/20l4rrr-
BTTTT ngdy lU3/2014 cia

BQ Th6ng tin vd Truy6n
Th0ng ho{c tuong duong

Ghi chri
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ChuyGn nglnh



Ti€u chuin v6 trinh d6 dio tao, udi duorrg

Trlnh tlfl Chuy6n nginh
Trlnh d6
lf lu{n

chlnh tr!

Quin lf
nhA nrfc

theo ngach
hogch hgng

CDNN

Ngoei ngft Tin hgc

n

M6
ng+ch/h?
ng chi,c

danh
nghd

Quy dinh
cta bQ

ngenh
li6n quan

S6
TT V! tri thi tuyan

S6
luQxg
lflnh
il?o,

quin ly
hiQn c6
t4i cdc
khoa,
phdng Ti€u chulin t Tie

chudn 2

TiAu c
3

Tiiu chudn 4 I teu chuan ) TiAu

chudn 6
Tidu

Ti6u chuiin 8

Ghi chr'r

24
Ph6 Truong
khoa truyrin

nhi6m
Sau d4i hgc

Truydn nhi6m

hodc NQi

C6 Chtmg chi ngoairgt
2 (A2) theo khung nlng IUc

ngoai ngfi Vi€t Nam quy

tlinh tai Th6ng tu s6

0l/2014/TT-BGDDT ngdy
24/01/2014 cta Bd Girio dqc

va Dao tao hoic tuong

C6 chung chi tin hoc dat
chuAn ki ntrng st dung

CNTT co biin theo quy dinh
tei th6ng tu s6 03i2014/TT-
BTTTT ngdy 111312014 cia

B0 Thdng tin vd Truydn
Thdng holc tuong tluong

Bdc si
hang III
trd l6n

C6 thdi gian

hoet dong

trong ngenh

Iinh vuc li€n
quan it nh6t trr
3 nim trd lOn

25

Ph6 Truong
khoa ki6m so6t
nhi6m khudn

Sau d6i hoc
Dugc ho6c c{n

ldm sang

C6 Chtmg chl ngo4i ngt bdc
2 (A2) theo khung nlng IUc

ngoai ngiMet Nam quy
dinh tai Thong tu sd

0l/2014/TT-BGDDT ngay
24/0112014 cta BQ Girio dr,rc

ve Ddo tao hoAc tucrng

C6 chrlng chi tin hoc dat
chu6n ky ntrng sri dung

CNTT co bin theo quy djnh
tai th6ng tu s6 o3l2014/TT-
BTTTT ngey I ll3l20l4 cia

BQ Th6ng tin vd 'I ruy€n
Thdng hoic tuong duong

B6c si
hang III
trd l€n

C6 thdi gian

hoat dong

trong nganh
linh wc li€n

quan it nh6t tu
3 ndm trd l€n

26
Ph6 Truong

khoa Y dugc c6

truyAn
Sau tlai hgc Y hgc c6 truy,5n

2 (A2) theo khung nAng luc
ngoai ngfi Viet Nam quy

dinh tai Th0ng tu sii
0l/2014/TT-BGDDT ngdy

24101/2014 cta 86 Girio dqc
va Dao tao hoac tuong

C6 Chung chi ngoai ngii
C6 chfng chi tin hgc alat

chuin ki nlng sti dqng
CNTT co bdn theo quy dinh
tai thonS ru s6 03/2014/TT-
BTTTT ngay ll/3/2014 cta

BQ Th0ng tin vd Truyin
Thdng hoac tuong duong

Bric si
hqng III
trd l€n

C6 thdi gian

ho4t dong

trong ngenl
linh wc li€n

quan It nl6t tu
3 ntrm td l6n

Pho Cirim d6c
CKI ho6c

Th4c si hd
l€n

MAt Trung c6p Qunn lj
bQnh viQn

2 (42) theo khung nang luc
ngoai ngfr Viet Nam quy

ttinh tai Thdng tu sri

0l/2014/TT-BCDET ngdy
24i01l2014 cta BQ Gido duc

vd Ddo t4o ho{c hrong

ngoaC6
C6 chtng chi tin hqc det
chudn ki ntrng sri dung

CNTT co brin theo quy dinh
t?i th6ng tu si, o3l2014lTT-
BTTTT ngdy l113/2014 cia

BO Th6ng tin vd Truydn
Thdng ho{c tuong <luong

Bdc si
hang III
trd l6n

C6 th&i gian
hoat dong

trong nginh
linh 4rc li€n

quan It nhdt tir
3 nim trd l6n

,

4

?epo 7

YGu ciu kinh
nghiQm

I

I

MJ.TVIEryI}ENH



Trinh tlQ Chuy6n nglnh
Trinh tlQ
lf luin

chinh tri

Qunn lf
nhA nu6c

theo Dg?ch

hoech herg
CDNN

Ngoqi ngit Tin hqc

ME
ng4ch/h4
ng chfc

danh
nghd

nehi€o

Quy dlnh
cta bQ

ngAnh
li6n quan

YOu clu kinh
nghiQm

TiAu chulin I TiAu chuiin
3

Ti6u chudn 4 Tiau chudn 5
Tieu

chuin 6
TiAu

chudn 7
TiAu chulin ITieu

2

Ph6 Truong
phdng k6 hoach

t6ng hqp
I

Dai hoc trd
l6n

MIt Qudn l!
bQnh viQn

C6 Chtng chl ngoai ngtr bac

2 (A2) theo khung nang luc
ngoai ngt ViQt Nam quy

tlinh t4i Th6ng tu sii
0l/2014/TI-BGDDT ngdy

24/01/2014 cia B0 Gi6o duc

ve Dao teo hotrc tuong
rirrmp

C6 chtng chi tin hqc det

chuin k! nlng st dgng

CNTT co b6n theo quy dinh
rai thong tu s6 0320l4rtT-
BTTTT ngdy ll/312014 cl:a

BO I nong nn va I ruyen

Thdng ho{c tuorg tluong

B6c si
hang lll
trd l6n

C6 thdi gian

hoat dong
trong nganh

linh vuc li6n
quan it nh6t tli
3 nam rd len

3

Trudng phdng

Qudn l! ch6t
lugng ve CNTT

I

CKI ho6c

Thac si trd
len

uit QuAn l!
b€nh vi€n

C6 Chung chi ngogi ngit bfc
2 (A2) theo khung nang luc

ngoAi ngt Viet Nam quy
olrur tal lnong tu so

0 I /2014/TT-BGDDT ngay

2410112014 cta BQ Gido dsc
va Eao tao ho6c hJong

dlldno

C6 chfng chi tin hec alat

chudn lg nlng sri dung

CNTT co bdn theo quy dinh
t4i thong tu stl o3/2o lalTT-
BTTTT ngAy ll/3/2014 cia

BQ Th6ng tin vd Truy6n
Thdng hoic tuong duong

Bdc si
hang UI

trd lCn

C6 thdi gian

hoet dong
trong ngdnh

linh vuc li€n
quan it nhdt hr
3 nam rd len

4

Ph6 Truoag
phdng c6ng tdc

xZ h6i
I

E4i hoc trd
l€n

Qudn l/
bEnh vi6n

C6 Chung chi ngoai ng0' b6c

2 (A2) theo khung nang luc
ngoai ng0 Viet Nam quy

olnh tal I hong tu so

0l /20l4frr-BcDDT ngay

24101/2014 cta BO Gi6o duc

va Dao t4o hodc tuong
dr rrmp

C6 chfng chi tin hqc dat

chuAn k! nlng sri dung

CNTT co bAn theo quy dinh
tai th6ng tu s6 03/2014/TT-
BTTTT ngay lll3l20l4 cia

Bd Th6ng tin vd Truydn
Th6ng ho{c tuong tluong

C6 thdi gian

ho4t dQng

trong nganh

linh wc li€n
quan it nh6t tir
3 ndm trd l6n

Trudng khoa
kh6m bQnh c6p

cfu
I

CKI ho{c
Th4c si trd

lCn

MAt QuAn lf
bQnh viQn

C6 Chtmg chi ngoai ngft b6c

2 (A2) theo khung nang luc
ngoai ngt Viet Nam quy

dinh tai Th6ng tu s6

0l/2014/TT-BGDET ngdy
24101/2014 cta BO Gi6o dUc

ve DAo t4o ho4c tuong
aluons

C6 chtng chi tin hac dat
chuAn k! n5ng st dgng

CNTT co b6n theo quy dinh
tai thong tu s6 03/2014/TT-
BTTTT ngey ll/312014 cia

BQ Th6ng tin vd Truydn
Th6ng ho{c tuong duong

BAc si
hang tll
trd len

C6 thdi gian
hoet dong

trong ngenh

linh vuc li€n
quan It nh6t tir

4,5 nim trd
l€n

sii
TT

Vi tri thi tuy6n

S6

lugng
16nh

dQo,

quin lf
hien cd

tti cdc
khor,
ph0ng

Ti6u chuin vd trinh dO.teo t?o, bdi du.6'ng

Chi chti
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MTt
Bdc si

h4ng III
trd len

5



Ti6u chu6n v6 trinh d6 diro tgo, bdi du6xg

Trinh dQ Chuy6n ngAnh
Trlnh tlQ

lf lu6n
chinh tri

Qutn lj
nhA nu6r

theo ng4ch
hoech hang

CDNN

Ngo?i ngf Tin hgc

M5
nggch/hq
ng chf,c

danh
ngha

nshi6o

Quy dinh
cta bQ

nglnh
li6n quan

Vi trt thi tuy6n

SO

luqng
ISnh

dgo,
quin lf
hiin c6
t?i cdc
khoa,
phdng TiAu chudn I TiAu

chudn 2
I teu cnuctn

3
Ti6u chudn 4 TiAu chudn 5

TiAu

chuin 6
Ti€u

cnudn / Ti6u chudn 8

Ghi chti

6

Ph6 Truong
khoa PhAu thuat .

CMHS
I

CKI ho{c
Th4c si trd

l€n
Mdt Qunn lj

b€nh vi€n

Cd Chtng chi ngoai ng[ bac

2 (A2) theo khung nang luc
ngo?i ngt Viet Nam quy

dinn tei Thdng tu s6
0l/20 t4/TT-BGDDT ngdy

24101/2014 cta BQ Gi6o duc
va Dao tao hoac tuong

dusns

C6 chung chi tin hgc dat

chuAn k! ndng st dung

CNTT co bdn theo quy dinh
rai th6ng tu s6 03/2014/TT-
BTTTT ngay 1113/2014 cia

BQ Thdng tin vd Truy€n
Th6ng hoAc tuong duong

Bec si
h4ng III
rd len

C6 thdi gian

hoat tlQng

trong nganh

linh wrc li€n
quan it nl6t hr
3 nam trd l6n

,7
I Di6u duong Qudn lf

bQnI vi€n

C6 Chung chi ngogi ngii b6c

2 (A2) theo khung nlng lsc
ngoei ngfi Viet Nam quy

dinh tai Th6ng tu s6

0l /2014lTT-BGDDT ngdy
24101/2014 cta BQ Gi6o duc

va Eeo t?o ho4c tuong
duons

C6 chtng chi tin hQc dat
chuin k! nlng sri dgng

CNTT co bdn theo quy dinh
rei th6ns ru s6 03/2014/TT-
BTTTT ngdy I ll3/2014 ci,a

86 Thdng tin vd Truydn
Thong holc hrong aluong

t leu

du0ng
hqng III

C6 thdi gian

ho4t dong

trong ngenl
linh rrrc li€n

quan it nh6t tu
3 nam trd lCn
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Y6u cAu kinh
nghiQm

s6
TT

Trudng khoa
Kiilm sodt nhi6m

khudn

Eai hQc trd
l6n
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