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     SỞ Y TẾ LONG AN            CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TTYT HUYỆN BẾN LỨC                          Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số:         /TB-TTYT              Bến Lức, ngày      tháng    năm 2022

THÔNG BÁO
Tuyển dụng viên chức y tế huyện Bến Lức năm 2022

Căn cứ Quyết định số 10995/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của Ủy ban 
Nhân dân tỉnh Long An về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm đối với các đơn 
vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế;

Căn cứ Quyết định số 511/QĐ-SYT ngày 29/4/2022 của Sở Y tế tỉnh 
Long An về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc Sở Y tế năm 2022,

Thực hiện Công văn 4600/SYT-TCHC ngày 26/7/2022 của Sở Y tế Long 
An về việc triển khai thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành 
y tế Y tế (233 chỉ tiêu, 8 đơn vị).

Trung tâm Y tế huyện Bến Lức thông báo tuyển dụng viên chức năm 
2022 như sau:

1. Số lượng người cần tuyển
Nhu cầu cần tuyển dụng: 78 chỉ tiêu gồm:
- 12 Bác sĩ đa khoa hạng III.
- 01 Kỹ thuật y học chẩn đoán hình ảnh hạng III.
- 01 Kỹ thuật y học xét nghiệm hạng III.
- 01 Kỹ thuật y học chẩn đoán hình ảnh hạng IV (KTY cao đẳng).
- 36 Điều dưỡng hạng IV (Điều dưỡng cao đẳng).
- 02 Hộ sinh hạng IV.
- 01 Dược sĩ hạng III (Dược sĩ đại học).
- 03 Dược sĩ hạng IV (Dược sĩ Cao đẳng).
- 10 Dân số viên hạng IV.
- 08 Y sĩ đa khoa hạng IV.
- 03 Y sĩ Y học cổ truyền hạng IV.
Cụ thể như sau:

775
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Vị trí việc làm cần tuyển

STT Tên vị trí việc 
làm cần tuyển

Nơi bố trí 
công tác (cụ 
thể Tên 

khoa/phòng 
chuyên môn)

Chức danh 
nghề 
nghiệp

Trình độ chuyên 
môn cần tuyển

Chỉ 
tiêu

1. VTVL Bác sĩ 
hạng III

Khoa Hồi sức 
cấp cứu

Bác sĩ
(hạng III) Bác sĩ đa khoa 02

2. VTVL Bác sĩ 
hạng III

Khoa Nội 
tổng hợp

Bác sĩ
(hạng III) Bác sĩ đa khoa 02

3. VTVL Bác sĩ 
hạng III

Khoa Ngoại 
tổng hợp

Bác sĩ
(hạng III) Bác sĩ đa khoa 01

4. VTVL Bác sĩ 
hạng III Khoa Nhi Bác sĩ

(hạng III) Bác sĩ đa khoa 02

5. VTVL Bác sĩ 
hạng III

Khoa Chăm 
sóc sức khỏe 

sinh sản

Bác sĩ
(hạng III) Bác sĩ đa khoa 02

6. VTVL Bác sĩ 
hạng III

Khoa Xét 
nghiệm và 
Chẩn đoán 
hình ảnh

Bác sĩ
(hạng III) Bác sĩ đa khoa 01

7. VTVL Bác sĩ 
hạng III

Trạm Y tế xã 
Long Hiệp

Bác sĩ
(hạng III) Bác sĩ đa khoa 01

8. VTVL Bác sĩ 
hạng III

Trạm Y tế xã 
Thạnh Hòa

Bác sĩ
(hạng III) Bác sĩ đa khoa 01

9.
VTVL Kỹ 
thuật  Y hạng 
III

Khoa Xét 
nghiệm và 
Chẩn đoán 
hình ảnh

Kỹ thuật  Y 
hạng III

Kỹ thuật chẩn 
đoán hình ảnh

01

10.
VTVL Kỹ 
thuật  Y hạng 
III

Khoa Xét 
nghiệm và 
Chẩn đoán 
hình ảnh

Kỹ thuật  Y 
hạng III

Kỹ thuật y 
xét nghiệm

01

11.
VTVL Kỹ 
thuật  Y hạng 
IV

Khoa Xét 
nghiệm và 
Chẩn đoán 
hình ảnh

Kỹ thuật  Y 
hạng IV

Kỹ thuật y 
Chẩn đoán
 hình ảnh

01

12. VTVL Điều 
dưỡng hạng IV

Khoa Hồi sức 
cấp cứu

Điều dưỡng 
(hạng IV)

Điều dưỡng
 Cao đẳng 04

13. VTVL Điều 
dưỡng hạng IV

Khoa khám 
bệnh

Điều dưỡng 
(hạng IV

Điều dưỡng 
Cao đẳng 08

14. VTVL Điều Khoa Nội Điều dưỡng Điều dưỡng 04
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STT

Vị trí việc làm cần tuyển

Chỉ 
tiêuTên vị trí việc 

làm cần tuyển

Nơi bố trí 
công tác (cụ 
thể Tên 

khoa/phòng 
chuyên môn)

Chức danh 
nghề 
nghiệp

Trình độ chuyên 
môn cần tuyển

dưỡng hạng IV tổng hợp (hạng IV  Cao đẳng

15. VTVL Điều 
dưỡng hạng IV

Khoa kiểm 
soát nhiễm 
khuẩn

Điều dưỡng 
(hạng IV

Điều dưỡng 
Cao đẳng 01

16. VTVL Điều 
dưỡng hạng IV Khoa Nhi Điều dưỡng 

(hạng IV)
Điều dưỡng 
Cao đẳng 02

17. VTVL Điều 
dưỡng hạng IV

Khoa Truyền 
nhiễm

Điều dưỡng 
(hạng IV)

Điều dưỡng
 Cao đẳng 03

18. VTVL Điều 
dưỡng hạng IV

Khoa Ngoại 
tổng hợp

Điều dưỡng 
(hạng IV)

Điều dưỡng 
Cao đẳng 04

19. VTVL Điều 
dưỡng hạng IV

Khoa Y học 
cổ truyền và 
phục hồi chức 

năng

Điều dưỡng 
(hạng IV)

Điều dưỡng 
Cao đẳng 03

20. VTVL Điều 
dưỡng hạng IV

Trạm Y tế
xã Lương Hòa

Điều dưỡng 
(hạng IV)

Điều dưỡng 
Cao đẳng 01

21. VTVL Điều 
dưỡng hạng IV

Trạm Y tế
xã Thạnh Lợi

Điều dưỡng 
(hạng IV)

Điều dưỡng 
Cao đẳng 01

22. VTVL Điều 
dưỡng hạng IV

Trạm Y tế
xã Thạnh Hòa

Điều dưỡng 
(hạng IV)

Điều dưỡng
 Cao đẳng 01

23. VTVL Điều 
dưỡng hạng IV

Trạm Y tế
xã Bình Đức

Điều dưỡng 
(hạng IV)

Điều dưỡng
 Cao đẳng 01

24. VTVL Điều 
dưỡng hạng IV

Trạm Y tế
xã Thạnh Đức

Điều dưỡng 
(hạng IV)

Điều dưỡng 
Cao đẳng 01

25. VTVL Điều 
dưỡng hạng IV

Trạm Y tế
xã Nhựt 
Chánh

Điều dưỡng 
(hạng IV)

Điều dưỡng
 Cao đẳng 01

26. VTVL Điều 
dưỡng hạng IV

Trạm Y tế
xã Mỹ Yên

Điều dưỡng 
(hạng IV)

Điều dưỡng 
Cao đẳng 01

27. VTVL Hộ sinh 
hạng IV

Trạm Y tế
xã Nhựt 
Chánh

Hộ sinh 
(hạng IV)

Hộ sinh
 Cao đẳng 01

28. VTVL Hộ sinh 
hạng IV

Trạm Y tế
xã Mỹ Yên

Hộ sinh 
(hạng IV)

Hộ sinh
 Cao đẳng 01

29. VTVL Dược sĩ 
hạng III

Khoa Dược-
Trang thiết bị- 

Dược sĩ 
(hạng III)

Dược sĩ 
đại học

01
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STT

Vị trí việc làm cần tuyển

Chỉ 
tiêuTên vị trí việc 

làm cần tuyển

Nơi bố trí 
công tác (cụ 
thể Tên 

khoa/phòng 
chuyên môn)

Chức danh 
nghề 
nghiệp

Trình độ chuyên 
môn cần tuyển

Vật tư y tế
30. VTVL Dược sĩ 

hạng IV
Trạm Y tế xã 
Lương Bình

Dược sĩ 
(hạng IV)

Dược sĩ 
cao đẳng 01

31. VTVL Dược sĩ 
hạng IV

Trạm Y tế xã 
Phước Lợi

Dược sĩ 
(hạng IV)

Dược sĩ
 cao đẳng 01

32. VTVL Dược sĩ 
hạng IV

Trạm Y tế xã 
Tân Hòa

Dược sĩ 
(hạng IV)

Dược sĩ
 cao đẳng 01

33. VTVL Dân số 
viên hạng IV Phòng Dân số Dân số viên 

(hạng IV)

Tốt nghiệm 
trung cấp 

chuyên ngành 
dân số hoặc 

chuyên ngành 
khác nhưng có 
chứng chỉ bồi 
dưỡng chức 
danh nghề 

nghiệp  dân số 
hạng IV

03

34. VTVL Dân số 
viên hạng IV

Trạm Y tế xã 
Lương Bình

Dân số viên 
(hạng IV)

Tốt nghiệm 
trung cấp 

chuyên ngành 
dân số hoặc 

chuyên ngành 
khác nhưng có 
chứng chỉ bồi 
dưỡng chức 
danh nghề 

nghiệp  dân số 
hạng IV

01

35. VTVL Dân số 
viên hạng IV

Trạm Y tế xã 
Thạnh Đức

Dân số viên 
(hạng IV)

Tốt nghiệm 
trung cấp 

chuyên ngành 
dân số hoặc 

chuyên ngành 
khác nhưng có 
chứng chỉ bồi 

01
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STT

Vị trí việc làm cần tuyển

Chỉ 
tiêuTên vị trí việc 

làm cần tuyển

Nơi bố trí 
công tác (cụ 
thể Tên 

khoa/phòng 
chuyên môn)

Chức danh 
nghề 
nghiệp

Trình độ chuyên 
môn cần tuyển

dưỡng chức 
danh nghề 

nghiệp  dân số 
hạng IV

36. VTVL Dân số 
viên hạng IV

Trạm Y tế xã 
Nhựt Chánh

Dân số viên 
(hạng IV)

Tốt nghiệm 
trung cấp 

chuyên ngành 
dân số hoặc 

chuyên ngành 
khác nhưng có 
chứng chỉ bồi 
dưỡng chức 
danh nghề 

nghiệp  dân số 
hạng IV

01

37. VTVL Dân số 
viên hạng IV

Trạm Y tế xã 
Long Hiệp

Dân số viên 
(hạng IV)

Tốt nghiệm 
trung cấp 

chuyên ngành 
dân số hoặc 

chuyên ngành 
khác nhưng có 
chứng chỉ bồi 
dưỡng chức 
danh nghề 

nghiệp  dân số 
hạng IV

01

38. VTVL Dân số 
viên hạng IV

Trạm Y tế xã 
Phước Lợi

Dân số viên 
(hạng IV)

Tốt nghiệm 
trung cấp 

chuyên ngành 
dân số hoặc 

chuyên ngành 
khác nhưng có 
chứng chỉ bồi 
dưỡng chức 
danh nghề 

nghiệp  dân số 

01
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STT

Vị trí việc làm cần tuyển

Chỉ 
tiêuTên vị trí việc 

làm cần tuyển

Nơi bố trí 
công tác (cụ 
thể Tên 

khoa/phòng 
chuyên môn)

Chức danh 
nghề 
nghiệp

Trình độ chuyên 
môn cần tuyển

hạng IV

39. VTVL Dân số 
viên hạng IV

Trạm Y tế xã 
Tân Bửu

Dân số viên 
(hạng IV)

Tốt nghiệm 
trung cấp 

chuyên ngành 
dân số hoặc 

chuyên ngành 
khác nhưng có 
chứng chỉ bồi 
dưỡng chức 
danh nghề 

nghiệp  dân số 
hạng IV

01

40. VTVL Dân số 
viên hạng IV

Trạm Y tế xã 
Thanh Phú

Dân số viên 
(hạng IV)

Tốt nghiệm 
trung cấp 

chuyên ngành 
dân số hoặc 

chuyên ngành 
khác nhưng có 
chứng chỉ bồi 
dưỡng chức 
danh nghề 

nghiệp  dân số 
hạng IV

01

41. VTVL Y sĩ 
hạng IV

Trạm Y tế xã
An Thạnh

Y sĩ
(hạng IV) Y sĩ đa khoa 01

42. VTVL Y sĩ 
hạng IV

Trạm Y tế xã
Thạnh Lợi

Y sĩ
(hạng IV) Y sĩ đa khoa 01

43. VTVL Y sĩ 
hạng IV

Trạm Y tế xã
Nhựt Chánh

Y sĩ
(hạng IV) Y sĩ đa khoa 01

44. VTVL Y sĩ 
hạng IV

Trạm Y tế xã
Tân Bửu

Y sĩ
(hạng IV) Y sĩ đa khoa 01

45. VTVL Y sĩ 
hạng IV

Trạm Y tế xã
Thanh Phú

Y sĩ
(hạng IV) Y sĩ đa khoa 03

46. VTVL Y sĩ 
hạng IV

Trạm Y tế xã 
Tân Hòa

Y sĩ (hạng 
IV) Y sĩ đa khoa 01

47. VTVL Y sĩ Trạm Y tế xã Y sĩ (hạng Y sĩ 01
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STT

Vị trí việc làm cần tuyển

Chỉ 
tiêuTên vị trí việc 

làm cần tuyển

Nơi bố trí 
công tác (cụ 
thể Tên 

khoa/phòng 
chuyên môn)

Chức danh 
nghề 
nghiệp

Trình độ chuyên 
môn cần tuyển

hạng IV Lương Hòa IV) Y học cổ truyền
48. VTVL Y sĩ 

hạng IV
Trạm Y tế xã
Thạnh Lợi

Y sĩ
(hạng IV)

Y sĩ
Y học cổ truyền 01

49. VTVL Y sĩ 
hạng IV

Trạm Y tế xã
Thạnh Hòa

Y sĩ
(hạng IV)

Y sĩ
Y học cổ truyền 01

Tổng cộng 78

Riêng viên chức có trình độ trung cấp y sĩ: tiếp nhận từ Y sĩ Y tế trường 
học trong và ngoài huyện theo chỉ tiêu và vị trí việc làm của Trạm Y tế xã. Nếu 
tiếp nhận chưa đủ chỉ tiêu Trung tâm Y tế tiếp tục tuyển dụng y sĩ để bổ sung 
vào vị trí việc làm tại trạm Y tế xã.

Điều kiện đăng ký dự tuyển
- Người đăng ký dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại 

khoản 1, Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 
và điều 22 Luật viên chức số 58/2010/QH12.

- Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên 
môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp 
cần tuyển.

 - Người đăng ký dự tuyển phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp 
khai man, giả tạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của 
pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau 
khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

- Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc 
làm; nếu đăng ký từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng đơn vị sẽ bị xóa tên 
khỏi danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển
3.1. Phiếu đăng ký dự tuyển
Thí sinh nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 của Nghị 

định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 (kèm phiếu đăng ký).
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Văn bằng chứng chỉ có liên quan với chức danh dự tuyển: Văn bằng 
chuyên môn phù hợp với vị trí dự tuyển; chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; sơ yếu lý 
lịch xác nhận của địa phương; giấy khai sinh, giấy khám sức khỏe, căn cước 
công dân… (photo công chứng) kèm bằng gốc để đối chiếu.

3.2. Địa điểm, thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
- Hồ sơ dự tuyển nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ, phòng Tổ chức Hành 

chính Trung tâm Y tế huyện Bến Lức, địa chỉ: Số 126, Đường Nguyễn Hữu Thọ; 
khu phố 3, thị trấn Bến Lức huyện Bến Lức tỉnh Long An. Số điện thoại: 
02723.636393 (lầu 1 khu A).

- Hồ sơ dự tuyển phải do trực tiếp người có nhu cầu dự tuyển nộp, khi nộp 
có ký nhận, không nhận qua trung gian.

- Không tiếp nhận hồ sơ bị tẩy xóa, không ghi đầy đủ theo quy định.
Ghi chú: Hồ sơ không hoàn trả kể cả trong trường hợp người dự tuyển 

không trúng tuyển.
- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 01/8/2022 đến hết ngày 30/8/2022 (trong 

giờ hành chính)
4. Nội dung xét tuyển viên chức
Nội dung xét tuyển viên chức được thực hiện 2 vòng như sau:
4.1. Vòng 1
- Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu 

đăng ký dự xét tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự 
tuyển được tham dự vòng 2 quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 
115/2020/NĐ-CP.

- Thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn sẽ được Hội đồng tuyển dụng thông 
báo triệu tập tham dự vòng 2. Thông báo được đăng tải trên cổng thông tin điện 
tử Sở Y tế Long An (địa chỉ http://syt.longan.gov.vn) và niêm yết công khai tại 
bản tin Trung tâm Y tế huyện Bến Lức, cổng thông tin điện tử địa chỉ: 
ttytbenluc.com.vn. Thời gian thông báo từ ngày 01/9/2022 – 15/9/2022.

4.2. Vòng 2
Phỏng vấn kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ đối với người dự tuyển. Dự 

kiến từ ngày 19/9/2022 đến ngày 21/9/2022 (tùy tình hình cụ thể thí sinh đăng 
ký dự xét tuyển có thể rút ngắn thời gian hoặc kéo dài thời gian).

Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. 
Thời gian phỏng vấn 30 phút.
Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
5. Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức



9

Thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định 115/2020/NĐ-CP.
Nội dung thông báo này được thông báo công khai trên Đài truyền thanh 

huyện Bến Lức, trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế Long An (địa chỉ 
http://syt.longan.gov.vn), niêm yết công khai tại bản tin Trung tâm Y tế huyện 
Bến Lức, cổng thông tin điện tử địa chỉ: ttytbenluc.com.vn. Mọi thông tin chi 
tiết, vui lòng liên hệ:

Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm Y tế huyện Bến Lức, Long An.
Địa chỉ: Số 126, Đường Nguyễn Hữu Thọ; khu phố 3, thị trấn Bến Lức 

huyện Bến Lức tỉnh Long An. Số điện thoại: 02723.636393./.

Nơi nhận:   GIÁM ĐỐC
- Sở Nội vụ;                    
- Sở Y tế Long An;
- Sở GD &ĐT;
- UBND huyện;
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy ;
- Phòng Nội vụ, phòng GD&ĐT huyện;
- TTVHTT & Truyền thanh huyện;                                    Phạm Hồng Thái
-  Website SYT;
- Cổng thông tin điện tử TTYT Bến Lức;
- Lưu: VT, TCHC.


