
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /QĐ-SYT   Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày         tháng 12 năm 2019     

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức

Bệnh viện Bà Rịa trực thuộc Sở Y tế năm 2020

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển
dụng,  sử  dụng  và  quản  lý  viên  chức;  Nghị  định  số  161/2018/NĐ-CP  ngày
29/11/2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công
chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ
hợp đồng một số loại  công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị  sự
nghiệp công lập;

Căn  cứ  Thông  tư  số  15/2012/TT-BVN  ngày  25/12/2012  của  Bộ  Nội  vụ
Hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù kinh phí đào tạo bồi
dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội
vụ  sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức,  viên chức, nâng
ngạch công chức,  thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ
hợp đồng một số công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp
công lập;

Căn cứ Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của UBND tỉnh
Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý
viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu;

Xét đề nghị của Bệnh viện  Bà Rịa tại công văn số  507/BVBR-TCCB ngày
15/7/2019 về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2019; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức Bệnh viện  Bà Rịa trực
thuộc Sở Y tế năm 2020, gồm các nội dung sau: 

1. Nhu cầu tuyển dụng: 110 chỉ tiêu cụ thể như sau:
- Bác sĩ (hạng III): 60 chỉ tiêu.
- Kỹ thuật Y (hạng III): 06 chỉ tiêu
- Hộ sinh (hạng III): 03 chỉ tiêu
- Dược sĩ (hạng III): 03 chỉ tiêu
- Điều dưỡng (hạng III): 17 chỉ tiêu
- Điều dưỡng (hạng IV): 8 chỉ tiêu
- Hộ sinh (hạng IV): 05 chỉ tiêu



- Quản trị viên hệ thống hạng IV: 01 chỉ tiêu
- Y sĩ (hạng IV): 02 chỉ tiêu.
- Dinh dưỡng (hạng III) hoặc chuyên viên: 01 chỉ tiêu.
- Công tác xã hội viên (hạng III): 01 chỉ tiêu.
- Chuyên viên: 02 chỉ tiêu.
- Kế toán viên trung cấp: 01 chỉ tiêu
 (Kèm theo các bảng nhu cầu chi tiết).
2. Hình thức tuyển dụng: Thực hiện thông qua xét tuyển.
3. Thời gian tuyển dụng: Kể từ tháng 01/2020

4. Điều kiện đăng ký dự tuyển: Có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển theo
quy  định  tại  Điều  22  Luật  viên  chức  và  Nghị  định  số  29/2012/NĐ-CP  ngày
12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

5. Trình tự, thủ tục tuyển dụng và các nội dung liên quan đến xét tuyển
viên  chức:  Thực  hiện  theo  quy  định  tại  Nghị  định  số  29/2012/NĐ-CP  ngày
12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số
161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính Phủ; Thông tư số 15/2012/TT-BNV
ngày 25/12/2012 và Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31/8/2015 sửa đổi, bổ sung
Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký
hợp đồng làm việc và đền bù kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông
tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy
định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức,  thăng hạng chức
danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số công việc trong cơ
quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

6. Kinh phí và lệ phí xét tuyển: Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-
BNV ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý
và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Điều 2. Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa có trách nhiệm:

- Tổ chức triển khai kế hoạch tuyển dụng viên chức đã được phê duyệt tại
Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

- Tổ chức thông tin rộng rãi kế hoạch tuyển dụng viên chức trên các phương
tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Điều 3.  Chánh Văn phòng Sở Y tế,  Giám đốc  Bệnh viện  Bà Rịa và các  bộ
phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

   
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như Điều 3;
- Sở Nội vụ;
- Sở Tài chính; 
- KBNN tỉnh;
- Lưu: VT, VP.

Phạm Minh An
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