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Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày10 tháng 01 năm 2022

/QĐ-SYT

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức tại
Bệnh viện Bà Rịa trực thuộc Sở Y tế năm 2022
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng
11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của
Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban
hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch
công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh
Bà Rịa-Vũng Tàu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu;
Căn cứ Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2014 của
UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc ban hành quy định thẩm quyền 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 Tờ trình số 419/BVBR-TCCB về xây
dựng nhu cầu tuyển dụng viên chức và Kế hoạch số 361/KH-BVBR ngày 31
tháng 12 năm 2021 về việc tuyển dụng viên chức năm 2021;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Y tế.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Bệnh viện Bà Rịa
trực thuộc Sở Y tế năm 2022, gồm các nội dung sau:
1. Nhu cầu tuyển dụng là: 78 (Bảy mươi tám) chỉ tiêu gồm:
- Bác sĩ (hạng III): 30 chỉ tiêu.
- Hộ sinh hạng III: 06 chỉ tiêu.
- Hộ sinh hạng VI: 05 chỉ tiêu.
- Dược sĩ hạng III: 03 chỉ tiêu.
- Dược sĩ hạng IV: 03 chỉ tiêu.
- Điều dưỡng III: 17 chỉ tiêu.

- Điều dưỡng hạng IV: 07 chỉ tiêu
- Kỹ thuật y hạng III: 02 chỉ tiêu.
- Kỹ thuật y hạng IV: 03 chỉ tiêu.
- Công tác xã hội viên hạng III: 01 chỉ tiêu.
- Chuyên viên: 01 chỉ tiêu.
(Kèm theo bảng nhu cầu chi tiết)
2. Hình thức tuyển dụng: Thực hiện thông qua xét tuyển viên chức.
3. Thời gian tuyển dụng: Kể từ tháng 01/2022.
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 115/2020/NĐ-CP
ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và
quản lý viên chức.
5. Trình tự, thủ tục tuyển dụng và các nội dung liên quan đến tuyển
dụng viên chức:
- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính
phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
- Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội
vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng
ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội
quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi
hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
6. Kinh phí và lệ phí xét tuyển: thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TTBTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 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.
- Chỉ đạo việc 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, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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