
 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

BỆNH VIỆN MẮT 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:        /TB-BVM Đà Nẵng, ngày        tháng    năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2022 

 

 

Căn cứ Nhu cầu nhân lực, Bệnh viện Mắt Thành phố Đà Nẵng thông báo 

tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2022 như sau: 

I. Nhu cầu tuyển dụng 

-Vị trí: Hộ lý. 

- Số lượng: 03 (Ba). 

II. Điều kiện dự tuyển: 

- Tốt nghiệp trình độ Trung học phổ thông trở lên. 

- Có sức khỏe tốt. 

- Độ tuổi ứng viên tham gia tuyển dụng: từ 20 tuổi đến 35 tuổi. 

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc 

III. Thành phần hồ sơ tuyển dụng 

Đề nghị các ứng viên sắp xếp thành phần hồ sơ dự tuyển theo thứ tự sau: 

1. Đơn xin việc: Viết tay, không nhận đơn viết trên mẫu in sẵn. 

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh và có xác nhận của cơ quan có thẩm 

quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển. 

3. Bản sao công chứng: Chứng minh nhân dân; Căn cước công dân. 

4. Bản sao công chứng: Hộ khẩu thường trú, Sổ tạm trú. 

5. Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp Phổ thông trung học trở lên. 

6. Bản sao công chứng Sổ BHXH (nếu có). 

7. Bản sao công chứng hoặc các loại giấy tờ hợp pháp chứng nhận thuộc đối 

tượng ưu tiên: con thương binh, bệnh binh, liệt sĩ... (nếu có). 

8. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng (6 tháng tính đến ngày nộp 

hồ sơ dự tuyển) do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo 

quy định. 

Tất cả hồ sơ đựng trong bì hồ sơ (có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên 

lạc). 

IV. Hình thức tuyển dụng 

- Xét hồ sơ, sau đó phỏng vấn trực tiếp những thí sinh có hồ sơ đáp ứng yêu 

cầu vị trí tuyển dụng. 



- Vòng phỏng vấn: 

+ Nội dung phỏng vấn: Kiến thức cơ bản.  

+ Đánh giá phong thái, kỹ năng giao tiếp ứng xử trong quá trình phỏng vấn. 

- Kết quả trúng tuyển hợp đồng lao động: dựa trên kết quả phỏng vấn. 

V. Thời gian tổ chức tuyển dụng 

1. Nhận hồ sơ trực tiếp:  

- Thời gian: Từ 7h30 ngày 25/4/2022 đến 16h00 ngày 06/5/2022(trong giờ 

hành chính). 

- Địa điểm: tại Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng B 202, Tầng 2, Khu B, 

Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng, số 68 Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường 

Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. 

2. Thông báo danh sách phỏng vấn: Dự kiến ngày 13/5/2022. 

3. Thời gian phỏng vấn: Dự kiến từ ngày 16-20/5/2022 (tùy theo số lượng 

đăng ký dự tuyển, Bệnh viện sẽ có thông báo cụ thể sau). 

4. Thông báo kết quả tuyển dụng: Dự kiến ngày 24/5/2022. 

5. Thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng lao động: 

Dự kiến từ ngày 30-31/5/2022. 

6. Thời gian bắt đầu làm việc: Các thí sinh trúng tuyển và hoàn tất các thủ 

tục hợp đồng lao động theo quy định sẽ bắt đầu làm việc vào 7h30 thứ 4 ngày 

01/6/2022. 

VI. Chế độ làm việc 

- Thời gian làm việc: Làm theo giờ hành chính, trực và tham gia công việc 

ngoài giờ khi được Bệnh viện phân công. 

- Điều kiện làm việc: điều kiện hiện tại của Bệnh viện. 

- Chế độ lương: theo thỏa thuận (lương khoán, có đóng BHXH). 

- Chế độ thưởng và các chế độ khác: theo quy định của Bệnh viện (quy định 

trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Bệnh viện Mắt). 

Lưu ý: 

- Chỉ nhận hồ sơ do ứng viên trực tiếp nộp, không nhận hồ sơ do người khác 

nộp giúp hoặc hồ sở gửi qua đường bưu điện. 

- Chỉ nhận hồ sơ khi đầy đủ các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ theo quy định tại 

mục 3 của Thông báo này và yêu cầu về trình độ tại vị trí cần tuyển. 

- Không sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bảng điểm thay 

cho văn bằng, chứng chỉ để tham gia tuyển dụng. 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ tham gia tuyển dụng phải được cơ 

quan có thẩm quyền chứng thực. 



- Bệnh viện sẽ lưu lại tất cả các hồ sơ tham gia dự tuyển, kể cả các hồ sơ 

không được tham gia phỏng vấn, không trúng tuyển. 

- Sau ngày 31/05/2022, các thí sinh trúng tuyển không đến ký hợp đồng lao 

động với Bệnh viện xem như tự ý hủy kết quả. 

- Thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng văn 

bằng, chứng chỉ, các giấy tờ liên quan trong quá trình tham gia tuyển dụng và sau 

khi ký kết hợp đồng lao động nếu được trúng tuyển. 

Mọi chi tiết liên hệ tại Phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện Mắt thành phố 

Đà Nẵng, số điện thoại: 0236.3624283 hoặc xem trên bảng thông tin và Website 

của Bệnh viện: benhvienmatdanang.vn./. 

 

Nơi nhận: 

- Khoa, phòng; 

- Website Sở Y tế, Bệnh viện; 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Đạt 
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