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            UBND TỈNH QUẢNG BÌNH                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            

                           SỞ Y TẾ                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

 

 

PHỤ LỤC 2 

TỔNG HỢP VỊ TRÍ VIỆC LÀM, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

 
 

Mã số 

dự 

tuyển 

Hạng chức danh nghề 

nghiệp, mã số chức danh 

nghề nghiệp 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng 

Vị trí việc làm 

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu 

Trình độ chuyên môn, ngành hoặc 

chuyên ngành đào tạo 

Trình độ 
tin học 

Trình 

độ  

ngoại 

ngữ 

I VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP 

X.1 
Y tế công cộng (hạng III), 

mã số V.08.04.10 
1 

 Y tế công cộng tại khoa 

Y tế công cộng  

Đại học trở lên, ngành Y tế công 

cộng; Bác sỹ Y học dự phòng. 

Đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

CNTT cơ bản 

 Bậc 2 

(A2) 

X.2 
Bác sỹ Y học dự phòng 

(hạng III), mã số V.08.02.06 
1 

 Bác sỹ Y học dự phòng 

Khoa Kiểm soát Bệnh tật 

Đại học trở lên, ngành Bác sỹ đa 

khoa; Bác sỹ Y học Dự phòng. 

Đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

CNTT cơ bản 

Bậc 2 

(A2)  

X.3 
Kỹ sư (hạng III), 

mã số V.05.02.07 
1  An toàn thực phẩm  

Đại học trở lên, ngành công nghệ thực 

phẩm, hóa học, sinh học. 

Đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

CNTT cơ bản 

Bậc 2 

(A2)  

X.4 
Bác sỹ Y học dự phòng 

(hạng III), mã số V.08.02.06 
1 

 Bác sỹ Y học dự phòng 

Khoa Y tế công cộng 

Đại học trở lên, ngành Bác sỹ đa 

khoa; Bác sỹ Y học Dự phòng. 

Đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

CNTT cơ bản  

Bậc 2 

(A2)  

X.5 
Y sỹ hạng IV, 

mã số V.08.03.07 
1 

Y sỹ Y học cổ truyền 

Trạm Y tế xã Xuân Trạch 

Trung cấp, ngành Y sỹ Y học cổ 

truyền hoặc Y sỹ đa khoa định hướng 

Y học cổ truyền. 

Đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

CNTT cơ bản 

Bậc 1 

(A1)  
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Mã số 

dự 

tuyển 

Hạng chức danh nghề 

nghiệp, mã số chức danh 

nghề nghiệp 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng 

Vị trí việc làm 

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu 

Trình độ chuyên môn, ngành hoặc 

chuyên ngành đào tạo 

Trình độ 
tin học 

Trình 

độ  

ngoại 

ngữ 

X.6 
Y sỹ hạng IV, 

mã số V.08.03.07 
1 

Y sỹ Y học cổ truyền 

Trạm Y tế xã Phúc Trạch 

Trung cấp, ngành Y sỹ Y học cổ 

truyền hoặc Y sỹ đa khoa định hướng 

Y học cổ truyền. 

Đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

CNTT cơ bản 

Bậc 1 

(A1)  

X.7 
Y sỹ hạng IV,  

mã số V.08.03.07 
1 

 Y sỹ đa khoa Trạm Y tế 

xã Đức Trạch 
Trung cấp, ngành Y sỹ đa khoa.  

Đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

CNTT cơ bản 

Bậc 1 

(A1)  

X.8 
Y sỹ hạng IV,  

mã số V.08.03.07 
1 

Y sỹ đa khoa Trạm Y tế 

xã Bắc Trạch 
Trung cấp,  ngành Y sỹ đa khoa. 

Đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

CNTT cơ bản 

Bậc 1 

(A1)  

X.9 
Điều dưỡng hạng III,  

mã số V.08.05.12 
1 

 Điều dưỡng Trạm Y tế xã 

Thanh Trạch 
Đại học trở lên, ngành Điều dưỡng. 

Đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

CNTT cơ bản 

Bậc 2 

(A2) 

X.10 
Điều dưỡng hạng IV,  

mã số V.08.05.13 
1 

 Điều dưỡng Trạm Y tế xã 

Cự Nẫm  
Trung cấp trở lên, ngành Điều dưỡng. 

Đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

CNTT cơ bản 

Bậc 1 

(A1) 

X.11 
Điều dưỡng hạng IV,  

mã số V.08.05.13 
1 

 Điều dưỡng Trạm Y tế xã 

Nhân Trạch 
Trung cấp trở lên, ngành Điều dưỡng. 

Đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

CNTT cơ bản 

Bậc 1 

(A1) 

X.12 
Điều dưỡng hạng III,  

mã số V.08.05.12 
1 

 Điều dưỡng Trạm Y tế xã 

Hưng Trạch 
Đại học trở lên, ngành Điều dưỡng. 

Đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

CNTT cơ bản 

Bậc 2 

(A2) 
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Mã số 

dự 

tuyển 

Hạng chức danh nghề 

nghiệp, mã số chức danh 

nghề nghiệp 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng 

Vị trí việc làm 

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu 

Trình độ chuyên môn, ngành hoặc 

chuyên ngành đào tạo 

Trình độ 
tin học 

Trình 

độ  

ngoại 

ngữ 

II VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGUỒN THU SỰ NGHIỆP 

X.13 
Điều dưỡng hạng IV,  

mã số V.08.05.13 
1 

Kiểm soát bệnh 

 truyền nhiễm và vắc xin 

sinh phẩm  

Trung cấp trở lên, ngành Điều dưỡng; 

Đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

CNTT cơ bản 

Bậc 1 

(A1)  

  

(Gồm có 13 chỉ tiêu/13 vị trí việc làm)            

 Ghi chú: 

 * Trình độ tin học: Người dự tuyển có trình độ tin học đáp ứng yêu cầu của vị trí dự tuyển tại  phụ lục này hoặc có trình độ tin học 

đáp ứng theo mục 2.3 phần II của kế hoạch này là đủ tiêu chuẩn về trình độ tin học. 

 * Trình độ ngoại ngữ: Người dự tuyển có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của vị trí dự tuyển tại  phụ lục này hoặc có trình độ 

ngoại ngữ đáp ứng theo mục 2.2 phần II của kế hoạch này là đủ tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ. 

 *  Đối với các vị trí tuyển dụng mà tại phần”Trình độ chuyên môn, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo” có nhiều ngành, chuyên 

ngành thì thí sinh có tối thiểu 01 ngành hoặc chuyên ngành theo yêu cầu là đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn. 

 * Vị trí có mã số dự tuyển X.13 tại kế hoạch này tương ứng với vị trí có mã số dự tuyển X.15 tại Kế hoạch số 2285/KH-SYT ngày 

08/9/2020 của Sở Y tế./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


