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THÔNG BÁO   
Về việc tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018 

 

Trường Cao đẳng Y tế Huế thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018, 

như sau: 

I. Đối tượng và số lượng cần tuyển:  

03 chỉ tiêu Bác sỹ đa khoa. 

II. Đơn vị làm việc: 

1. Phòng Đào tạo:  01 chỉ tiêu. 

2. Khoa Y:   02 chỉ tiêu. 

III. Yêu cầu đối với người dự tuyển: 

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên; 

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; 

- Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt; 

- Có trình độ ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hoặc trình độ B (Anh, Pháp, …) trở 

lên, hoặc chứng chỉ IELTS 4.0, TOEFL ITP 400 điểm, TOEFL iBT 32 trở lên; 

- Có trình độ tin học theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 

11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học trình độ A (tin học văn phòng) trở lên; 

- Có đủ sức khỏe để đảm nhận công việc; 

- Ưu tiên ứng viên là nam giới. 

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển: 

+ Người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 

+ Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo 

không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã/phường/thị 

trấn, hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục. 

IV. Phương thức tuyển dụng: 

- Xét kết quả học tập gồm: điểm học tập và điểm tốt nghiệp đại học; 

- Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn  



+ Nội dung phỏng vấn phù hợp với vị trí việc làm và chức danh cần tuyển. 

+ Yêu cầu ứng viên thực hiện một tiết giảng lý thuyết với thời gian 45 phút. 

V. Thời gian nhận hồ sơ: 

Từ ngày 01/06/2018 đến hết ngày 31/07/2018, tại Phòng Tổ chức - Hành chính, 

Trường Cao đẳng Y tế Huế, số 01 Nguyễn Trường Tộ, Thành phố Huế (trong giờ 

hành chính).  

* Lưu ý: Đích thân người dự tuyển nộp hồ sơ. Không hoàn trả hồ sơ cho người 

không trúng tuyển. 

VI. Thời gian xét tuyển:  

Hội đồng tuyển dụng của Trường sẽ tổ chức xét tuyển trong tháng 08/2018. 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức - Hành chính trường 

Cao đẳng Y tế Huế (Số 01 Nguyễn Trường Tộ, Thành phố Huế), điện thoại: 

0234.3822414, website: http://cdythue.edu.vn.  

 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG  

- Đài truyền hình TRT;   

- Tổ CNTT để đăng tin;   

- Lưu: VT, TCHC. (đã ký) (đã ký) 

 

  

 Nguyễn Văn Tuấn 
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