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THÔNG BÁO  

Về việc tuyển nhân viên Bảo vệ, hộ lý 

 

Căn cứ Quyết định số 2225/QĐ – UBND, ngày 17/11/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Tĩnh Túc trực thuộc Sở Y tế Cao Bằng;  

Căn cứ Quyết định số 628/QĐ-SYT ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Sở Y tế 

Cao Bằng về việc giao số người thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc Sở Y tế năm 2022 

Căn cứ vào nhu cầu công tác của Bệnh viện; 

 Bệnh viện Tĩnh Túc thông báo xét tuyển nhân viên bảo vệ, hộ lý làm việc 

như sau: 

I. SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN VÀ HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG 

1. Số lượng cần tuyển: 01 người bảo vệ, 01 người hộ lý. 

2. Hình thức hợp đồng lao động. 

- Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 

161/2018/NĐ-CP. 

- Thời gian làm việc: 8 giờ/ ngày, có thể sắp xếp trực và được nghỉ theo chế 

độ nhà nước quy định. 
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- Mức lương theo quy định hiện hành của nhà nước. 

 3. Điều kiện xét tuyển 

3.1. Đối với Hộ lý 

- Là công dân Việt Nam. 

- Có lý lịch rõ ràng. 

- Tuổi đời đủ từ 20 đến 26 tuổi ( là nữ giới). 

- Trình độ văn hóa 12/12. 

- Có sức khỏe, đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc được 

giao. 

- Ưu tiên: 

+  Có hộ khẩu thường trú tại thị trấn Tĩnh Túc. 

+  Đã có thời gian thử việc tại Bệnh viện Tĩnh Túc . 

3.2. Đối với Bảo vệ 

- Là công dân Việt Nam. 

- Có lý lịch rõ ràng. 

- Trình độ văn hóa 12/12 

      - Tuổi đời đủ từ  25 đến 40 tuổi,  Giới tính: Nam. 

      - Đạo đức: Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực. 

      - Sức khỏe: Có sức khỏe đảm bảo yêu cầu đặc thù của công việc. 

      - Có chứng chỉ được đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp. 

      - Có hộ khẩu thường trú tại thị trấn Tĩnh Túc. 
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      -  Ưu tiên:  Người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự và người có kinh nghiệm 

bảo vệ tại các cơ quan khác.                                                                                    

4. Những trường hợp sau không được xét tuyển 

- Mất năng lực hành vi nhân sự hoặc bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự. 

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định 

hình sự của Tòa án, đang áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. 

  II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN: 

- 01 đơn xin việc  (ghi số điện thoại liên lạc). 

- 01 lý lịch cá nhân theo mẫu có dán ảnh cỡ 4x6 và chứng thực của địa 

phương. 

- Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp 12/12. 

- Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân), 

hộ khẩu, giấy khai sinh. 

- 01 Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở 

lên cấp ( không quá 6 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ). 

- Các chứng chỉ, chúng nhận khác để xem xét ưu tiên. 

III. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

-Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: 

Từ ngày thông báo đến hết ngày 15 /4/2022 ( Trong giờ hành chính). 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức- hành chính - Bệnh viện Tĩnh Túc, tổ 

2, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. 

IV. LỆ PHÍ 
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Không thu lệ phí. 

Hồ sơ không trúng tuyển Bệnh viên không trả lại. 

Bệnh viện Tĩnh Túc trân trọng thông báo./. 

                                                                                 
Nơi nhận: 

- Website Bệnh viện; 

- Các khoa, phòng Bệnh viện; 

- Lưu:  VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lương Văn Năm 
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