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BNH VIN BINH DAN Dc Ip - Tir do - Hnh phñc 
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THÔNG BAO 

Xét tuyn viên chtrc lam vic ti Bnh vin BInh Dan 

Can cir theo cong van s 6875/SYT-TCCB ngày 09/12/2019 cüa S Y th 
TP.HCM ye vic phê duyt kê hoach xét tuyên viên chrc n.m 2019 cüa Bnh vin 
Bmnh Dan. 

I. NHU CAU TUYEN DVNG  VIEN CH1C 

Can cir D an vi trI vic lam cüa Bnh vin, chi tiêu biên ch dtxçic giao näm 
2019 và Dnh hirrng phát triên cUa Bnh vin Binh Dan trong th?i gian tài, Bnh viên 
dr kiên so vj tn can tuyên diing viên chirc näm 2019 là 237 nguô'i, duçc cii the theo 
trng vj trI nhix sau: 

So 
TT 

. . 
Vi tn vien chirc can tuyen dung 

- 
Ma ngach 

Sôhro'ng 
• 

can tuyen 
1 Bácsihng III V.08.01.03 44 
2 Drçic si hang III V.08.08.22 07 
3 DixcxcsThngIV V.08.08.23 11 
4 DiuduO'nghngIII V.08.05.12 26 
5 DiêuduonghngIV V.08.05.13 121 
6 K5thutYhangIII V.08.07.18 12 
7 KthutYhngIV V.08.07.19 6 
8 YtecongcnghngIII V.08.04.10 1 
9 Chuyénviên 01.003 3 

10 K5 sirhng III V.05.02.07 5 
11 Cãnsu 01.004 1 

Tngcng 237 

E bit them chi tit v v trI tuyn ding, các yêu cu v trinh d, chuyên 
nganh dào to và so hrcng tuyên dcing cho trng vj trI, các ing viên dir tuyên xem biêu 
dInh kern thông bão nay, hoac xern trên trang thông tin din tir cüa Bnh vin Binh 
Dan ti a chi http://www.bvbinhdan.com.vn  

II. DIEU KIN, TIEU CHUAN; HO S TUYEN VIEN CHC 

1. Diu kin, tiêu chuân dr tuyên: 

1.1 Nguäi cO dü các diu kin sau day khOng phan bit dan tc, narn n, thành phn 
xa hi, tin ngithng, ton giáo dtzçxc dang k dr tuyen viên chirc: 

a) CO mt quc tjch là quc tjch Vit Narn 

b) Tr dü 18 tui trâ len và trong dO tui lao dng theo quy dnh cüa pháp 1ut. 

c) CO Phiu dang k' dr tuyn; cO 1 ljch rö rang. 

d) Co van bang, chüng chi phü hcp, cii th: 



- Co bang t6t nghip thea chuyên ngành dào tao  phü hçp vO'i yêu can vj tn vic 
lam can tuyên. 

- Co chirng chi ngoi ngct vói trInh d tucrng ducing (ngoi ngtt bc 1(A1) trr 
len vài trInh d trung và ngoai ngt bc 2 (A2) tth len dôi vOi trInh d cao dang tri 
len) thea khung näng 1irc ngoi ngü' Vit Narn theo quy djnh tai  Thông tu' so 
01/2014/TT-BGDET ngày 24/01/2014 ciia B Giáo diic và Eào tao. 

Thi sinh duçic np trong các ching chi ngoai ng vâi trinh d tuo'ng du'ang 
ngoai ngU bac  1(A1) khung näng hrc ngoai ngt Vit Narn: Chirng chi ngoai ngi tiêng 
Anh trinh d A (hoc Pháp, Nga, Drc, Hoa); ngoai ngt bc 2(A2) idiung näng lrc 
ngoai ngt Vit Narn: Chiirng chi ngoai ngit tiêng Anh trInh d B (ho.c Pháp, Nga, 
Dirc, Hoa); Toeic 400 ITP hoc 42 iBT trO' len, JELTS 4.5 trO' len, TOEIC 405 tth len 

- CO chirng chi tin hçc vài trmnh dO dat chuan k näng si d1ing cong ngh thông 
tin ca ban theo quy djnh tai  Thông tu so 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 cüa BO 
Thông tin và Truyên thông quy djnh Chuân lc nang sir diing Cong ngh thông tin hoc 
chirng chi tin hQc tu'cing duong. 

ThI sinh duçic nOp  các chiirng chi tin h9c ñng ding A, B, C cap triiâc ngày 
10/8/20 16 vn du'gc tip tic thirc hin và cO giá trj tu'a'ng du'ang. 

d) CO pharn chit chinh trt, dao dirc t6t. 

e) Di sirc khOe d darn nhân nhirn vi'. 

1.2 Nhu'ng ngu'i sau day khOng du''c dãng k dir tuyn: 

a) Không cii trili tai  Vit Narn. 

b) Mt hoc han  ch näng lirc hành vi dan sir. 

c) Dang bj truy ciru trách nhirn hinh sir; dang chip hành ho.c d chp hành 
xong ban an, quyêt djnh ye hInh sir cüa TOa an ma chu'a duc xOa an tIch; dang bj ap 
ding bin pháp xir l hành chInh du'a vào ca si chta bnh, co si giáo diic. 

2. H si dr tuyên: 

Ngu'i dang k dir tuyn np 01 bO h so' grn: 

2.1 Phiu dang k d tuyn theo iiiu ban hành kern thea Nghj djnh 
161/2018/ND-CF ngày 29/11/2018 cña ChInh Phii. 

2.2 Hai ánh cO 4x6 cm, kiu ành CMND, cO ghi day dü h9 ten, ngày tháng närn 
sinh phIa sau ãnh (thii gian chi1p không qua 6 thang) 

Lu'u ': Mi thI sinh chi ducic dang k xét tuyn tai  01 vj trI tuyn diing, sau 
ngay chôt ho so', HOi  dông xét tuyên viên chü'c Bnh vin BInh Dan së kiêm tra ho so' 
nêu ngithi dçr tuyên nOp  ho so' vào 02 vj trI tuyên di1ng tr& len s bj loaj  khöi danh 
sáchdirthi. 

III. L1 PHI TUYEN VIEN CHC 

ThI sinh di,r tuyn dOng l phi 400.000d/thI sinh 

,Thirc hin theo quy dnh tai  thông tii 228/2016/TT-BTC ngay 11/11/2016 cüa 
BO Tài chInh quy djnh rnü'c thu, chê dO thu, np, quán 1 và si diing phi tuyên diing, 
dir thi nâng ngch, thang hang cOng chc, viên chirc. 

IV. HNH THC, NQI DUNG XET TUYEN, CACH T1NH DIEM, XAC 
DTNH NGTRYI TRUNG TUYEN VA DOI TUNG I1U TIEN: 



1. Hlnh thfrc tuyên dçing: xét tuyn viên chiirc 

2. Ni dung xét t.uyên: 02 VOñg 

- Vong 1, Xet ho a ho sa du tuyên phai diên dày du-thOng tin tai Phiêu däng 
k dix tuyen theo mâu ban hành kèm theo Ngh djnh 161/201 8/ND-CP này 
29/11/2018 cüa ChInh Phii. 

- VOng 2, Kim tra sat hach  (phOng vn) v kin thirc chuyên môn, kin thixc 
chuyên ngành và rnt so câu hOi m& rng. 

3. Cách tInh dim: dim phOñgvn di.rcic tInE theo thang dim 100. 

4. Xác dnh ngu'ô'i trnngttiyn: 

NguOi trüng tuyên trong k' thi tuyên vien chrc phãi CO dü các diu kin sau: 

a. Co kt qua dim thi tai  yang 02 dt tr 50 dirn tr len; 

b. ,Có s dirn vOng 02 cong vó'i dim 1.ru tiên (nu cO), 1y theo thr tir tr cao 
xuông thãp trong phrn vi chi tiêu duçic tuyên diing cüa trng vj trI vic lam. 

Trung hçfp CO ili 02 ngi.thi trO' len có kt qua dim thi vông 02 cong vai diem 
uu tiên (nêu co) bang nhau O chi tiêu cuôi cüng thi ngirôi có kêt qua diem thi vông 02 
cao han là nguii trüng tuyên; nêu van khong xác djnh duçic thI ngu?xi dirng dâu ca 
quan, dan vj có thâm quyen tuyên diing viên chirc quyêt djnh nguOi tn'ing tuyên. 

KhOng thirc hin bâo luu kt qua cho k' xét tuyn 1n sau. 

5. 1Ji tixçrng vã dim iru tiên trong tuyn ding viên chfrc: 

a) AnE hing Lirc hrcng vu trang, Arth hung Lao dng, thuong binh, nguäi 
hiRing chInE sách nhu thuang binh, thirang binh 1oi B: duçic cong 7,5 diem vào kêt 
qua diem thi tai  vOng 2; 

b) Ngui dan tc thiu s& si quan quãn dôi, si quan cOng an, quân nhân chuyên 
nghip, ngi.thi lam cOng tác co yêu chuyên ngành, con lit si, con thuong binh, con 
bnh binh, con cüa ngi.thi huOng chIrth sách nhu thuang binh, con cua thuong binh 
1o.i B, con cua ngi.ri hot dng cách mng truOc tong khài nghia (tr ngày 19 tháng 8 
nam 1945 tr& ye truâc), con dé cüa ngiRii hot dng kháng chiên b nhiêm chat dc 
hOa hQc, con Anh hñng Lirc lucmg vu trang, con Anh hing Lao dng: duçrc cong 5 
dim vào kêt qua dirn thi ti vông 2; 

c) Nguäi hoàn thành nghia vi quân sx, nghia vii phic v CO thi hn trong lc 
lucmg cong an nhãn dan, di viên tharth niên xung phong, di vien trI thirc trê tinE 
nguyen tham gia phát triên nông thôn, mien nüi tr dü 24 thang tr& len dã hoàn thành 
nhim vti: duçic cong 2,5 diem vào kt qua diem thi tai yang 2. 

TruOng hcip nguài dir thi tuyn viên chirc thuc nEiu din un tiên quy thI chi 
duçc cong  diem un tien cao nEat vào kêt qua diem thi ti vOng 2 theo quy djnh. 

V. Thôi gian, dja diem xét tuyên 

1. Nhn ho so': 

ThOi gian: tr ngày 14/12/20 19 dn ngày 12/01/2020 (sang tr 7 gRi dn 11 giO 
30, chieu tir 13 gi den 16 gii) 

- Dja dim nhn h so: PhOng T chuc can b - Bnh vin BInh Dan 

371 Din Bien Phii, PhuOng 4, Qun 3, TP.HCM 



MDO*T 

2. Thñ gian dij kin xét tuyn viên chirc 05/02/2020 tai  Bnh vin BInh Dan. 

3. Thông tin tuyn diing ducc däng trên báo Sài Gôn Giãi Phong; trang webs ite 
http://www.bvbinhdan.com.vn  và ban tin nib tai  Bnh vin BInh Dan, dja chi: 37f-. 
Din Biên Phñ, Phu&ng 4, Quân 3, TP.HCM. (DInh kern chi tiêu xét tuyên cña các 
dan vi) 

No'i nhân: 

- Các khoa, phông; 
- Ban Giám dôc (dê biêt); 
- Thông báo trang Web Bnh vin; 

- Lu'u VT, P.TCCB 

Trãn Vinh Hffng 



sO y TE TP.HCM 
THANH PHO HO CHI MINH 

B)NH VI]N BNH DAN 

CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
Bôc lap - Tr do - Hanh Phüc 

   

BIEU TONG HP CII! TIEU, C Au DIEU KIN TUYEN DVNG  VIEN CH1C 
BNH VIN BiNH DAN NAM 2019 

TT 
Chic danh 
nghe nghiep- 

- Ma so 

Vi Tn can 
tuyen 

so Iuong 
chi tien 

Phan bo ye Khoa, Phong Yeu cau 

Bác si hang 

V • 
Bác si dieu ti-i 44 

Phông KHTH: 1 
Khoa Ngoai Niu A: 2 
Khoa Ngoai Niu B: 3 
Khoa Ngoai Niu C: 2 
Khoa Ngoai Niu nfl: 2 
Khoa Nam h9c: 1 
Khoa Nôi soi niêu: 2 
Khoa Gay me hM scrc 1: 5 
Khoa Gay me hè,i sirc 2: 1 
Khoa Loc máu noi than: 3 
Khoa Phu thuttirn MM: 2 
Khoa Ngoai tiêu hOa: 1 
Khoa Ngoi Gan mat: 2 
Khoa Ngoai LN-BC: I 
KhoaNOi Tng hcrp: 5 
Khoa Ung buOu: 1 
KhoaHSCC:2 
Khoa HSTCCD: 1 
Khoa KSNK: 1 
Khoa CDHA: 6 

Trinh d chuyën môn:chuyên khoa 1/thac si trô len dung chuyên ngành cn tuyn dung theo vj tn khoa 
phông. 

Riéng khoa Ni T6ng hçp, Khoa Hi sirc tich ci.rc va chng dôc, khoa Gay me hi siIc 1, khoa Chn 
doán hinh ãnh :Trinh do bác si da khoa trâ len 

- Ngoai ngfl: có trinh d ngoi ngfl bc 2 (A2) trO len theo quy djnh tai  thông ttr s 01/2014/TT-BGDDT 
ngày 24/01/2014 cüa b Giáo diic và dào tao 

- Vi tinh: có trmnh d dat  chun k' nang sr di,ing cOng ngh thông tin ca bàn theo quy djnh tai  thông tu 
s6 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/20 14 cOa Bô thông tin truyn thông, hoac tucrng duong(Tin hçc A, 
B, C truàc ngay 10/8/20 16 CO già tn sir dung tuang ducmg) 

2 
Duc si hang 

III 
V 08.08.22 

Duc lam 
sang 

Nghip v 
Dirc 

7 
Khoa D (duqc lam sang): 3 
Khoa D (Nghiep vi Duvc): 2 
PhOng TTB: 2 

Trthh d chuyôn môn: Dai hoc Ducic trO len 

- Ngoai ngti: cO trinh d ngoi ngtt bc 2 (A2) trO len theo quy dnh tai  thông tu so 01/2014/TT-BGDDT 
ngày 24/01/2014 cüa b Gião dic và dào tao 
- Vi tInh: cO tnInh d dat  chun kS'  näng s1r ding cong ngh thông tin ccr bàn theo quy dinh tai  thông tu 
s 03/2014/TT-BTTTT ngay 11//20 14 cOa Bô thông tin truyn thông, hoc ttrang diimig (Tin hc A, 
B, C tnrâc ngày 10/8/20 16 cO giá ti-j sfr dung tixang ducrng) 



TT 
Chüc danh 
nghê nghip- 

Ma s6 

V TrI cn 
tuyn 

sO hrqng 
chi tiëu 

Phân bô ye Khoa, PhOng Yêu cãu 

3 
Duc Si hang 

IV 
V.08,08.23 

Nghip vi,i 
Duoc 

6 
Khoa Duac: 5 
Phong TTB: 1 

Trinh d chuyên môn: Cao dng Duc trO leo 

- Ngoai ng: cO trinh d ngoai ng0 bac  2 (A2) tth len theo quy djnh tai  thông tu s 01/2014/TT-BGDDT 
ngay24/01/2014cüabGiaodi,icvadàotao 
- Vi tInh: cO trinh d dat  chuAn k9 nãng s di,ing cong ngh thông tin co bàn theo quy djnh tai  thông ti.r 
s 03/2014/TT-BTTTT ngày 11//20 14 cüa Bô thông tin truyn thông, hoc tiroig duo'ng (Tin hpc A, 
B, C truOc ngày 10/8/2016 có giá tr sr dung turnig duong) 

4 
Duc sThang 

V.08.08.23 

Nghip vti 
Dixoc 

5 
Khoa Dupc : 2 
Phong TTB: 3 

Trinh d chuyén moo: Trung cp Duc trà len 

- Ngoai ngU: có trinh d ngoi ng bc I (AI)trâ len theo quy djnh tai  thông tu' s 01/2014/TT-BGDDT 
ngày 24/01/2014 ccia b Giáo dic và dào tao 
- Vi tinh: cO trInh d dat  chuân k9 nãng scr di,ing cong ngh thông tin c bàn theo quy djnh tai  thông tu 
s 03/2014/TT-BTTTT ngay 11//2014 cCta BO thông tin truyn thông, hoac tiwng duong( Tin h9c A, B, 
C trtrOc ngay 10/8/2016 cO giá tr scr dung tu'ong ducmg) 

5 
Diu duong 

hang III 
V.08.05.12 

. 
Diêu du&ng 

chäm soc 
26 

Phong Diêu duo'ng: I 
Khoa Niu A: 2 
Khoa NN-NCN: I 
Khoa GMHS1: 4 
Khoa GMHS2: 6 
Khoa PU-MM: 1 
Khoa Ngoi tiêu hOa: 2 
Khoa Ngoai Gan met: 2 
Khoa Ngoai LN-BC: I 
Khoa Ngoai T6ng quàt: 2 
Khoa FISTCCD :2 
Khoa KSNK: 1 
Khoa CBHA: I 

Trinh d chuyên môn: Cr nhân Diu du'&ng trô' len; 

- Ngoi ngt: có trinh dQ ngoai ngü bc 2 (A2) trO len theo quy djnh tai  thông tu s6 01/2014/TT-BGDDT 
ngày 24/01/2014 ccia b Giào dc và dào tao 
- Vi tmnh: có trinh d dat  chun k näng scr ding cong ngh thông tin ca bàn theo quy djnh tai  thông tu 
s 03/2014/TT-B iTii' ngày 11//20 14 cOa BO thông tin truyn thOng, hoac tl.rcmg throng (Tin hçc A, 
B, C truàc ngày 10/8/20 16 có giá trj sCr dung tucmg throng) 

2/5 



TT 
Chücdanh 
ngh nghip 

Ma s 

Vj TrI can 
tuyn 

so Iuçrng 
chi tiêu 

Phãn bô ye Khoa, PhOng Yêu câu 

6 
Diu di.rO-ng 

hang IV 
V.08.05.13 

. 
DiêuduOng 

chäm soc 
121 

Khoa Khãm bnh: 1 
Khoa Ngoi Niu A: 4 
KhoaNgoaiNiuB: 11 
Khoa Ngoi Niu C: 3 
Khoa Ngoi Niu flu: 2 
KlioaNamhçc:1 
Khoa Nôi soi niêu: 5 
Klioa Gay me hi süc 1: 7 
Khoa Gay me hi süc 2: 4 
Khoa LOC máu nOi  than: 5 
Khoa Phu thuât tim MM: I 
Khoa Ngoai tiêu hóa: 8 
Khoa Ngoai Gan mat:  8 
Khoa Ngoai LN-BC: 7 
Khoa Ngoai Tng quát: 3 
Khoa NOi  T6ng hcip: 7 
KhoaUngbuOu:8 
KhoaHSCC: 12 
Khoa HSTCCD: 16 
Khoa KSNK: 3 
KhoaUPB: 1 
KIioa CDHA: 1 
Khoa NSTM: 3 

TrInh dO chuyën môn: Trung cp Diu duoTig tth len 

- Ngoai ngtt: có trinh dO ngoai ngt bac  1 (Al) tr& len theo quy djnh tai  thông tu s 01/20141TT-BGDDT 
ngày 24/01/2014 cüa bO Giáo dc và dao tao 
- Vi tmnh: cO trinh dO dat chuân k9 näng sir dung  cong nghO thông tin ca bàn theo quy dith tai  thông tu 
s 03/20l4ITT-BTTTT ngay 11//2014 cOa Bô thông tin truyn thông, hoãc tuong di.rong (Tin hçc A, 
B, C tnràc ngày 10/8/20 16 có giá trj sü dung ti.rong dixong) 

7 
K9 thut y 

hang III 
V.08.07.18 

K9 thut vién 12 

Khoa Nam hoc: I (XN) 
. 

Khoa GPB: 2 (XN) 
Khoa XN: 5 (XN) 
Khoa CDHA: 4 (CDHA) 

Trinh dO chuyen môn: T6t nghip dai  hc ngàn.h k thu.t y h9c; 

- Ngoai ng0: có trinh dO ngoai ng bc 2 (A2) trâ 1€n theo quy djnh tai  thông tu s6 01/20141TT-BGDDT 
ngày 24/01/2014 cOa bO Gino duc  và dào tao 
- Vi thth: cO trInh do dat chu.n 1ç näng sCr dung cong ngh thông tin co bàn theo quy djnh tai  thông tu 

. 
so 03/2014/TT-BTTTT ngày 11//20 14 cOa Bô thông tin truyn thOng, hoc lirong dirong( Tin h9c A, B, 
C tnrfc ngày 10/8/2016 CO giá tr sCr dung trcrng duong) 

8 
K thutt y 

hang IV 
V.08.07.19 

K thut viên 6 
Khoa khám bOnh:  I (VTTL) 
Khoa XN: 2 (XN) 
Khoa CDHA: 3 (CDI-IA) 

Trinh dO chuyen môn: T& nghip trung cp k9 thut y h9c 

- Ngoi ngü: cO trinh do ngoai ngü bc I (Al) trâ len theo quy djnh tai  thông tu s6 01/2014/TT-BGDDT 
ngày 24/01/2014 cOa bO Giáo duc  và dào tao 
- Vi tf.nh: cO trinh dO dt chun k5 nang sir dung cong ngh thông tin co bàn theo quy djnh tai  thông tir 
s6 03/2014/TT-BTTTT ngày 11//20 14 cOa Bô thông tin truyn thông, hoc tuong duong ( Tin h9c A, 
B, C trirOc ngày 10/8/20 16 CO giá ttj sr dung ti.cmg ducmg) 



TT 
Chñcdanh 
nghê nghip- 

M s 

V1 TrI can 
tuyên 

so 1uqng 
chi tiêu 

Phãn ho ye Khoa, PhOng Yêu câu 

9 
K9 su hang 

III 
V.05.02.07 

Dinh dirông 
tit ch 

I Khoa Dinh du'öng: 1 

Tririh d chuyên môn: Cong ngh thirc phm 

-Ngoai nga: có trinh d ngoai ngii bc 2 (A2) trâ len theo quy djnh tai  thông tr s6 0I/2014/TT-BGDDT 
rlgày 24/01/2014 cOa b Gino dixc và dào tao 
- Vi tInh: cO trInli d dt chuân k9 näng scr ding Cong ngh thông tin ca bàn theo quy djnh tai  thông tu 
s 03/2014/TT-B Ii IT ngày 11//20 14 Cüa Bô thông tin truyn thong, hoc tuong duong (Tin hçc A, 
B, C truàc ngày 10/8/20 16 có giá trj scr dung tuolig di.rong) 

K9 su hang 
III 

V.05.02.07 

Di truyn và 
sinh hoc 
phân ti:r 

4 KhoaNam hpc :4 

Trinh dO chuyên môn: T6t nghip dai  h9c Cong ngh sinh h9c 

- Ngoi ngQ CO trinh dO ngoai ng b.c 2 (A2) trô len theo quy djnh tai  thông ttr s6 0I/2014/TT-BGDDT 
ngày 24/01/2014 cüa bO Giáo d'ic và dào tao 
- Vi tlnh: cO trinh dO dat chuân k9 näng scr di,ing cong ngh thông tin Ca bàn theo quy djnh tai  thông tu 
s 03/2014/TT-BTTTT ngày 11//2014 cOa BO thông tin truyn thông, hoc tuolig duong (Tin hQc A, 
B, C truOc ngày 10/8/2016 cO gia tn sCr dung tl.rolig duong) 

11 
Y t cong 

cong hang  III 
V.08.04.10 

Giám sat 
- . 

nhiêm khuân 
I Khoa KSNK: 1 

Trinh dO chuyên môn: Ccr nhân Y tê cong cong; 

- Ngoi ng: CO trinh dO ngoai ng b.c 2 (A2) trô len theo quy dnh tai  thông tu s 01/2014/TT-BGDDT 
ngày 24/01/2014 cOa bQ Giáo diic và dào tao 
- Vi tInh: cO tninh dO dat chuân k9 nang scr dung cong ngh thông tin ca bàn theo quy djnh tai  thông tu 
s 03/2014/TT-BT IT! ngày 11//2014 cüa Bô thông tin truyn thong, hoc tuong duong (Tin hçc A, 
B. C truOc ngày 10/8/20 16 cO giá tn sCr dung tuoiig duong) 

Chuyên viên 
01.003 

T chic 
nhânsu 

1 PhOng TCCB: I 

TrInh dQ chuyên môn: Cir nhân Luat 

- Ngoai ng0: cO trinh do ngoai ng bc 2 (A2) trâ len theo quy djnh tai  thông ti' s 01/2014/TT-BGDDT 
ngày 24/01/2014 cUa bO Giáo dic và dào tao 
- Vi tinh: CO trInh dQ dat  chuân k' näng scr dxng cong ngh thông tin Ca bàn theo quy djnh t0i thông tin 
s 03/2014/TT-BTTTT ngay 11//20 14 cOa Bô thông tin truyn thông, ho.c tirong dirang (Tin hoc A, 
B, C trudc ngay 10/8/2016 CO giá trj sir dung tuang duoiig) 

L 
Chuyên viôn 

0 1.003 
Cong tác x 

hOi 

PhOng CTXH: I 

Trinh dQ chuyên môn:Cü nhân Báo chI 

- Ngoi ng: có trinh do ngoai ngQ b.c 2 (A2) trâ len theo quy djnh t0i thông tu s 01/2014/TT-BGDDT 
ngày 24/01/2014 cüa bo Giào di,ic và dào tao 
- Vi tInh: CO tninh dO dat chuân k nang scr di,ing cong ngh thông tin ca bàn theo quy djnh tai  thông tu 
s6 03/2014/TT-BTTTT ngày 11//20 14 cCia Bô thông tin truyn thông, hoc tuolig ducnng (Tin hçc A, 
B, C truàc ngày 10/8/20 16 cO giá trj st'r dung tlrcmg throng) 
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M DOC 

k 

Trn Vinh Hung 

TT 
Chüc danh 
nghê ngIiip- 

Mo so 

V! TrI cfln 

tuyên 
so Iu9ng 
chi tiêu 

Phfln bO ye Khoa, Phông Yêu càu 

14 
Chuyén vien 

01.003 

Quan 

côngsó 
I Phàng HCQT: I 

TrIn.h d chuyên môn: Cr nhân Din tr viên thông 

- Ngoai ngQ cO trinh do ngoi ng b.c 2 (A2) trô len theo quy djnh tai  thông tii s 01/2014/TT-BGDDT 
ngày 24/01/2014 cOa b Gião dic và dào tao 
- Vi tinh: cO truTh dO dat chuân k9 nang si:r dung cong ngh thông tin CO.  bàn theo quy djnh tai  thông tu 
s 03/2014/TT-BTTTT ngày 11//2014 cua Bô thông tin truyn thOng, hoäc tuung duung (Tin hc A, 
B, C tTUôC ngày 10/8/2016 Co gia tr scr dung tuoig duong) 

15 
Can su 

01.004 

I-lành chinh 

tong hop 
1 PhOng Ké hoach tng hop 

Trinh d chuyên rnôn: cao ding k toán hoac tuoTig duong trô len 

- Ngoai ngQ Co trinh d ngoai ng b.c 2 (A2) tr len theo quy dnh tai  thông s6 01/2014/TT-BGDDT 
ngày 24/01/20 14 cOa b Giáo di,ic và dào tao 

- Vi tinh: Co trirth d dat  chun k9 nãng sir dung  cong ngh thông tin co bàn theo quy dinh tai thông j 
s 03/2014/TT-BTTTT ngày 11//2014 cOa Bô thông tin truyn thông, hoac tuong duong (Tin hoc A, 
B, C tri.rOc ngày 10/8/20 16 CO giá tn sCr dung tuoTig di.rong) 

Cong 237 

TRUONG PHONG TO CH11C CAN BO 

Hè Hu3'nh Long 
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