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THÔNG BÁO 
Về việc tuyển dụng viên chức năm 2021 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 
Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ 

ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 
ngạch công chức, thi hoặc xét thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi 
hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định phân cấp thẩm 
quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn 
tỉnh Tiền Giang; 

Căn cứ Kế hoạch số 525/KH-CĐYT ngày 12 tháng 11 năm 2021 của 

Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc tuyển dụng viên chức năm 2021, 
2022; 

Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang thông báo về việc tuyển dụng viên 
chứcnăm 2021 (đợt 1) như sau: 

1. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG 

- Giảng viên: 01 chỉ tiêu 

2. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ 
TUYỂN 

2.1. Tiêu chuẩn dự tuyển: 

- Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên ngành Y học dự phòng. 

- Trình độ ngoại ngữ: tương đương bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ 
ngoại ngữ trình độ B trở lên (có giá trị hợp pháp theo quy định). 

- Trình độ tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 
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 CNTT. Hoặc có 
chứng chỉ A tin học trở lên (có giá trị hợp pháp theo quy định).  

2.2. Điều kiện đăng ký dự tuyển: 

a. Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, 
thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển: 

- Có quốc tịch Việt Nam; 



- Có Phiếu đăng ký dự tuyển; 

- Có lý lịch rõ ràng; 

- Có đầy đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với tiêu chuẩn tuyển 
dụng của vị trí việc làm cần tuyển; 

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; 

- Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ; 

b. Các trường hợp sau đây không thuộc đối tượng đăng ký dự tuyển: 

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi nhân sự; 

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc chấp hành 

xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang 
bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, 
trường giáo dưỡng. 

3. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

3.1. Thời gian đăng ký dự tuyển: 

Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày ra thông 
báo tuyển dụng này, vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 

3.2. Địa điểm đăng ký dự tuyển: 

- Phòng Tổ chức – Hành chính Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang. 

- Địa chỉ: Số 83 Thái Sanh Hạnh, phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. 

- Điện thoại liên hệ: 02733 872 970. 

Ứng viên có thể gửi trực tiếp hồ sơ dự tuyển tại phòng Tổ chức – Hành 
chính hoặc gửi thông qua đường bưu điện (theo địa chỉ trên). 

3.3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm: 

Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định tại Nghị định số 
115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ) 

* Lưu ý:  

- Khi nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp, ứng viên dự tuyển mang theo các 
chứng chỉ,bằng cấp bản chính hoặc bản photo có công chứng đến phòng Tổ 
chức – Hành chính để đối chiếu.  

- Đối với các hồ sơ gửi qua đường bưu điện, ứng viên gửi Phiếu đăng ký 
dự tuyển kèm bản photo văn bằng, chứng chỉ có công chứng.  

4. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TUYỂN DỤNG 

4.1. Hình thức, nội dung tuyển dụng:  

Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển, thực hiện qua 02 vòng với nội dung 

như sau:  

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo 
yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được 

tham dự vòng 2 (theo thông báo triệu tập của nhà trường).  



- Vòng 2: Thi phỏng vấn 30 phút 

4.2. Thời gian và địa điểm tuyển dụng: 

- Thời gian: dự kiến tổ chức trong tháng 12/2021, sẽ có thông báo chính 
thức sau. 

- Địa điểm: Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (b/c); 
- Trang Website trường; 
- Dán thông báo; 
- Lưu VT, TCCB. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Minh Đức 
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