
Số TT Khoa, phòng 

Số lượng 

cần tiếp 

nhận

Tên vị trí việc 

làm

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp

Mô tả ngắn gọn 

vị trí công việc

Yêu cầu của vị trí việc làm cần 

tuyển dụng

- Tốt nghiệp Bác sĩ trở lên;

- Có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên ngành Bác sĩ.

- Có ít nhất 05 năm công tác và đóng 

BHXH ở vị trí việc làm là Bác sĩ 

(hạng III) tính đến thời điểm 

31/5/2022 (không kể thời gian tập sự, 

nếu có thời gian công tác có đóng 

BHXH bắt buộc không liên tục mà 

chưa nhận trợ cấp BHXH 1 lần thì 

được cộng dồn)
- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 

ngành Điều dưỡng;

- Có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên ngành Điều dưỡng.

1 Bác sĩ
Khoa Điều trị yêu cầu 

và quốc tế
1

2 Khoa Đột quỵ 1 Điều dưỡng

Điều 

dưỡng 

(hạng III) 

Điều dưỡng 

chăm sóc

Bác sĩ khám 

bệnh, chữa bệnh 
V.08.01.03

Bác sĩ 

hạng III

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG THỐNG KÊ NHU CẦU VÀ MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM ĐỀ NGHỊ TIẾP NHẬN VÀO VIÊN CHỨC NĂM 2022

(Kèm theo Thông báo số:       /TB-BVĐN ngày        tháng 6 năm 2022 của Bệnh viện Đà Nẵng)

V.08.05.12
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- Có ít nhất 05 năm công tác và đóng 

BHXH ở vị trí việc làm là Điều dưỡng 

đại học (hạng III) tính đến thời điểm 

31/5/2022 (không kể thời gian tập sự, 

nếu có thời gian công tác có đóng 

BHXH bắt buộc không liên tục mà 

chưa nhận trợ cấp BHXH 1 lần thì 

được cộng dồn)

- Tốt nghiệp Bác sĩ trở lên;

- Có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên ngành Bác sĩ.

- Có ít nhất 05 năm công tác và đóng 

BHXH ở vị trí việc làm là Bác sĩ 

(hạng III) tính đến thời điểm 

31/5/2022 (không kể thời gian tập sự, 

nếu có thời gian công tác có đóng 

BHXH bắt buộc không liên tục mà 

chưa nhận trợ cấp BHXH 1 lần thì 

được cộng dồn)

- Tốt nghiệp Bác sĩ trở lên;

- Có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên ngành Bác sĩ.

3
Khoa Hồi sức tích cực - 

 Chống độc

4 V.08.01.03

Bác sĩ khám 

bệnh, chữa bệnh, 

cấp cứu người 

bệnh 

2 Khoa Đột quỵ 1 Điều dưỡng

Điều 

dưỡng 

(hạng III) 

Điều dưỡng 

chăm sóc

3 Bác sĩ
Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03

Bác sĩ khám 

bệnh, chữa bệnh, 

hồi sức cấp cứu 

người bệnh 

Khoa Khám bệnh 1 Bác sĩ
Bác sĩ 

hạng III

V.08.05.12
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- Có ít nhất 05 năm công tác và đóng 

BHXH ở vị trí việc làm là Bác sĩ 

(hạng III) tính đến thời điểm 

31/5/2022 (không kể thời gian tập sự, 

nếu có thời gian công tác có đóng 

BHXH bắt buộc không liên tục mà 

chưa nhận trợ cấp BHXH 1 lần thì 

được cộng dồn)

- Tốt nghiệp Bác sĩ trở lên;

- Có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên ngành Bác sĩ.

- Có ít nhất 05 năm công tác và đóng 

BHXH ở vị trí việc làm là Bác sĩ 

(hạng III) tính đến thời điểm 

31/5/2022 (không kể thời gian tập sự, 

nếu có thời gian công tác có đóng 

BHXH bắt buộc không liên tục mà 

chưa nhận trợ cấp BHXH 1 lần thì 

được cộng dồn)

- Tốt nghiệp Bác sĩ trở lên;

- Có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên ngành Bác sĩ.

- Có ít nhất 05 năm công tác và đóng 

BHXH ở vị trí việc làm là Bác sĩ 

(hạng III) tính đến thời điểm 

31/5/2022 (không kể thời gian tập sự, 

nếu có thời gian công tác có đóng 

BHXH bắt buộc không liên tục mà 

chưa nhận trợ cấp BHXH 1 lần thì 

được cộng dồn)

5 Khoa Lão 3 Bác sĩ

6
Khoa Ngoại bỏng - 

Tạo hình
1 Bác sĩ

4

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03

Bác sĩ khám 

bệnh, chữa bệnh 

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03

Theo dõi và điều 

trị người bệnh 

trước và sau khi 

phẫu thuật

V.08.01.03

Bác sĩ khám 

bệnh, chữa bệnh, 

cấp cứu người 

bệnh 

Khoa Khám bệnh 1 Bác sĩ
Bác sĩ 

hạng III
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- Tốt nghiệp Bác sĩ trở lên;

- Có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên ngành Bác sĩ.

- Có ít nhất 05 năm công tác và đóng 

BHXH ở vị trí việc làm là Bác sĩ 

(hạng III) tính đến thời điểm 

31/5/2022 (không kể thời gian tập sự, 

nếu có thời gian công tác có đóng 

BHXH bắt buộc không liên tục mà 

chưa nhận trợ cấp BHXH 1 lần thì 

được cộng dồn)

- Tốt nghiệp Bác sĩ trở lên;

- Có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên ngành Bác sĩ.

- Có ít nhất 05 năm công tác và đóng 

BHXH ở vị trí việc làm là Bác sĩ 

(hạng III) tính đến thời điểm 

31/5/2022 (không kể thời gian tập sự, 

nếu có thời gian công tác có đóng 

BHXH bắt buộc không liên tục mà 

chưa nhận trợ cấp BHXH 1 lần thì 

được cộng dồn)

- Tốt nghiệp Bác sĩ trở lên;

- Có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên ngành Bác sĩ.

9 Khoa Ngoại tiêu hoá 2 Bác sĩ

7 Khoa Ngoại thần kinh 1 Bác sĩ

8 Khoa Ngoại tiết niệu 1 Bác sĩ
Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03

Theo dõi và điều 

trị người bệnh 

trước và sau khi 

phẫu thuật

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03

Theo dõi và điều 

trị người bệnh 

trước và sau khi 

phẫu thuật

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03

Theo dõi và điều 

trị người bệnh 

trước và sau khi 

phẫu thuật
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- Có ít nhất 05 năm công tác và đóng 

BHXH ở vị trí việc làm là Bác sĩ 

(hạng III) tính đến thời điểm 

31/5/2022 (không kể thời gian tập sự, 

nếu có thời gian công tác có đóng 

BHXH bắt buộc không liên tục mà 

chưa nhận trợ cấp BHXH 1 lần thì 

được cộng dồn)

- Tốt nghiệp Bác sĩ trở lên;

- Có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên ngành Bác sĩ.

- Có ít nhất 05 năm công tác và đóng 

BHXH ở vị trí việc làm là Bác sĩ 

(hạng III) tính đến thời điểm 

31/5/2022 (không kể thời gian tập sự, 

nếu có thời gian công tác có đóng 

BHXH bắt buộc không liên tục mà 

chưa nhận trợ cấp BHXH 1 lần thì 

được cộng dồn)

- Tốt nghiệp Bác sĩ trở lên;

- Có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên ngành Bác sĩ.

- Có ít nhất 05 năm công tác và đóng 

BHXH ở vị trí việc làm là Bác sĩ 

(hạng III) tính đến thời điểm 

31/5/2022 (không kể thời gian tập sự, 

nếu có thời gian công tác có đóng 

BHXH bắt buộc không liên tục mà 

chưa nhận trợ cấp BHXH 1 lần thì 

được cộng dồn)

9 Khoa Ngoại tiêu hoá 2 Bác sĩ

Bác sĩ khám 

bệnh, chữa bệnh 

Bác sĩ khám 

bệnh, chữa bệnh 

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03

Theo dõi và điều 

trị người bệnh 

trước và sau khi 

phẫu thuật

10
Khoa Nội thận Tiết 

niệu - Nội tiết
1 Bác sĩ

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03

11 Khoa Nội tổng hợp 1 Bác sĩ
Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03
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- Tốt nghiệp Bác sĩ trở lên;

- Có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên ngành Bác sĩ.

- Có ít nhất 05 năm công tác và đóng 

BHXH ở vị trí việc làm là Bác sĩ 

(hạng III) tính đến thời điểm 

31/5/2022 (không kể thời gian tập sự, 

nếu có thời gian công tác có đóng 

BHXH bắt buộc không liên tục mà 

chưa nhận trợ cấp BHXH 1 lần thì 

được cộng dồn)

- Tốt nghiệp Bác sĩ trở lên;

- Có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên ngành Bác sĩ.

- Có ít nhất 05 năm công tác và đóng 

BHXH ở vị trí việc làm là Bác sĩ 

(hạng III) tính đến thời điểm 

31/5/2022 (không kể thời gian tập sự, 

nếu có thời gian công tác có đóng 

BHXH bắt buộc không liên tục mà 

chưa nhận trợ cấp BHXH 1 lần thì 

được cộng dồn)

- Tốt nghiệp Bác sĩ trở lên;

- Có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên ngành Bác sĩ.

1

13 Khoa Phụ Sản

12
Khoa Phẫu thuật - Gây 

mê hồi sức

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03

Bác sĩ khám 

bệnh, chữa bệnh, 

thực hiện gây 

mê, gây tê theo y 

lệnh

Bác sĩ

14

1 Bác sĩ
Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03

Bác sĩ khám 

bệnh, chữa bệnh 

bệnh lý sản phụ 

khoa

1 Bác sĩ
Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03

Bác sĩ khám 

bệnh, chữa bệnh 

Khoa Ung bướu
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- Có ít nhất 05 năm công tác và đóng 

BHXH ở vị trí việc làm là Bác sĩ 

(hạng III) tính đến thời điểm 

31/5/2022 (không kể thời gian tập sự, 

nếu có thời gian công tác có đóng 

BHXH bắt buộc không liên tục mà 

chưa nhận trợ cấp BHXH 1 lần thì 

được cộng dồn)
- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 

ngành Điều dưỡng;

- Có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên ngành Điều dưỡng.

- Có ít nhất 05 năm công tác và đóng 

BHXH ở vị trí việc làm là Điều dưỡng 

đại học (hạng III) tính đến thời điểm 

31/5/2022 (không kể thời gian tập sự, 

nếu có thời gian công tác có đóng 

BHXH bắt buộc không liên tục mà 

chưa nhận trợ cấp BHXH 1 lần thì 

được cộng dồn)

- Tốt nghiệp Bác sĩ trở lên;

- Có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên ngành Bác sĩ.

14

1 Bác sĩ
Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03

Bác sĩ khám 

bệnh, chữa bệnh 

V.08.01.03

Bác sĩ khám 

bệnh, theo dõi 

người bệnh sau 

chẩn đoán và 

điều trị bằng 

phóng xạ

Khoa Y học hạt nhân15

1 Bác sĩ
Bác sĩ 

hạng III

1 Điều dưỡng

Điều 

dưỡng 

(hạng III) 

V.08.05.12
Điều dưỡng 

chăm sóc

Khoa Ung bướu
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- Có ít nhất 05 năm công tác và đóng 

BHXH ở vị trí việc làm là Bác sĩ 

(hạng III) tính đến thời điểm 

31/5/2022 (không kể thời gian tập sự, 

nếu có thời gian công tác có đóng 

BHXH bắt buộc không liên tục mà 

chưa nhận trợ cấp BHXH 1 lần thì 

được cộng dồn)

- Tốt nghiệp Cử nhân Vật lý;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở 

lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo hoặc tương đương trở lên;

- Có 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 tháng 3 

năm 2014 hoặc tương đương trở lên;

- Có ít nhất 05 năm công tác và đóng 

BHXH ở vị trí việc làm là Kỹ sư 

(hạng III) tính đến thời điểm 

31/5/2022 (không kể thời gian tập sự, 

nếu có thời gian công tác có đóng 

BHXH bắt buộc không liên tục mà 

chưa nhận trợ cấp BHXH 1 lần thì 

được cộng dồn)

V.08.01.03

Bác sĩ khám 

bệnh, theo dõi 

người bệnh sau 

chẩn đoán và 

điều trị bằng 

phóng xạ

Kỹ sư
Kỹ sư 

hạng III
V.05.02.07

Khoa Y học hạt nhân

1

15

1 Bác sĩ
Bác sĩ 

hạng III

Vận hành các 

thiết bị hạt nhân 

chuyên dùng 

trong y học hạt 

nhân

8
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- Tốt nghiệp Bác sĩ trở lên;

- Có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên ngành Bác sĩ.

- Có ít nhất 05 năm công tác và đóng 

BHXH ở vị trí việc làm là Bác sĩ 

(hạng III) tính đến thời điểm 

31/5/2022 (không kể thời gian tập sự, 

nếu có thời gian công tác có đóng 

BHXH bắt buộc không liên tục mà 

chưa nhận trợ cấp BHXH 1 lần thì 

được cộng dồn)

- Tốt nghiệp Bác sĩ trở lên;

- Có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên ngành Bác sĩ.

- Có ít nhất 05 năm công tác và đóng 

BHXH ở vị trí việc làm là Bác sĩ 

(hạng III) tính đến thời điểm 

31/5/2022 (không kể thời gian tập sự, 

nếu có thời gian công tác có đóng 

BHXH bắt buộc không liên tục mà 

chưa nhận trợ cấp BHXH 1 lần thì 

được cộng dồn)

- Tốt nghiệp Bác sĩ trở lên;

- Có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên ngành Bác sĩ.

17
Khoa Chẩn đoán hình 

ảnh
1 Bác sĩ

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03

Thực hiện các 

công tác chuyên 

môn của Bác sỹ 

chẩn đoán hình 

ảnh 

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03

Bác sĩ khám 

bệnh, siêu âm 

thăm dò chẩn 

đoán bệnh

18

16 Khoa Tai mũi họng 1 Bác sĩ
Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03

Bác sĩ khám 

bệnh, chữa bệnh 

bệnh lý chuyên 

khoa Tai mũi 

họng

Khoa Thăm dò chức 

năng
1 Bác sĩ
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- Có ít nhất 05 năm công tác và đóng 

BHXH ở vị trí việc làm là Bác sĩ 

(hạng III) tính đến thời điểm 

31/5/2022 (không kể thời gian tập sự, 

nếu có thời gian công tác có đóng 

BHXH bắt buộc không liên tục mà 

chưa nhận trợ cấp BHXH 1 lần thì 

được cộng dồn)
- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các 

ngành: Quản lý nhân sự, quản lý dự 

án nhân sự;

- Có ít nhất 05 năm công tác và đóng 

BHXH ở vị trí việc làm là Chuyên 

viên tính đến thời điểm 31/5/2022 

(không kể thời gian tập sự, nếu có thời 

gian công tác có đóng BHXH bắt 

buộc không liên tục mà chưa nhận trợ 

cấp BHXH 1 lần thì được cộng dồn)

- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc 

chuyên ngành kế toán, tài chính;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở 

lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo hoặc tương đương trở lên;

- Có 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 tháng 3 

năm 2014 hoặc tương đương trở lên;

19 Phòng Tổ chức cán bộ 1 Tổ chức cán bộ
Chuyên 

viên
01.003

Phụ trách công 

tác đào tạo, thi 

đua khen thưởng 

trong Bệnh viện

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03

Bác sĩ khám 

bệnh, siêu âm 

thăm dò chẩn 

đoán bệnh

18

20
Phòng Tài chính kế 

toán
7

Tài chính kế 

toán

Kế toán 

viên
06.031

Lập báo cáo tài 

chính, báo cáo 

định kỳ hoặc 

hàng ngày theo 

sự phân công 

từng phần việc 

kế toán. Trực 

tiếp thu phí, dịch 

vụ.

Khoa Thăm dò chức 

năng
1 Bác sĩ
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- Có ít nhất 05 năm công tác và đóng 

BHXH ở vị trí việc làm là Kế toán 

viên tính đến thời điểm 31/5/2022 

(không kể thời gian tập sự, nếu có thời 

gian công tác có đóng BHXH bắt 

buộc không liên tục mà chưa nhận trợ 

cấp BHXH 1 lần thì được cộng dồn)

33Tổng cộng

20
Phòng Tài chính kế 

toán
7

Tài chính kế 

toán

Kế toán 

viên
06.031

Lập báo cáo tài 

chính, báo cáo 

định kỳ hoặc 

hàng ngày theo 

sự phân công 

từng phần việc 

kế toán. Trực 

tiếp thu phí, dịch 

vụ.
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