UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ NỘI VỤ
Số : 44 /TB-SNV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 10 tháng01 năm 2014

THÔNG BÁO
Về việc thi tuyển chức danh Phó Giám đốc
Bệnh viện đa khoa Quảng Nam

Căn cứ Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 19/7/2013 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Đề án thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản
lý cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;
theo đề nghị của Sở Y tế và được sự thống nhất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh
tại phiên họp ngày 08/01/2014; Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam thông báo về việc thi
tuyển chức danh Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam như sau:
1. Số lượng, vị trí chức danh cần tuyển
- Số lượng cần tuyển: 01;
- Vị trí chức danh: Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, phụ trách
lĩnh vực công tác: Khám chữa bệnh bảo hiểm Y tế; hoạt động của hệ điều dưỡng và
hậu cần; công tác cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh tại bệnh viện.
2. Đối tượng dự thi
Công chức, viên chức đang công tác tại các cơ sở y tế trong và ngoài tỉnh
Quảng Nam.
3. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với ứng viên dự tuyển
- Là công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; chấp hành tốt chủ
trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước;
- Không trong thời gian thi hành kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp
hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế; đang áp dụng biện pháp giáo
dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở giáo dục; không trong thời gian bị
cấm đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý, cấm hành nghề theo quy định của pháp
luật;
- Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ;
- Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; trong thời gian 03 năm liên tục gần
đây, ứng viên đăng ký thi tuyển phải có kết quả nhận xét, đánh giá, phân loại công
chức, viên chức đạt loại hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
- Tốt nghiệp Bác sỹ hệ chính quy và tốt nghiệp sau đại học chuyên ngành Y;
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- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
- Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ B trở lên;
- Trong độ tuổi bổ nhiệm cán bộ theo quy định (Nam không quá 55 tuổi, Nữ
không quá 50 tuổi).
4. Nội dung và hình thức thi tuyển
a) Thi viết 01 bài về kiến thức chung
- Nội dung thi: Các nội dung liên quan về chủ trương, đường lối của Đảng;
chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành Y tế; cơ cấu tổ chức bộ máy, chức
năng, nhiệm vụ, các lĩnh vực hoạt động của Bệnh viện đa khoa Quảng Nam; chức
trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Nam.
- Thời gian làm bài: 180 phút
b) Thi thuyết trình, bảo vệ đề án:
- Nội dung chủ yếu của đề án:
+ Đánh giá thực trạng của Bệnh viện đa khoa Quảng Nam trong 03 năm qua;
phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn; những ưu điểm, tồn tại, hạn chế;
nguyên nhân kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế;
+ Phương hướng phát triển của Bệnh viện đa khoa Quảng Nam 05 năm tới;
+ Các biện pháp, giải pháp, đề xuất nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển
của Bệnh viện đa khoa Quảng Nam;
+ Dự báo khả năng phát triển của Bệnh viện đa khoa Quảng Nam.
Trong phần trình bày đề án, ứng viên được đánh giá khả năng giao tiếp, ứng
xử; phong cách lãnh đạo, quản lý và các kỹ năng về tin học, thuyết trình, khả năng
xử lý linh hoạt trả lời những câu hỏi của Hội đồng thi tuyển. Thời gian trình bày đề
án: Không quá 30 phút. Thời gian trả lời chất vấn của Hội đồng thi tuyển: Không
quá 20 phút.
c) Cách tính điểm
- Bài thi viết về kiến thức chung chấm theo thang điểm 100;
- Điểm thi thuyết trình, bảo vệ đề án: tối đa 100 điểm (điểm đề án: 70 điểm,
điểm trả lời phỏng vấn, xử lý tình huống: 30 điểm).
d) Xác định người trúng tuyển
Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Bệnh viện đa
khoa Quảng Nam phải có đủ điều kiện sau đây:
- Dự thi đủ các phần thi, đạt điểm của mỗi phần thi từ 50 điểm trở lên.
- Người trúng tuyển là người có tổng điểm thi các phần thi từ cao đến thấp.
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Trường hợp có từ 2 người trở lên có điểm thi cao nhất bằng nhau thì ưu tiên để
xem xét tuyển dụng ứng viên trúng tuyển theo thứ tự sau:
- Người có điểm thi thuyết trình, bảo vệ đề án cao hơn;
- Đã kinh qua chức vụ lãnh đạo, quản lý từ cấp Trưởng khoa phòng trở lên tại
các đơn vị thuộc Sở Y tế;
- Có trình độ chuyên môn cao hơn.
Nếu không xác định được người trúng tuyển thì Hội đồng thi tuyển bỏ phiếu
kín hoặc ứng viên phải thực hiện câu hỏi phụ để chọn người trúng tuyển.
5. Quyền lợi và nghĩa vụ của người trúng tuyển
a) Quyền lợi
- Được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm vào chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện đa
khoa Quảng Nam sau khi có kết quả thi tuyển với thời hạn 05 năm;
- Được hưởng lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định hiện hành
của nhà nước;
- Được cấp ủy, tập thể lãnh đạo đơn vị dự tuyển tạo điều kiện để thực hiện đề
án đã bảo vệ trước Hội đồng thi tuyển;
- Sau 05 năm giữ chức vụ, căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ và mức độ phát
triển của đơn vị, được cấp có thẩm quyền xem xét, bổ nhiệm lại. Nếu có thành tích
xuất sắc có thể được bổ nhiệm hoặc tuyển chọn vào chức vụ cao hơn.
b) Nghĩa vụ
- Chấp hành sự phân công nhiệm vụ, chức vụ được giao.
- Tiếp tục triển khai thực hiện có kết quả đề án đã bảo vệ trước Hội đồng thi
tuyển; kịp thời báo cáo cấp ủy, tập thể lãnh đạo đơn vị dự tuyển khi gặp khó khăn,
trở ngại trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Chịu sự đánh giá, nhận xét hằng năm và sau 05 năm của cấp ủy, tập thể lãnh
đạo đơn vị dự tuyển dựa trên mức độ, khả năng hoàn thành nhiệm vụ và kết quả
thực hiện các nội dung của Đề án đã được bảo vệ. Nếu kết quả nhận xét, đánh giá
trong 02 năm liên tục xếp loại hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ xem xét miễn nhiệm.
6. Hồ sơ ứng viên đăng ký dự tuyển:
a) Đơn đăng ký thi tuyển.
b) Sơ yếu lý lịch theo mẫu 1a-BNV/2007 (có xác nhận của Thủ trưởng cơ
quan, đơn vị hoặc cơ quan có thẩm quyền).
c) Văn bản đồng ý, giới thiệu ứng viên tham gia dự tuyển của tập thể lãnh đạo
cơ quan, đơn vị (nơi ứng viên đang công tác).
d) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và giấy chứng nhận về ưu tiên có liên quan
(có chứng thực).
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đ) Bản nhận xét đánh giá của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (nơi ứng viên đang
công tác) về phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác của ứng viên dự tuyển
trong 03 năm gần nhất.
e) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp thời hạn
trong 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
g) 02 bì thư có ghi địa chỉ, điện thoại liên lạc và dán tem; 02 ảnh màu cỡ 4x6.
7. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ của ứng viên
a) Thời gian nhận hồ sơ của ứng viên: Từ ngày ra Thông báo đến hết ngày
08/02/2014 (Từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần; trong giờ làm việc).
b) Địa điểm nhận hồ sơ của ứng viên: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam, số 268,
đường Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Điện thoại:
0510.3852397.
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam Thông báo về việc thi tuyển chức danh Phó Giám
đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Nam./.
Nơi nhận:
- Ban TVTU;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- Sở Y tế (để thông báo đến các cơ sở y tế trực thuộc);
- Bệnh viện đa khoa QNam (thực hiện);
- UBND các huyện, thành phố;
- Ban TCTU;
- Báo Quảng Nam, Báo Đà Nẵng,
Đài PT-TH QNam, Đà Nẵng; Đài Truyền hình VN tại Đà Nẵng;
- Cổng thông tin điện tử QNam, Sở Nội vụ QNam;
- Lưu: VT, P.CCVC.

GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Nguyễn Hữu Sáng
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