
SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /KH - BVĐKT Lai Châu, ngày      tháng 5 năm 2022 

 

 

KẾ HOẠCH  

TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO NĐ 68/2000/NĐ- CP 

VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 161/2018/NĐ-CP NĂM 2022 

 

 

 Căn cứ Bộ luật lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 1998/QĐ - SYT ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Sở 

Y tế Lai Châu về việc ban hành quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ 

máy, biên chế, công chức, viên chức, lao động cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

Lai Châu; 

Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về 

việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính 

nhà nước, đơn vị sự nghiệp; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên 

chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp 

đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định 1194/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh Lai 

Châu Phê duyệt danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp của Viên chức 

trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Lai Châu 

 Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-SYT ngày 11/ 01/ 2022 của Giám đốc Sở Y 

tế tỉnh Lai Châu về việc công bố công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước 

năm 2022; Quyết định số 2558/QĐ-SYT ngày 29/ 12/ 2021 của Giám đốc Sở Y 

tế tỉnh Lai Châu về việc công bố công khai giao dự toán thu chi ngân sách nhà 

nước cho các đơn vị trực thuộc sở Y tế năm 2022; Quyết định số 333/QĐ-SYT 

ngày 28/3/2022 của Sở Y tế về việc phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng 

lực vị trí việc làm, số lượng người làm việc Bệnh viện đa khoa tỉnh thuộc Sở Y tế 

tỉnh Lai Châu; 

 Căn cứ Đề án số 07/ĐA-BVĐKT ngày 20/01/2022 của Bệnh viện đa khoa 

tỉnh về việc phê duyệt Đề án Vị trí việc làm năm 2022. 

 Căn cứ Công văn số 882/SYT-TCCB ngày 09 tháng 5 năm 2022 của sở Y 

tế tỉnh Lai Châu về việc xét tuyển LĐ HĐ theo NĐ 68/2000/NĐ- CP và Nghị 

định 161/2018/NĐ-CP; 
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Bệnh viện đa khoa tỉnh xây dựng kế hoạch tuyển lao động làm việc Hợp 

đồng theo NĐ 68/200/NĐ – CP và Nghị định 161/2018/NĐ-CP năm 2022 như 

sau: 

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

Từng bước ổn định các vị trí tuyển dụng viên chức, các vị trí không phải 

là viên chức, sẽ thuê lao động làm Dịch vụ hoặc HĐLĐ theo NĐ 68/2000/NĐ – 

CP, và Nghị định 161/2018/NĐ-CP trong bệnh viện 

Thực hiện việc bố trí người lao động theo đúng vị trí việc làm.  

Từng bước nâng cao nâng cao chất lương khám chữa bệnh tại Bệnh viện 

đa khoa tỉnh. 

2. Yêu cầu: Việc xét tuyển hợp đồng lao động theo NĐ 68/2000/NĐ-CP 

và Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ phải đảm bảo nguyên tắc công 

khai, minh bạch, khách quan, công bằng và dân chủ. 

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ: 

1. Số lượng cần hợp đồng: 01 chỉ tiêu.  

Vị trí xét tuyển: Tạp vụ ( kiêm Nhân viên nhà đại thể) 

 2. Trình độ: 

Trình độ văn hóa lớp 9/12 trở lên. 

3. Tiêu chuẩn: 

Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lai Châu ít nhất 36 

tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. 

Tuổi đời từ đủ 18 tuổi đến dưới 35 tuổi và có đủ sức khỏe để làm việc 

theo yêu cầu của công việc. 

Có đơn (phiếu) đăng ký dự tuyển. 

Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt. 

Có năng lực và trình độ để hoàn thành công việc. 

Có đủ sức khỏe đế đảm nhận nhiệm vụ. 

Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí cần tuvển. 

Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí cần tuyển. 

Nắm được quy tắc giao tiếp với Thầy thuốc và Nhân viên Y tế. 

Nắm được quy tắc giao tiếp với Bệnh nhân và người nhà Bệnh nhân. 

Nắm được quy tắc giao tiếp với các đối tượng khác. 

Nắm được các nội dung công việc mà bệnh viện thể hiện trong HĐLĐ 

Đã có kinh nghiệm làm việc ở vị trí việc làm cần tuyển hợp đồng. 

4. Những người sau đây không được đăng ký tham gia xét tuyển: 

Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. 
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Trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải 

tạo không giảm giữ, quản chế hình sự, quản chế hành chính, đang bị áp dụng 

biện pháp giáo dục tại xã phường, thị trấn hoặc đưa vào các cơ sở chữa bệnh, cơ 

sở giáo dục, trường giáo dưỡng. 

5. Yêu cầu hồ sơ dự tuyển: 

Đơn (Phiếu) đăng ký xin tuyển dụng hợp đồng. 

Bản sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4 x 6 )  theo mẫu quy định, có xác nhận của ủy 

ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú có thời hạn không quá 06 tháng tính 

đến ngày nộp hồ sơ. 

Bản sao giấy khai sinh (có công chứng). 

Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế có thẩm 

quyền cấp trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. 

Bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu, các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm 

kết quả học tập phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển (nếu có). 

02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ; 02 ảnh cỡ 

4x6. 

 Chú ý: Người nộp hồ sơ dự tuyển phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về tính chính xác trong hồ sơ của mình; hồ sơ dự tuyển không trúng 

tuyển, không trả lại cho cá nhân. 

6. Kinh phí chi trả cho các vị trí hợp đồng: 

Kinh phí chi cho người Lao động bao gồm lương và các khoản phụ cấp 

khác (nếu có) do bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu chi trả từ nguồn Ngân sách 

Nhà nước cấp hàng năm cho bệnh viện hoặc từ nguồn thu của Bệnh viện. 

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC XÉT TUYỂN, CÁC XÁC ĐỊNH 

NGƯỜI TRÚNG TUYỂN: 

1. Hình thức xét tuyển hợp đồng:  

Việc tuyển hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị 

địn 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ,thông qua hình thức xét tuyển, dựa trên kết 

quả kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn và xem xét các điều kiện của hồ sơ 

dự tuyển. 

2. Nội dung:  

Xét tuyển thông qua phỏng vấn trực tiếp hoặc thực hành về năng lực, 

nghiệp vụ của người dự tuyển về Kiến thức chuyên môn liên quan đến vị trí xét 

tuyển hợp đồng. Điểm phòng vấn được tính theo thang điểm 100. 

3. Cách xác định người trúng tuyển: 

3.1. Người trúng tuyển là người có đủ các điều kiện sau đây: Đáp ứng đây 

đủ các điều kiện chung và riêng đối với vị trí việc làm. Điểm phỏng vấn trung 
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bình phải đạt từ 50 điểm trở lên. Lựa chọn người có kết quả xét tuyển cao nhất. 

3.2.  Chế độ ưu tiên: Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả phỏng 

vấn bằng nhau, thì người đứng đầu có thẩm quyền tuyển dụng hợp đồng quyết 

định người trúng tuyển dụng hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và 

Nghị định 161/2018/NĐ-CP theo thứ tự ưu tiên sau: Con liệt sĩ, con thương 

binh, con bệnh binh; con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc 

hoá học; con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động; người đã 

hoàn thành nghĩa vụ quân sự, người đã tham gia làm việc HĐ cho bệnh viện từ 

6 tháng trở lên tính đến ngày nhận hồ sơ. Nếu người dự tuyển thuộc đối tượng 

có nhiều diện ưu tiên thì chỉ được xem xét một chế độ ưu tiên cao nhất. 

IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH: 

1. Thông báo kế hoạch xét tuyến hợp đồng trên phương tiện thông tin đại 

chúng, trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện đa khoa tỉnh và niêm yết công 

khai tại tầng 3 nhà A- Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu. 

2. Thu Hồ sơ dự tuyển. 

3. Thành lập hội đồng xét tuyển dụng hợp đồng để kiểm tra, sát hạch họp 

đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ- CP và Nghị định 161/2018/NĐ-

CP của Chính phủ theo hình thức phỏng vấn. 

4. Hội đồng xét tuyển hợp đồng chuẩn bị nội dung để phỏng vấn 

5. Xét duyệt danh sách người đăng ký dự xét tuyển dụng. 

6. Thông báo người đủ điều kiện dự tuyển và thời gian phỏng vấn, niêm 

yết danh sách. 

7. Hội đồng xét tuyển dụng tổ chức phỏng vấn và niêm yết công khai kết 

quả phỏng vấn đối với thí sinh dự tuyến. 

8. Thông báo kết quả phỏng vấn và niêm yết công khai kết quả phỏng 

vấn. 

9. Nhận đơn phúc khảo của các thí sinh (nếu có). 

10. Tổ chức phúc khảo (Nếu có). 

11. Quyết định công bố kết quả tuyển hợp đồng. 

12. Hoàn thiện hồ sơ và ký hợp đồng làm việc theo quy định. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

  5.1. Phòng TCCB:  Đầu mối thực hiện, Tham mưu giúp Ban Giám đốc 

Bệnh viện hoàn thành các thủ tục liên quan đến quy trình xét hợp đồng nhân 

viên nêu trên. 

 5.2. Phòng HCQT: Sau khi có kết quả tuyển Lao động hợp đồng, tham 

mưu cho giám đốc Bệnh viện bố trí lao động trên đúng vị trí việc làm tại phòng. 
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5.3. Phòng TCKT: Chi trả chế độ cho người Lao động kịp thời theo quy 

định. 

5.4. Các khoa phòng khác trong Bệnh viện: Phối hợp với phòng Tổ chức 

cán bộ, phòng HCQT về việc cử cán bộ tham gia chuẩn bị các điều kiện cần 

thiết liên quan đến xét tuyến họp đông lao động của đơn vị khi có yêu cầu. Quán 

triệt và thông báo đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị 

về Kế hoạch và Thông báo xét tuyển dụng Hợp đồng lao động theo Nghị định số 

68/2000/NĐ - CP và Nghị định 161/2018/NĐ-CP năm 2022. 

 Trên đây là kế hoạch tuyển lao động làm việc Hợp đồng theo NĐ 

68/2000/NĐ – CP và Nghị định 161/2018/NĐ-CP của bệnh viện đa khoa tỉnh 

Lai Châu./. 

 
     Nơi nhận: 

       - SYT (Bc); 

      - Website của bệnh viện; 

      - Niêm yết tại tầng 3 nhà A BVĐK tỉnh 

      -  Lưu: TCCB, VT. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đào Việt Hưng 
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