
Tổng 

cộng
Chi tiết Tên ngạch (CDNN) Mã số Đại học Cao đẳng

Trung 

cấp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Bệnh viện ĐKKV 

Hồng Ngự
313 236 56 56

1 17 17 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03
Bác sĩ Đa 

khoa

Thực hiện khám, chữa bệnh và 

thông tin truyền thông, giáo dục 

sức khỏe, tư vấn cho người 

bệnh.

2 2 2 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

Bác sĩ 

Răng 

Hàm Mặt

Thực hiện khám, chữa bệnh và 

thông tin truyền thông, giáo dục 

sức khỏe, tư vấn cho người 

bệnh theo chuyên môn Răng-

Hàm-Mặt

3 7 7 Dược (hạng III) V.08.08.22 Dược
Cung ứng, cấp phát và quản lý 

thuốc.

4 15 15
Điều dưỡng 

(hạng IV)
V.08.05.13

Điều 

dưỡng

Thực hiện chăm sóc người 

bệnh; Truyền thông, tư vấn, 

giáo dục sức khỏe.

5 2 2
Hộ sinh

(hạng III)
V.08.06.15 Hộ sinh

Chăm sóc sản phụ và trẻ sơ 

sinh. Truyền thông giáo dục tư 

vấn về chăm sóc sức khoẻ sinh 

sản

6 2 2
Kỹ thuật y

 (hạng III) 
V.08.07.18

Xét 

nghiệm y 

học 

Thực hiện chuyên môn kỹ thuật 

chuyên ngành xét nghiệm y học; 

7 2 2
Kỹ thuật y

 (hạng IV) 
 

Vật lý trị 

liệu - Phục 

hồi chức 

năng

Thực hiện các quy trình kỹ 

thuật về vật lý trị liệu - phục hồi 

chức năng cho người bệnh.

8 2 2 Kế toán viên 06.031 Kế toán
Thực hiện nhiệm vụ kế toán và 

thu viện phí.
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(Kèm theo Thông báo số 183/TB-BV ngày 07 tháng 3 năm 2023 của Bệnh viện ĐKKV Hồng Ngự)

PHỤ LỤC

Trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ

Vị trí việc làm Ghi chú
Số 

TT

Đơn vị 

Đề án 

VTVL  

năm 

2021

Biên chế 

hiện có

Chỉ tiêu

tuyển dụng
Tên, mã số ngạch (CDNN)



9 2 2 Chuyên viên 01.003

Cử nhân 

Luật hoặc 

Cử nhân 

hành 

chính

Thực hiện công tác Tổ chức - 

Hành chính

10 1 1 Công tác xã hội viên V.09.04.02
công tác 

xã hội

Thực hiện nhiệm vụ công tác xã 

hội tại đơn vị.

11 2 2 Kỹ sư (hạng III) V.05.02.07

 Công 

nghệ kỹ 

thuật điện, 

điện tử

Thực hiện công tác bảo trì, sửa 

chữa hệ thống điện 

12 2 2
Kỹ thuật viên (hạng 

IV) 
V.05.02.08

Kỹ thuật 

thiết bị 

điện tử y 

tế

Thực hiện công tác bảo trì, sửa 

chữa thiết bị Y tế

Tổng cộng 313 236 56 56


