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CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Quy chế này quy định về tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động
trong Trường Đại học Y Hà Nội và được áp dụng thống nhất đối với tất cả các
đơn vị trực thuộc.
Điều 2. Căn cứ tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động
Việc tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động phải căn cứ vào chức
năng, nhiệm vụ, chỉ tiêu biên chế được duyệt; nhu cầu công việc, vị trí việc
làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của Nhà trường.
Nhà trường giao chỉ tiêu biên chế (định biên) và điều chỉnh từng năm
cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị.
Điều 3. Nguyên tắc tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động
1. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ủy và sự thống nhất quản lý của Ban
Giám hiệu Nhà trường; đảm bảo việc sử dụng nguồn chi phí hành chính gắn
với hiệu quả công tác;
2. Phát huy tính chủ động và tự chịu trách nhiệm của Trưởng đơn vị
trong tuyển dụng nhân lực làm việc tại đơn vị;
3. Bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, cạnh
tranh và đúng pháp luật;
4. Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm;
5. Ưu tiên người có tài năng, người có công với cách mạng, người dân
tộc thiểu số.
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Điều 4. Điều kiện tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động
1. Phải xuất phát từ nhu cầu công tác của đơn vị được Nhà trường giao.
Trước khi tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động, Lãnh đạo đơn vị báo
cáo về tình hình nhân lực và mô tả công việc của các viên chức trong đơn vị,
được Hội đồng tuyển dụng viên chức thông qua.
2. Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam nữ,
thành phần xã hội, tôn giáo được đăng ký xét tuyển, thi tuyển viên chức hoặc
hợp đồng lao động:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên, có lý lịch rõ ràng;
c) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có kỹ
năng phù hợp với vị trí việc làm;
d) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
đ) Đáp ứng được các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.
3. Người có đủ các điều kiện trong điểm 2 Điều 4 trên phải có hồ sơ xin
việc làm, gồm:
a) Đơn xin việc làm hoặc đơn xin chuyển công tác (đối với công
chức, viên chức) đang làm việc ở cơ quan đơn vị khác;
b) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ
quan quản lý;
c) Giấy chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện quận, huyện trở lên; thời
hạn không quá 06 tháng;
d) Bằng tốt nghiệp và bảng điểm sau đại học, đại học, trung học
chuyên nghiệp, học nghề (nếu có);
đ) 02 ảnh 4 x 6;
e) Công văn đề nghị của đơn vị cần tuyển dụng viên chức hoặc hợp
đồng lao động;
f) Đối với công chức, viên chức xin chuyển công tác: quyết định
tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch, quyết định nâng lương gần nhất.
4. Những người sau đây không được đăng ký xét tuyển, thi tuyển viên
chức hoặc xin việc làm:
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a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân
sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án,
quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành
chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
CHƯƠNG II
TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
Điều 5. Phương thức tuyển dụng viên chức
Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển
hoặc thi tuyển.
Điều 6. Thẩm quyền tuyển dụng viên chức
Nhà trường thực hiện tuyển dụng viên chức, chưa phân cấp cho các
đơn vị có con dấu và tài khoản riêng thực hiện tuyển dụng viên chức.
Nhà trường thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức (sau đây gọi là
Hội đồng tuyển dụng). Hội đồng tuyển dụng họp theo kỳ 02 tháng/lần,
thành phần Hội đồng và thời gian họp Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng
quyết định.
Điều 7. Xét tuyển viên chức
1. Đối tượng:
a) Người tốt nghiệp bác sĩ nội trú; tiến sĩ; người có kinh nghiệm làm
việc trong chuyên ngành từ 03 năm trở lên đáp ứng được ngay yêu cầu của
vị trí cần tuyển dụng.
b) Công chức, viên chức xin chuyển công tác từ đơn vị khác về, có
trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí công tác.
2. Quy trình xét tuyển:
Bước 1: Đơn vị (Viện, Bệnh viện, Khoa, Bộ môn, Phòng, Ban, Trung
tâm) căn cứ chức năng, nhiệm vụ và bản mô tả công việc; xác định nhu cầu
công việc cần tuyển dụng gửi công văn đề nghị Ban Giám hiệu.
Bước 2: Phòng Tổ chức Cán bộ trình Ban Giám hiệu và Chủ tịch Hội
đồng tuyển dụng về số lượng xét tuyển.
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Bước 3: Công khai chỉ tiêu xét tuyển (cụ thể từng vị trí công việc và
thông báo).
Bước 4: Hội đồng tuyển dụng tiếp nhận hồ sơ đăng ký (thông qua
phòng Tổ chức Cán bộ và đơn vị có nhu cầu tuyển dụng).
Hội đồng tuyển dụng họp, xét tuyển theo Quy chế xét tuyển viên
chức của Bộ Y tế và gửi biên bản họp trình Hiệu trưởng Nhà trường xem
xét, quyết định.
Đối với những người Nhà trường không đồng ý tuyển dụng: Phòng
Tổ chức Cán bộ thông báo bằng văn bản gửi đơn vị.
Đối với những người Nhà trường đồng ý tuyển dụng: Phòng Tổ chức
Cán bộ hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng gửi Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Y tế ra
quyết định công nhận kết quả xét tuyển.
Bước 5: Khi có quyết định công nhận trúng tuyển của Bộ Y tế, Phòng
Tổ chức Cán bộ thực hiện tiếp các thủ tục: quyết định tiếp nhận, hợp đồng
làm việc, văn bản cử người hướng dẫn viên chức tập sự, hoàn thiện hồ sơ
viên chức theo quy định hiện hành.
Điều 8. Thi tuyển viên chức
Nhà trường tổ chức thi tuyển viên chức mỗi năm 01 lần.
1. Đối tượng: Những người đã tốt nghiệp trình độ từ trung học
chuyên nghiệp trở lên, không thuộc diện xét tuyển viên chức.
2. Quy trình tuyển dụng:
Bước 1: Đơn vị (Viện, Bệnh viện, Khoa, Bộ môn, Phòng, Ban, Trung
tâm) căn cứ chức năng, nhiệm vụ và bản mô tả công việc; xác định nhu cầu
công việc cần tuyển dụng và làm công văn đề nghị Ban Giám hiệu.
Bước 2: Phòng Tổ chức Cán bộ tổng hợp, trình Ban Giám hiệu và
Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng về chỉ tiêu tuyển dụng cho từng ngạch, báo
cáo Bộ Y tế cho phép tổ chức thi tuyển.
Bước 3: Công khai chỉ tiêu tuyển dụng (thông báo cụ thể từng vị trí
công việc trên báo, mạng, bảng tin).
Bước 4: Hội đồng tuyển dụng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thông qua
phòng Tổ chức Cán bộ và đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.
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Hội đồng tuyển dụng tổ chức thi tuyển viên chức theo hướng dẫn và
quy trình do Bộ Y tế ban hành.
Sau khi có kết quả thi tuyển, Hội đồng tuyển dụng họp, xét và thông
qua danh sách, trình Hiệu trưởng Nhà trường phê duyệt.
Phòng Tổ chức Cán bộ hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng và gửi Vụ Tổ
chức Cán bộ để Bộ Y tế xét công nhận kết quả thi tuyển viên chức.
Bước 5: Khi có quyết định công nhận kết quả thi tuyển của Bộ Y tế,
Phòng Tổ chức Cán bộ thực hiện các thủ tục: quyết định tuyển dụng, hợp
đồng làm việc, văn bản cử người hướng dẫn viên chức tập sự, hoàn thiện hồ
sơ viên chức theo quy định hiện hành.
CHƯƠNG III
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Điều 9. Thẩm quyền ký hợp đồng lao động
Hiệu trưởng ký hợp đồng lao động đối với người lao động xin làm
việc ở các đơn vị trực thuộc trong Nhà trường không có con dấu và tài
khoản riêng.
Trưởng đơn vị có con dấu và tài khoản riêng hoặc đơn vị được Nhà
trường cho phép sử dụng con dấu được ký các hợp đồng lao động nhưng
phải tuân thủ các quy định của Nhà nước và quy định của Nhà trường.
Điều 10. Hợp đồng lao động thử việc
1. Đối tượng: Người lao động bắt đầu xin vào làm việc tại các đơn vị
trong Nhà trường.
2. Quy trình thực hiện:
Bước 1: Đơn vị (Khoa, Bộ môn, Phòng, Ban, Trung tâm) phải sơ
tuyển trước khi gửi hồ sơ của người xin việc làm về phòng Tổ chức Cán bộ.
Bước 2: Phòng Tổ chức Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, lập trích ngang báo
cáo Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng.
Bước 3: Hội đồng tuyển dụng họp, xét và gửi biên bản họp trình Hiệu
trưởng; Hiệu trưởng giao cho Phòng Tổ chức Cán bộ soạn thảo và ban hành
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Hợp đồng lao động thử việc; trong đó thời gian thử việc như sau: tối đa 03
tháng đối với lao động chuyên môn có trình độ từ cao đẳng trở lên, 02
tháng đối với lao động chuyên môn có trình độ trung học chuyên nghiệp, 01
tháng đối với lao động khác. Trong thời gian thử việc, người lao động được
trả tiền công tương đương 70% mức lương cấp bậc của công việc đảm
nhiệm; không đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Đối với các đơn vị có con dấu và tài khoản riêng, Hiệu trưởng giao
cho Trưởng đơn vị ký hợp đồng lao động thử việc.
Điều 11. Hợp đồng lao động
1. Đối tượng: Người lao động đã thực hiện Hợp đồng lao động thử
việc ở Điều 10.
2. Quy trình thực hiện:
Bước 1: Trong thời gian 07 ngày trước khi hết hạn hợp đồng lao
động thử việc, đơn vị (Khoa, Bộ môn, Phòng, Ban, Trung tâm) tổ chức họp,
nhận xét, đánh giá về người hợp đồng thử việc.
Nếu người lao động đạt yêu cầu thử việc thì đơn vị gửi công văn đề
nghị về Phòng Tổ chức Cán bộ.
Bước 2: Phòng Tổ chức Cán bộ lập danh sách trích ngang báo cáo
Hội đồng tuyển dụng.
Bước 3: Hội đồng tuyển dụng họp xem xét, gửi biên bản đề nghị
Hiệu trưởng ký hợp đồng lao động có kỳ hạn hoặc không xác định thời hạn;
phòng Tổ chức Cán bộ trình Hiệu trưởng ký và ban hành Hợp đồng lao
động.
Đối với các đơn vị có con dấu và tài khoản riêng, Hiệu trưởng giao
cho Trưởng đơn vị ký hợp đồng lao động.
3. Mức tiền công và chế độ phúc lợi:
Đối với hợp đồng lao động chờ tuyển dụng viên chức: Người lao
động được hưởng tiền công tương đương với hệ số lương theo ngạch, bậc x
85%; được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành; được
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hưởng chế độ phúc lợi theo quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường hoặc
quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị có con dấu và tài khoản riêng.
Đối với hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày
17/11/2000 của Chính phủ: Người lao động được hưởng tiền công theo
ngạch, bậc x 85% trong thời gian 03 tháng đối với các ngạch loại C và nhân
viên thừa hành phục vụ, 06 tháng đối với các ngạch loại B; được đóng
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành; được hưởng chế độ phúc
lợi theo quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường hoặc quy chế chi tiêu nội bộ
của đơn vị có con dấu và tài khoản riêng; khi hết thời gian hưởng 85% tiền
công theo ngạch bậc thì được xem xét để ký hợp đồng không xác định thời
hạn.
Điều 12. Hợp đồng lao động vụ việc hoặc thuê khoán công việc
1. Đối tượng: Người lao động làm việc theo vụ việc hoặc công việc
có thời hạn nhất định không quá 12 tháng.
2. Quy trình thực hiện:
Bước 1: Trưởng đơn vị xác định nhu cầu công việc, thời gian cần hợp
đồng hoặc thuê khoán, trình văn bản đề nghị và phải được Hiệu trưởng phê
duyệt.
Bước 2: Đơn vị nhận hồ sơ của người xin việc, Lãnh đạo đơn vị xét,
nếu đồng ý thì Trưởng đơn vị ký hợp đồng lao động vụ việc với người lao
động. Người lao động được trả tiền công, không đóng BHXH, BHYT,
BHTN.
3. Mức tiền công:
- Giảng viên: Chi trả theo giờ giảng thực tế.
Trường hợp do yêu cầu đặc thù công việc cần hợp đồng làm việc
thường xuyên thì Hiệu trưởng xem xét và quyết định.
- Y công, nhân viên bảo vệ, nhân viên phục vụ: Căn cứ mức khoán
quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ.
4. Chi trả tiền công:
- Đối với các đơn vị trực thuộc không có con dấu và tài khoản riêng:
Nhà trường chi trả tiền công cho người lao động theo hợp đồng.
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- Đối với các đơn vị có con dấu và tài khoản riêng: đơn vị chi trả tiền
công cho người lao động theo hợp đồng.
Điều 13. Hợp đồng lao động tại các dự án, chương trình nghiên cứu
khoa học (sau đây gọi là Dự án) của Nhà trường
- Đối tượng: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời
hạn.
- Quy trình tuyển dụng (xét tuyển hoặc thi tuyển) thực hiện như quy
trình tuyển dụng đối với viên chức trong Nhà trường.
CHƯƠNG IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 14. Tổ chức thực hiện
Tất cả các đơn vị và cá nhân trong Nhà trường nghiêm túc thực hiện
Quy chế này; khi Nhà nước thay đổi chế độ, chính sách thì Nhà trường thực
hiện theo các văn bản mới.
Phòng Tổ chức Cán bộ là đầu mối tiếp nhận hồ sơ, trình Hội đồng tuyển
dụng và chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát việc tuyển dụng.
Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc thì Trưởng các đơn
vị có trách nhiệm báo cáo Hiệu trưởng để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù
hợp./.
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Đức Hinh
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