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THÔNG BÁO 

V/v phê duyệt hình thức, nội dung ôn tập kiểm tra, sát hạch 

tuyển dụng viên chức Trạm Y tế trên địa bàn huyện Kỳ Anh năm 2020 
      

 

Thực hiện Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 28/2/2020 của Ủy ban nhân 

dân huyện về việc tuyển dụng viên chức Trạm y tế trên địa bàn huyện Kỳ Anh năm 

2020; Công văn số 226/UBND-NV ngày 04/3/2020 của UBND huyện về việc xây 

dựng đề cương ôn tập tuyển dụng viên chức Trạm y tế trên địa bàn huyện Kỳ Anh 

năm 2020;  

Sau khi xem xét đề nghị của Trưởng các phòng: Nội vụ, Y tế, Tư pháp, 

Trung tâm Y tế; Ủy ban nhân dân huyện thông báo hình thức, nội dung ôn tập 

tuyển dụng viên chức Trạm y tế trên địa bàn huyện Kỳ Anh năm 2020. Cụ thể như 

sau: 

 I. HÌNH THỨC KIỂM TRA SÁT HẠCH: 

 Kiểm tra sát hạch bằng hình thức phỏng vấn, gồm phần kiến thức chung và 

kiến thức chuyên ngành. 

II. VỀ NỘI DUNG ÔN TẬP: 

1. Phần kiến thức chung: 

1.1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;  

 1.2. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

1.3. Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về 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; 

 1.4. Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định 

về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức; 

 1.5. Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong 

bộ máy chính quyền địa phương; 

 1.6. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; 

* Phần liên hệ: Liên hệ thực tế về vấn đề xã hội, nghề nghiệp; chức trách, 

nhiệm vụ, quyền lợi, nghĩa vụ và chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

2. Phần kiến thức chuyên ngành: 

2.1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 23/11/2009; 

 2.2. Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/2/2014 của Bộ Y tế Quy định về 

Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y 

tế; 



2.3. Những tiêu chí cụ thể về chuẩn mực đạo đức của đảng viên, công chức, 

viên chức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của ngành Y tế Hà 

Tĩnh; (Kế hoạch 09/KH-SYT ngày 03/01/2020 của Sở Y tế Hà Tĩnh) 

 2.4. Thông tư 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của liên Bộ Y tế- 

Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học 

dự phòng, y sỹ;  

2.5. Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của liên Bộ Y tế- 

Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, nữ hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

* Phần liên hệ: Liên hệ thực tế, xử lý nội dung, tình huống về chuyên môn, 

nghiệp vụ. 
 

Thông báo này được đăng trên trang thông tin điện tử huyện Kỳ Anh, 

địa chỉ: www.kyanh.gov.vn; niêm yết công khai tại Trung tâm hành chính 

công huyện, phòng Nội vụ, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông và phổ biến 

cho tất cả các thí sinh dự tuyển. 
 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các tổ chức, cá nhân và các thí sinh dự 

tuyển được biết; trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc hoặc chưa rõ đề 

nghị liên hệ UBND huyện (số điện thoại 02393.721.163 hoặc 02393.966.979) để 

được hướng dẫn thêm./. 
  

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ;  

- Sở Y tế;                                                    (để b/c) 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban giám sát huyện; 

- Các phòng ban, đơn vị liên quan; 

- Trung tâm VH-TT (đăng trên cổng TT điện tử); 

- Lưu: VT+NV. 

Gửi VB giấy và điện tử./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Xuân Thủy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kyanh.gov.vn/
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