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THÔNG BÁO 

V/v hình thức, nội dung đề cƣơng ôn tập kiểm tra, sát hạch 

tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh 
 
     

 Thực hiện Kế hoạch số 593/KH-UBND ngày 05/5/2020 của Ủy ban nhân dân 

huyện về việc thu hút, tiếp nhận, tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Y tế 

huyện Kỳ Anh năm 2020; Quyết định số 7658/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của 

UBND huyện về việc ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức làm việc Trung tâm Y 

tế huyện Kỳ Anh; Công văn số 914/UBND-NV ngày 08/7/2020 của UBND huyện về 

việc xây dựng đề cương ôn tập tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Y tế 

huyện Kỳ Anh;  

 Căn cứ văn bản đề nghị của các phòng: Nội vụ, Y tế, Văn hóa - Thông tin, Tài 

chính - Kế hoạch, Lao động - TB & XH, Văn phòng HĐND&UBND, Trung tâm Y tế 

huyện; Căn cứ báo cáo, đề xuất tại Văn bản số 05/TP ngày 03/02/2021 của Phòng Tư 

pháp về việc thẩm định nội dung đề cương ôn tập kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên 

chức làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh. Sau khi thống nhất ý kiến, Ủy ban 

nhân dân huyện Kỳ Anh thông báo: 

I. Về hình thức kiểm tra sát hạch:  

Kiểm tra sát hạch bằng hình thức làm bài viết, gồm phần kiến thức chung và 

kiến thức chuyên ngành. 

II. Về nội dung ôn tập phần kiến thức chung (áp dụng cho tuyển dụng tất 

cả các vị trí): 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƢƠNG 

1 

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

Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức; 

2 
Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của chính phủ về xử lý kỷ luật 

cán bộ, công chức, viên chức; 

3 

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về Về thực 

hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự 

nghiệp công lập; 

4 
Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về Đánh giá, xếp 

loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

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; 

6 

Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh 

quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh. 
  

 



III. Về nội dung ôn tập phần kiến thức chuyên ngành (áp dụng cho tuyển 

dụng tất cả các vị trí): 
 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƢƠNG 

1 

Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm 

sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”. 

2 Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009. 

3 
Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008; Luật số 

46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sữa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; 

4 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007. 

5 
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. 

6 
Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ 

Y tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về quản lý chất thải y tế  

7 
Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 06/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

ban hành „„Quy định về Y đức‟‟ 
 

IV. Về nội dung ôn tập phần kiến thức chuyên ngành (áp dụng cho tuyển 

dụng vị trí chuyên môn, nghiệp vụ): 

1. Chuyên ngành Bác sĩ đa khoa: 
 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƢƠNG  

1 
Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT ngày 21/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc ban hành Quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc 

2 

Quyết định số 3351/QĐ-BYT ngày 29/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng virus Corona 

mới (SARS-CoV-2) 

3 
Thông tư số 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng 

ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

4 

Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định về đơn 

thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú. 

Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22/8/2018 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 quy định về 

đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú. 

5 
Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng, 

chẩn đoán và xử trí phản vệ 

6 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/05/2015 của liên Bộ 

Y tế - Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ, Bác 

sĩ y học dự phòng, Y sĩ. 
 

2. Chuyên ngành Bác sĩ Y học cổ truyền: 
 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƢƠNG  

1 

Quyết định số 3351/QĐ-BYT ngày 29/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng virus Corona 

mới (SARS-CoV-2) 

2 
Thông tư số 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng 

ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

3 Thông tư số 44/2018/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Y tế quy 



STT NỘI DUNG ĐỀ CƢƠNG  

định về kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu, kê đơn kết hợp thuốc cổ 

truyền, thuốc dược liệu với thuốc hóa dược. 

4 
Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng, 

chẩn đoán và xử trí phản vệ 

5 

Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ y học 

dự phòng, Y sĩ. 
 

3. Chuyên ngành Dƣợc sĩ Đại học hạng III 
 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƢƠNG 

1 Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016. 

2 
Thông tư số 31/2012/TT-BYT ngày 20/12/2012 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt 

động dược lâm sàng trong bệnh viện 

3 
Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế quy định tổ chức và 

hoạt động của khoa Dược bệnh viện 

4 
Thông tư số 21/2013/TT-BYT ngày 08/8/2013 của Bộ Y tế quy định về tổ chức 

và hoạt động của Hội đồng Thuốc và điều trị trong bệnh viện 

5 
Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế về hướng dẫn sử 

dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh 

6 
Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy định việc đấu 

thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập 

7 

Thông tư 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết một 

số điều của Luật Dược và Nghị Định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của 

Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt 

8 
Quyết định số 2397/1999/QĐ-BYT ngày 10/8/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc ban hành quy định “Đạo đức hành nghề Dược” 

9 
Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược. 

10 
Quyết định số 4815/QĐ-BYT ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

phê duyệt tài liệu “Chuẩn năng lực cơ bản của Dược sỹ Việt Nam” 
  

4. Chuyên ngành Dƣợc sĩ cao đẳng, trung cấp hạng IV: 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƢƠNG 

1 Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/ 2016. 

2 
Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế về hướng dẫn sử 

dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh 

3 
Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế quy định tổ chức và 

hoạt động của khoa Dược bệnh viện 

4 
Quyết định số 2397/1999/QĐ-BYT ngày 10/8/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc ban hành quy định “Đạo đức hành nghề Dược” 

5 
Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ Y tế quy định về thực 

hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc 



STT NỘI DUNG ĐỀ CƢƠNG 

6 

Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết 

một số điều của Luật Dược và Nghị Định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 

của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt 

7 
Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế-Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược. 

8 
Quyết định số 4815/QĐ-BYT ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

phê duyệt tài liệu “Chuẩn năng lực cơ bản của Dược sỹ Việt Nam” 
  

 5. Chuyên ngành Điều dƣỡng Đại học hạng III: 
 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƢƠNG 

1 
Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh. 

2 
Thông tư số 07/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn công 

tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện 

3 

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

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

sinh, kỹ thuật y 

4 
Quyết định số 1352/QĐ-BYT ngày 24/4/2012 của Bộ Y tế ban hành “Chuẩn 

năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam”. 

5 

Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 của Bộ Y tế về việc Ban hành 

“Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh”. 
 

6. Chuyên ngành Điều dƣỡng cao đẳng, trung cấp hạng IV 
 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƢƠNG 

1 
Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh. 

2 
Thông tư số 07/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn công tác 

điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện 

3 

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

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

sinh, kỹ thuật y 

4 
Quyết định số 1352/QĐ-BYT ngày 24/4/2012 của Bộ Y tế ban hành “Chuẩn 

năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam”. 
 

 7. Chuyên ngành Kỹ thuật viên Y – Phục hồi chức năng 
 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƢƠNG 

1 
Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh 

2 
Thông tư 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế Quy định về kiểm soát 

nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  

3 

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

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

sinh, kỹ thuật y. 

4 
Quyết định số 4039/QĐ-BYT ngày 06/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt 

Kế hoạch quốc gia về phát triển Phục hồi chức năng giai đoạn 2014-2020 
 



 8. Chuyên ngành Kỹ thuật viên Y – Xét nghiệm 
 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƢƠNG 

1 
Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh 

2 
Thông tư số16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế Quy định về kiểm 

soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  

3 

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

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

sinh, kỹ thuật y. 

4 
Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về 

bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm 

5 
Thông tư số 49/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt 

động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh 
 

 9. Chuyên ngành Kỹ thuật viên Y – Chẩn đoán hình ảnh 
 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƢƠNG 

1 
Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh 

2 
Thông tư số16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế Quy định về kiểm 

soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  

3 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y 

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

hộ sinh, kỹ thuật y. 

4 

Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ - Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong 

y tế 

5 

Thông tư số 13/2018/TT-BKHCN ngày 05/9/2018 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-

BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Y tế quy 

định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế 
  

 10. Chuyên ngành Nữ hộ sinh hạng IV: 
  

STT NỘI DUNG ĐỀ CƢƠNG 

1 

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

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

sinh, kỹ thuật y 

2 
Quyết định số 342/QĐ-BYT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

phê duyệt tài liệu “Chuẩn năng lực cơ bản của hộ sinh Việt Nam” 

3 
Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế quy định về kiểm 

soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

4 
Quyết định số 3982/QĐ-BYT ngày 03/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

phê duyệt Tài liệu hướng dẫn “Kỹ năng cơ bản của Người đỡ đẻ”.  

5 

Quyết định số 4673/QĐ-BYT ngày 10/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

phê duyệt tài liệu Hướng dẫn chuyên môn chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ 

sinh trong và ngay sau đẻ. 
 

 11. Chuyên ngành Y tế Công cộng - Hạng III 
 



STT NỘI DUNG ĐỀ CƢƠNG 

1 
Quyết định số 2018/QĐ-BYT ngày 28/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

ban hành “Hướng dẫn giám sát dựa vào sự kiện” 

2 
Quyết định số 3468/QĐ-BYT ngày 07/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19” 

3 

Quyết định số 189/QĐ-BYT ngày 17/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

“10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý đến năm 2020” thực hiện Chiến lược quốc 

gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020 tầm nhìn đến năm 2030. 

4 
Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế quy định truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế. 

5 
Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế về việc ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - Điều kiện đảm bảo hợp vệ sinh. 

6 
Quyết định số 1125/QĐ-TTg  ngày 31/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020 

7 
Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế-

Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng. 
 

 12. Chuyên ngành Bác sĩ Y học dự phòng - Hạng III 
 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƢƠNG  

1 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007  

2 
Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt 

động tiêm chủng 

3 

Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 08/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

ban hành Sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong 

trạng thái bình thường mới” 

4 
Quyết định số 3711/QĐ-BYT ngày 19/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

ban hành “Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue” 

5 
Quyết định số 4845/QĐ-BYT ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

ban hành “Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh sởi, rubella” 

6 
Quyết định số 1622/QĐ-BYT ngày 08/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt 

“Hướng dẫn giám sát, phòng chống bệnh dại trên người” 

7 

Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ y học 

dự phòng, Y sĩ. 

8 
Thông tư số 17/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 của Bộ Y tế hướng dẫn giám sát 

và đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm 
 

 13. Chuyên ngành Dân số viên: 
 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƢƠNG  

1 

Nghị quyết 221/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hà Tĩnh quy định một số chính sách về công tác dân số và phát triển trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 – 2030. 

2 
Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế 

3 
Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BYT-BNV ngày 15/4/2016 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số 



STT NỘI DUNG ĐỀ CƢƠNG  

4 

Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ ban hành Chương 

trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 

25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 

về công tác dân số trong tình hình mới 

5 
Quyết định số 537/QĐ-TTg ngày 17/4/2020 của Thủ Tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030 

6 
Quyết định số 25/QĐ-BYT ngày 07/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban 

hành Hướng dẫn chuyên môn về tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân. 
 

 14. Chuyên ngành Công tác xã hội: 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƢƠNG  

1 
Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi;  

2 
Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật;  

3 
Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính 

sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;  

4 

Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 28/2012/NĐ-

CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật người khuyết tật;  

5 
Thông tư số 35/2011/TT-BYT ngày 15/10/2011 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn 

thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi;  

6 

Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTB&XH-BTC ngày 24/10/2014 của 

Bộ LĐTB&XH và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 

số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ 

giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Thông tư liên tịch số 

06/2016/TTLT-BLĐTB&XH-BTC ngày 12/5/2016 của Bộ Lao động-Thương 

binh và Xã hội và Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 4 Điều 11 

Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLTBLĐTB&XH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số 

điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy 

định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

7 
Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 – 2020; 

8 

Quyết định số 488/QĐ-TTg ngày 14/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt 

Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 - 2025 và tầm nhìn đến 

năm 2030”.  
 
 

V. Về nội dung ôn tập phần kiến thức chuyên ngành (áp dụng cho tuyển 

dụng vị trí hỗ trợ, phục vụ): 

1. Chuyên ngành Tổ chức nhân sự: 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƢƠNG 

1 
Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí 

việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

2 

Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định về chế độ 

phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế 

công lập.  



STT NỘI DUNG ĐỀ CƢƠNG 

3 

Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người 

lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch. 

4 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

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

phòng, y sĩ. 

5 

Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức 

danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức 

chuyên ngành hành chính. 

6 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; 

7 

Chỉ thị số 09/CT-BYT ngày 22/11/2013 của Bộ Y tế về tăng cường tiếp nhận và 

xử lý ý kiến phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh thông qua đường dây nóng. 
 

2. Chuyên ngành Hành chính quản trị: 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƢƠNG  

1 Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011;  

2 
Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn 

thư; 

3 
Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục 

hành chính trên môi trường điện tử; 

4 

Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về quy định về chế 

độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y 

tế công lập. 

5 

Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh phê 

duyệt danh mục, vị trí việc làm và khung năng lực từng vị trí việc làm thuộc 

Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh; 

6 
Thông tư số 37/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế về Quy định chế độ 

báo cáo thống kê ngành y tế; 
 

3. Chuyên ngành Công nghệ thông tin hạng III: 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƢƠNG  

1 Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006. 

2 
Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính Phủ về Ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. 

3 
Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ Quy định về khu 

công nghiệp thông tin tập trung. 

4 

Nghị định số 43/2011/NĐ-CP  ngày 13/6/2011  của  Chính  phủ Quy định về 

việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử 

hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. 

5 

Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết 

và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công 

nghiệp công nghệ thông tin. 
 



4. Chuyên ngành Kế toán - Hạng III: 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƢƠNG 

1 Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015:  

2 Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015.  

3 
Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.  

4 
Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 Hướng dẫn chế độ kế toán hành 

chính, sự nghiệp.  

5 
Nghị định số 16/2015/NĐ-CP  ngày 14/02/2015 Quy định cơ chế tự chủ của đơn 

vị sự nghiệp công lập. 

6 

Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế 

độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và 

tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần 

vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. 
 

 

Thông báo này đƣợc đăng trên Cổng thông tin điện tử huyện Kỳ Anh, 

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

chính công huyện, phòng Nội vụ, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, 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 thức hiện, nếu có gì vướng mắc hoặc chưa rõ đề 

nghị liên hệ UBND huyện (qua phòng Nội vụ) số điện thoại 02393.721.163 hoặc số 

02393.966.979 để được hướng dẫn thêm./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Sở Y tế;                                         (để b/c) 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban giám sát; 

- 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 

 

 

 

 

 

 

 Dƣơng Thị Vân Anh  
 

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

	loai_1_name

		2021-02-05T07:57:33+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân Huyện Kỳ Anh<ubkyanh@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-02-05T07:57:48+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân Huyện Kỳ Anh<ubkyanh@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-02-05T07:57:57+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân Huyện Kỳ Anh<ubkyanh@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




