
  

 

UBND HUYỆN CẨM XUYÊN 

HĐXT VIÊN CHỨC Y TẾ 

    Số: 02/TB-HĐXT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cẩm Xuyên, ngày 20 tháng 4 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Nội dung ôn tập, hình thức, thời gian, địa điểm 

 xét tuyển viên chức y tế xã, thị trấn 

 

Căn cứ Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 24/03/2020 của UBND 

huyện về việc ban hành nội quy, quy chế xét tuyển viên chức y tế xã, thị trấn 

năm 2020. Hội đồng xét tuyển viên chức y tế xã, thị trấn năm 2020 thông báo 

nội dung ôn tập, hình thức xét tuyển, thời gian và địa điểm xét tuyển (vòng 2) 

như sau: 

I. Nội dung ôn tập: 

1. Kiến thức, trình độ hiểu biết chung về pháp luật của viên chức: 

- Luật viên chức; 

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

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- 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. 

- 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. 

- Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ về việc 

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;  

- Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ y tế hướng dẫn 

chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế xã, phường, thị trấn; Thông tư số 

26/2015/TT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ; Thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ. 

2. Nội dung ôn tập về kiến thức chuyên môn 

- Luật Khám, chữa bệnh: Điều 3, 6, 31đến 40, 60, 62, 63.  

- Luật An toàn thực phẩm: Điều 3, 28, 29, 30, 56, 57, 58, 59. 

- Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm: Điều 3 (các mục chính), 4, 5, 13, 

31 đến 34, 50, 51. 

- Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ về việc 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=29/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=29/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


  

về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù 

trong thời gian có dịch: Các điều 1, 2, 3, 4. 

- Quyết định số 468/QĐ-BYT ngày 19/02/2020 Về việc ban hành hướng 

dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm do Covid-19: Sử dụng phương tiện phòng hộ 

cá nhân, vệ sinh tay, vệ sinh khử khuẩn bề mặt môi trường. 

- Công tác tiêm chủng mở rộng: Hướng dẫn bảo quản vắc xin; lịch 

TCMR; Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng; hướng dẫn theo dõi, chăm sóc, xử 

trí phản ứng sau tiêm chủng. 

- Thông tư liên tịch số 58/2015/TT-BYT-BTNMT ngày 31/15/2015 của 

Bộ Y tế và Bộ tài nguyên – Môi trường về việc quy định quản lý chất thải y tế: 

Các điều 3, 4, 5, 6, 7. 

- Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT quy định về công 

tác y tế trường học: Các điều 8, 9, 10. 

- Hướng dẫn liên ngành số 1956 ngày 11/9/2010 của Sở Y tế và Sở Giáo 

dục về Phối hợp thực hiện công tác y tế trường học: Mục I, II; các nhiệm vụ 

chính tại mục III; nhiệm vụ của Trạm Y tế 

- Thông tư số 16/2018/TT-BYT Quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn 

trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Chương II 

- Nội dung chính của phòng ngừa chuẩn, khử khuẩn – tiệt khuẩn dụng cụ, 

Tiêm an toàn. 

- Thông tư số 23/2011/TT-BYT Hướng dẫn sử dụng thuốc trong cơ sở y 

tế có giường bệnh: Các điều 2, 3, 6. 

- Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 13/7/2916 của Bộ Y tế phê duyệt kế 

hoạch triển khai cơ sở  y tế xanh - sạch - đẹp: Mục I, mục II. 

- Thông tư số 07/2014/TT-BYT quy định về quy tắc ứng xử của công chức, 

viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế: Từ điều 3 đến điều 7. 

- Một số vấn đề cơ bản về an toàn người bệnh: 6 giải pháp an toàn NB 

toàn cầu; phòng ngừa sai sót, sự cố y khoa trong trong sử dụng thuốc cho NB; 

kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở y tế 

- Thông tư  số 51/2017/TT-BYT: Hướng dẫn phòng, chẩn đoán, xử trí 

phản vệ. 

- Những vấn đề cơ bản của nghề điều dưỡng: vai trò, chức năng điều 

dưỡng; phẩm chất và nghĩa vụ nghề nghiệp của người điều dưỡng; Quy trình 

điều dưỡng. Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên Việt Nam  (Ban hành 

theo Quyết định số 20/QĐ-HĐD ngày 10 tháng 09 năm 2012 của Chủ tịch Hội 

Điều dưỡng Việt Nam). 

 - Mục đích ý nghĩa của việc thực hiện đổi mới phong cách thái độ phục 

vụ và xây dựng cơ sở xanh sạch đẹp. 

- Tiêu chí quốc gia về y tế xã và tiêu chí 15. Y tế: Các nội dung chính để 

dánh đánh giá  

II. Hình thức sát hạch, thời gian, địa điểm sát hạch: 

1. Hình thức sát hạch: Phỏng vấn. 

https://thuvienphapluat.vn/bulletin/document.aspx?key1=E=pnNU5qYzTX
https://thuvienphapluat.vn/bulletin/document.aspx?key1=E=pnNU5qYzTX


  

2. Thời gian kiểm tra, sát hạch: 7 giờ 30 phút, ngày 10/5/2020; 

         3. Địa điểm: Hội trường gác 3, UBND huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. 

         Hội đồng xét tuyển thông báo để các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển được biết./. 
Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Sở Nội vụ; Sở Y tế; 

- TT Huyện uỷ, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các thành viên HĐXT; 

- TT Văn hóa – Truyền thông huyện; 

- UBND các xã, thị trấn 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

 - Phòng Nội vụ, phòng Y tế; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

 - Thí sinh tham gia xét tuyển; 

 - Lưu: HĐXT. 

 

 

 

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Phạm Văn Thắng 
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