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UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ Y TẾ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-SYT Quảng Bình, ngày       tháng     năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

Về việc thời gian, địa điểm triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn và 

 nội dung ôn tập phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp tự bảo đảm chi 

phí hoạt động thường xuyên Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình 

  
 

 Kính gửi: ……………………………………… 
 

 

Thực hiện công tác xét tuyển viên chức sự nghiệp tự bảo đảm chi phí 

hoạt động thường xuyên thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình. 

Sở Y tế thông báo thời gian, địa điểm phỏng vấn và nội dung ôn tập phỏng 

vấn đối với các thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển  như sau: 

 1. Thời gian phỏng vấn: 

- Thực hiện thủ tục trước khi phỏng vấn (phát thẻ thí sinh, thu lệ phí xét 

tuyển đối với thí sinh) từ 6h30 - 7h00 ngày 12/01/2020.  

- Khai mạc kỳ xét tuyển lúc 7h00 - 7h30 ngày 12/01/2020.  

- Bắt đầu phỏng vấn vào lúc 7h30 ngày 12/01/2020. 

 2. Địa điểm phỏng vấn: Hội trường tầng 3 Sở Y tế (Số 2, đường Hồ 

Xuân Hương, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) 

 3. Nội dung ôn tập: (Có nội dung ôn tập kèm theo) 

 4. Lệ phí tuyển dụng: 500.000 đồng/thí sinh.  

Sau 10 phút kể từ thời gian bắt đầu phỏng vấn (7h30 ngày 12/01/2020), 

những thí sinh không có mặt tại địa điểm phỏng vấn thì xem như vắng mặt 

không tham dự phỏng vấn.  

* Các thí sinh khi ®i mang theo Chøng minh nh©n d©n hoặc Thẻ căn cước, 

Giấy tờ tùy thân khác theo quy định ®Ó lµm thñ tôc dù pháng vÊn. 

*  Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển được niêm 

yết tại trụ sở làm việc của Sở Y tế và trang thông tin điện tử Sở Y tế. 

 Sở Y tế  thông báo đến các thí sinh để ôn tập và tham gia phỏng vấn theo 

đúng thời gian quy định./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                       GIÁM ĐỐC 
- Sở Nội vụ (báo cáo) 

- Các thành viên HĐXT; 

- Ban Giám sát; 

- Thí sinh dự tuyển; 
- Website Sở Y tế; 

- Lưu: TCCB, VT.                                                                       Nguyễn Đức Cường 
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UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ Y TẾ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NỘI DUNG ÔN TẬP PHỎNG VẤN 

Xét tuyển viên chức sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động  

thường xuyên thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình 
 
 

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-SYT ngày …../12/2019 của Sở Y tế) 

 

 I. PHẦN NĂNG LỰC HIỂU BIẾT VỀ VỊ TRÍ DỰ TUYỂN 

 1. Luật viên chức: Quy định chung; quyền và nghĩa vụ của viên chức; hợp 

đồng làm việc; đào tạo, bồi dưỡng; khen thưởng và xử lý vi phạm; tập sự.  

2. Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 6/4/2012 của Chính phủ ban hành Quy 

định về xử lý kỷ luật đối với viên chức và trách nhiệm bồi thường hoàn trả của 

viên chức. 

 3. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế ban hành 

Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc 

tại các cơ sở y tế. 

 4. Quyết định 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ Y tế về việc phê 

duyệt kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của 

cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. 

 II. PHẦN TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ 

 1. Đối với Bác sĩ hạng III (Mã số dự tuyển X.1) 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009: Chương I (Điều: 3,4,6); 

Chương III (Mục: 1, 3,4); Chương V. 

 - Quyết định số 3192/QĐ-BYT ngày 31/08/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điêu trị tăng huyết áp. 

 - Quyết định số 3319/QĐ-BYT ngày 19/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo 

đường típ 2”. 

 - Quyết định số 3874/QĐ-BYT ngày 26/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế  về 

việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi 

tắc nghẽn mạn tính". 

 2. Đối với Bác sĩ hạng III (Mã số dự tuyển X.2) 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009: Chương I (Điều: 3,4,6); 

Chương III (Mục: 1, 3,4); Chương V. 
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 - Quyết định số 3319/QĐ-BYT ngày 19/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo 

đường típ 2”. 

 - Quyết định số 3192/QĐ-BYT ngày 31/08/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điêu trị tăng huyết áp. 

 - Quyết định số 3705/QĐ-BYT ngày 22/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế  về 

việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị Sốt xuất huyết Dengue. 

 - Quyết định số 315/QĐ-BYT ngày 29/01/2015 của Bộ Y tế ban hành tài 

liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh sản phụ khoa”: 

Doạ sẩy thai - sẩy thai. 

 - Quyết định số 3312/QĐ-BYT ngày 07/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số 

bệnh thường gặp ở trẻ em”: Viêm ruột thừa hoại tử sơ sinh. 

3. Đối với chức danh Bác sĩ hạng III (Mã số dự tuyển X.3) 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009: Chương I (Điều: 3,4,6); 

Chương III (Mục: 1, 3,4); Chương V. 

- Bài Giảng Bệnh học ngoại khoa tập I và tập II của Bộ môn ngoại, 

Trường Đại học Y Hà Nội (Nhà xuất bản Y học - Xuất bản năm 2006) 

- Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về việc hướng 

dẫn phòng, chẩn đoán và xử lý phản vệ. 

4. Đối với chức danh Bác sĩ hạng III (Mã số dự tuyển X.4)  

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009: Chương I (Điều: 3,4,6); 

Chương III (Mục: 1, 3,4); Chương V. 

- Thông tư 46/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 Quy định chức năng nhiệm 

vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở phục hồi chức năng. 

- Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị chuyên ngành phục hồi chức năng được 

ban hành tại Quyết định 3109/QĐ-BYT ngày 19/12/2014 

 - Quyết định số 2520/QĐ-BYT ngày 18/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

ban hành hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành phục hồi chức năng. 

5. Đối với chức danh Bác sĩ hạng III (Mã số dự tuyển X.5) 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009: Chương I (Điều: 3,4,6); 

Chương III (Mục: 1, 3,4); Chương V. 

- Thông tư số 49/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế về việc 

hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh. 
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- Thông tư 40/2018/TT-BYT ngày 07/12/2018 của Bộ Y tế về việc quy 

định về quản lý mẫu bệnh phẩm truyền nhiễm. 

- Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh Y học ban hành 

kèm theo Quyết định số 26/QĐ-BYT ngày 03/01/2013 của Bộ Y tế.  

- Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh ban hành kèm 

theo Quyết định số 320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014 của Bộ Y tế. 

- Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Huyết học - Truyền máu - 

Miễn dịch - Di truyền - Sinh học phân tử ban hành kèm theo Quyết định số 

2017/QĐ-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ Y tế. 

 6. Đối với Bác sĩ hạng III (Mã số dự tuyển X.6) 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009: Chương I (Điều: 3,4,6); 

Chương III (Mục: 1, 3,4); Chương V. 

- Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về việc hướng 

dẫn phòng, chẩn đoán và xử lý phản vệ. 

 - Quyết định số 1493/QĐ-BYT ngày 22/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Hồi sức 

tích cực”: Sốc tim; Chẩn đoán và xử lý suy hô hấp cấp; Suy thận cấp; Suy gan 

cấp; Sản giật và tiền sản giật. 

 - Quyết định số 3610/QĐ-BYT ngày 31/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và xử lý ngô đôc 

cấp”: Ngộ độc Benzodiazepin; Ngộ độc hoá chất diệt chuột. 

 7. Đối với chức danh Bác sĩ hạng III (Mã số dự tuyển X.8) 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009: Chương I (Điều: 3,4,6); 

Chương III (Mục: 1, 3,4); Chương V. 

 - Quyết định số 315/QĐ-BYT ngày 29/01/2015 của Bộ Y tế ban hành tài 

liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh sản phụ khoa” 

8. Đối với chức danh Bác sĩ hạng III (Mã số dự tuyển X.9)  

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009: Chương I (Điều: 3,4,6); 

Chương III (Mục: 1, 3,4); Chương V. 

 - Quy trình Y học cổ truyền ban hành kèm theo Quyết định số 

26/2008/QĐ-BYT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

 - Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành châm cứu được 

bàn hành theo quyết định số 792/QĐ-BYT ngày 12/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

 - Thông tư 30/2017/TT-BYT ngày 11/7/2017 của Bộ Y tế về hướng dẫn 

phương pháp chế biến các vị thuốc cổ truyền. 
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 9. Đối với chức danh Điều dưỡng hạng IV, Điều dưỡng hạng III (Mã 

số dự tuyển X.10, X.11, X.12, X.13, X.14, X.15, X.16) 

 - Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009: Chương I (Điều: 3,4,6); 

Chương III (Mục: 1, 3,4); Chương V. 

- Hướng dẫn Quy trình chăm sóc người bệnh tập 1 ban hành kèm theo 

Quyết định số 940/2002/QĐ-BYT ngày 22/3/2002 của Bộ Y tế. (Các nội dung 

liên quan đến vị trí dự tuyển). 

- Hướng dẫn Quy trình chăm sóc người bệnh tập 2 ban hành kèm theo 

Quyết định số 1108/2004/QĐ-BYT ngày 29/3/2004 của Bộ Y tế. (Các nội dung 

liên quan đến vị trí dự tuyển). 

- Thông tư 07/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ Y tế về việc hướng 

dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện. (Các nội 

dung liên quan đến vị trí dự tuyển). 

- Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 Thông tư quy định về 

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

- Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về việc hướng 

dẫn phòng, chẩn đoán và xử lý phản vệ. 

10. Đối với chức danh Viên chức hành chính (Mã số dự tuyển X.17) 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009: Nội dung liên quan đến 

vị trí dự tuyển. 

- Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ. 

- Thông tư số 53/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế Quy định 

về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ ngành Y tế. 

- Quy chế lưu trữ hồ sơ bệnh án tại Quy chế bệnh viện (Ban hành kèm 

theo Quyết định số 1895/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế). 

11. Đối với chức danh Kỹ thuật viên hạng IV (Mã số dự tuyển X.18) 

- Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý 

trang thiết bị y tế; 

- Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về 

quản lý trang thiết bị y tế; 

- Thông tư 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn 

tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-01-2013-nd-cp-huong-dan-luat-luu-tru-163185.aspx
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- Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của  Phòng vật tư, thiết bị y tế 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1895/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế). 

12. Đối với chức danh Điều dưỡng hạng IV (Mã số dự tuyển X.19) 

- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13. 

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

Thông tư quy định về quản lý chất thải y tế. 

- Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 30/7/2018 Thông tư quy định về 

kiểm soát nhiểm khuẩn trong các cơ sở khám chữa bệnh. 

- Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/9/2012 của Bộ Y tế Quyết định 

về việc phê duyệt các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn.  

- Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017 của Bộ Y tế Quyết định 

về việc phê duyệt các hướng dẫn kiểm soát nhiểm khuẩn trong các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh. 

 13. Đối với chức danh Điều dưỡng hạng IV (Mã số dự tuyển X.20) 

 - Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009: Chương I (Điều: 3,4,6); 

Chương III (Mục: 1, 3,4); Chương V. 

- Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 Thông tư quy định về 

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

 - Thông tư số 08/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ Y tế về hướng 

dẫn công tác dinh dưỡng tiết chế trong bệnh viện. 

 - Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm (Chủ biên Trường Đại học Y khoa 

Thái Nguyên) - Nhà xuất bản Y học; xuất bản năm 2007. 

 14. Đối với chức danh Viên chức hành chính (Mã số dự tuyển X.21) 

 - Luật viên chức. 

 - Luật thi đua khen thưởng. 

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

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

- Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ ban hành 

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. 

 15. Đối với chức danh Kế toán viên (Mã số dự tuyển X.22, X.23) 
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- Luật Kế toán số 88/2015/QH13  

- Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 

- Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13  

- Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán. 

- Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. 

 16. Hộ sinh hạng IV (Mã số dự tuyển X.24) 

 - Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009: Chương I (Điều: 3,4,6); 

Chương III (Mục: 1, 3,4); Chương V. 

 - Quyết định số 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc phê duyệt tài liệu “Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ 

sinh sản”: Chăm sóc trước khi có thai và trước khi sinh; Chăm sóc trong và sau 

đẻ; Chăm sóc sơ sinh. 

- Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 Thông tư quy định về 

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

- Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về việc hướng 

dẫn phòng, chẩn đoán và xử lý phản vệ. 

 17. Đối với chức danh Kỹ thuật y hạng IV, ngành chẩn đoán hình ảnh 

(Mã số dự tuyển X.25) 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009: Chương I (Điều: 3,4,6); 

Chương III (Mục: 1, 3,4); Chương V. 

- Quyết định số 25/QĐ-BYT ngày 03/01/2013 của Bộ Y tế về việc ban 

hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình, kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh và điện quang 

can thiệp”. 

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

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

trong y tế. 

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

Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư liên tịch 

số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ và Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế. 
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