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THÔNG BÁO 

Nội dung tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2022 

 

 

Căn cứ Quyết định số 984/QĐ-SYT ngày 31 tháng 8 năm 2022 của 

Giám đốc Sở Y tế về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Y 

tế năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của 

Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên 

chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2022 thông báo danh 

mục tài liệu ôn tập vòng 2 (đính kèm phụ lục). 

Thời gian tổ chức xét tuyển vòng 2, Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo 

sau. Đề nghị thí sinh có nộp Phiếu đăng ký tuyển dụng thường xuyên theo dõi 

thông báo trên trang web Sở Y tế tại địa chỉ https://soyte.angiang.gov.vn. 

Ghi chú: Danh mục tài liệu ôn tập được niêm yết tại các đơn vị mà thí 

sinh nộp Phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Các Trung tâm tuyến tỉnh; 

- TTYT huyện, thị, thành phố; 

- Lưu: VT, HĐTD. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Từ Hoàng Tước 
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DANH MỤC TÀI LIỆU 

Ôn tập kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở Y tế năm 2022 

(ban hành kèm theo thông báo số 3795/TB-HĐTD ngày 23/11/2022 của 

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2022) 

 

Stt Vị trí việc làm Nội dung tài liệu 
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Bác sĩ (hạng III): 

Bác sĩ đa khoa 

Mã CDNN: 

V.08.01.03 

A. Tài liệu về kiến thức chung 

1. Luật khám, chữa bệnh số 40/2009/QH12 (ôn tập các Điều: 3, 8, 9, 13, 

31, 32, 35, 36, 37). 

2. Luật Viên chức số 58/2010/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của luật cán bộ, công chức và luật viên chức số 52/2019/QH14 (Ôn tập 

phần viên chức).  

3. Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề 

và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh. 

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 (Ôn tập phần dành cho BS hạng III).  

5. Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/04/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, 

bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành y tế (Ôn tập Điều 1). 

6. Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế 

quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Ôn 

tập Chương I, Chương II, Chương III)  

7. Thông tư 52/2017/TT-BYT ngày 19/12/2017 của Bộ Y tế quy định về 

kê đơn thuôc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị 

ngoại trú (Ôn tập các Điều: 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13).  

8. Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế Hướng 

dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh (Ôn tập các Điều 

2, 3, 4, 6, 7, 8).  

9. Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn 

thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện 

(Ôn tập Chương I, Chương II, Chương III).  

10. Thông tư 35/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế quy định 

về phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh. 

B. Tài liệu về kiến thức chuyên môn:  

1. Bác sĩ đa khoa  

* Nội khoa: 

- Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. 

- Quyết định 5332/QĐ-BYT ngày 23/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc ban hành tài liệu chuyên môn “Thực hành chẩn đoán và điều trị 

bệnh động mạch vành”. 



 

Stt Vị trí việc làm Nội dung tài liệu 

- Quyết định 5481/QĐ-BYT ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

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

bệnh Đái tháp đường típ 2”. 

- Giáo trình giảng dạy “Tiếp cận các vấn đề nội khoa thường găp”; Tiếp 

cận chẩn đoán bệnh nội khoa”; Tiếp cận điều trị bệnh nội khoa chủ biên 

Hoàng Văn Sỹ, Quách Trọng Đức. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia thành 

phố Hồ Chí Minh. Ôn tập các bài: 

+ Chẩn đoán và điều trị bệnh tăng huyết áp. 

+ Tiếp cận chẩn đoán và điều trị bệnh xuất huyết tiêu hóa. 

+ Tiếp cận chẩn đoán và điều trị nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới. 

+ Tiếp cận chẩn đoán và điều trị bệnh thận mạn. 

* Ngoại khoa: 

- Bệnh học Ngoại khoa tiêu hoá - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí 

Minh, ôn tập các bài:  

+ Viêm ruột thừa cấp. 

+ Tắc ruột cơ học. 

+ Thoát vị bẹn. 

 + Thủng ổ loét dạ dày- tá tràng. 

- Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sỏi tiết niệu – Hội tiết niệu thận học 

Việt Nam, ôn tập bài: Cơn đau quặn thận, Sỏi tiết niệu. 

* Sản Phụ khoa: 

- Bài giảng Sản khoa 2020; Bài giảng Phụ khoa 2017, Bộ môn Phụ Sản, 

Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh; Phác đồ điều trị Sản Phụ khoa 

2022, Bệnh viện Từ Dũ. Ôn tập các bài: 

+ Xác định tuổi thai và các vấn đề có liên quan. 

+ Cơ chế sanh ngôi chỏm. Đỡ sanh thường ngôi chỏm. 

+ Thai ngoài tử cung. 

+ Băng huyết sau sanh. 

+ Viêm phần phụ. 

* Nhi khoa: 

- 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 lý thường gặp ở trẻ em”. Ôn tập các nội dung: 

+ Nhận biết và xử trí các dấu hiệu đe đọa chức năng sống ở trẻ em. 

+ Viêm phổi do vi khuẩn ở trẻ em. 

+ Tiêu chảy cấp. 

- Quyết định số 3705/QĐ-BYT ngày 22/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc ban hành hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết 

Dengue. 

2. Bác sĩ chuyên khoa mắt: 

Quyết định số 40/QĐ-SYT ngày 12/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 
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việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các 

bệnh về mắt”, ôn tập các bài: 

- Viêm kết mạc cấp. 

- Viêm kết mạc dị ứng cấp tính. 

- Khô mắt do thiếu Vitamin A. 

- Bỏng mắt do hoá chất. 

- Nhược thị. 
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Bác sĩ (hạng III): 

Bs Răng hàm mặt 

Mã CDNN: 

V.08.01.03 

 

A. Tài liệu về kiến thức chung 

1. Luật khám, chữa bệnh số 40/2009/QH12 (ôn tập các Điều: 3, 8, 9, 13, 

31, 32, 35, 36, 37)  

2. Luật Viên chức số 58/2010/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của luật cán bộ, công chức và luật viên chức số 52/2019/QH14 (Ôn tập 

phần viên chức).  

3. Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề 

và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh. 

4. Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của 

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

sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ (Ôn tập phần dành cho BS hạng III).  

5. Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/04/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, 

bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành y tế (Ôn tập Điều 1). 

6. Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế 

quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Ôn 

tập Chương I, Chương II, Chương III). 

7. Thông tư 52/2017/TT-BYT ngày 19/12/2017 quy định về kê đơn 

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

(Ôn tập các Điều: 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13).  

8. Thông tư 35/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế quy định về 

phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh  

B. Tài liệu về kiến thức chuyên môn:  

9. Quyết định số 3108/QĐ-BYT ngày 28/07/2015 của Bộ Y tế Hướng 

dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về Răng Hàm Mặt; Quyết định số 

2121/QĐ-BYT ngày 21/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban 

hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Răng Hàm 

Mặt. Ôn tập các bài: 

- Bệnh sâu răng: nguyên nhân và một số yếu tố nguy cơ làm tăng khả 

năng sâu răng, điều trị, phòng bệnh. 

- Viêm tủy răng: định nghĩa, nguyên nhân, điều trị tủy răng không hồi 

phục   

- Viêm mô tế bào lan tỏa vùng mặt: nguyên nhân, chẩn đoán và  điều trị 

- Viêm lợi liên quan đến mãng bám: định nghĩa, nguyên nhân, chẩn đoán 
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xác định, điều trị, dự phòng 

- Sâu răng sữa: nguyên nhân và một số yếu tố nguy cơ, phần điều trị 

gồm nguyên tắc và điều trị cụ thể, phòng bệnh. 

- Viêm tuyến mang tai do virus (Quai Bị) :định nghĩa, nguyên nhân, 

chẩn đoán, điều trị 

- Mất răng toàn bộ: định nghĩa, nguyên nhân, chẩn đoán, các bước làm 

phục hình răng bằng hàm giả tháo lắp toàn bộ. 

- Mất răng từng phần: nguyên nhân, nguyên tắc điều trị, điều trị tiền 

phục hình, phục hình bằng cầu răng (phục hình bằng cầu răng gồm: chỉ 

định, chống chỉ định, các bước làm cầu răng). 

- Răng khôn mọc lệch: định nghĩa, nguyên nhân chẩn đoán lâm sàng và 

cận lâm sàng, nguyên tắc điều trị, tiên lượng và biến chứng. 

- Cấy lại răng bật ra khỏi xương ổ: chỉ định, chống chỉ định,các bước 

tiến hành, theo dõi và xử trí tai biến. 

- Nhổ răng sang chấn tối thiểu: các bước tiến hành nhổ răng sang chấn 

tối thiểu, theo dõi và xử trí tai biến. 

- Chấn thương phần mềm vùng hàm mặt: nguyên nhân, nguyên tắc điều 

trị. Điều trị vết thương rách da. Tiên lượng và biến chứng. 

- Đau dây thần kinh V: định nghĩa, nguyên nhân, chẩn đoán, điều trị. 

- Gãy xương hàm dưới: định nghĩa, nguyên nhân, chẩn đoán xác định, 

nguyên tắc điều trị. 

- Điều trị tủy lại nhóm răng trước chỉ định và chống chỉ định, các bước 

tiến hành, theo dõi và xử trí tai biến. 
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Bác sĩ (hạng III): 

Bác sĩ Y học cổ 

truyền 

Mã CDNN: 

V.08.01.03 

 

A. Tài liệu về kiến thức chung 

1. Luật khám, chữa bệnh số 40/2009/QH12 (Ôn tập các Điều: 3, 8, 9, 13, 

31, 32, 35, 36, 37). 

2. Luật Viên chức số 58/2010/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của luật cán bộ, công chức và luật viên chức số 52/2019/QH14 (Ôn tập 

phần viên chức). 

3. Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp 

giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh. 

4. Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của 

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

sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ (Ôn tập phần dành cho BS hạng III). 

5. Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/04/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, 

bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành y tế (Ôn tập Điều 1). 

6. Thông tư 32/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế Quy định 

tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền trong cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh bằng y học cổ truyền. 

7. Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17/03/2015 của Bộ Y tế ban hành 

danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền 



 

Stt Vị trí việc làm Nội dung tài liệu 

thuộc phạm vi thanh toán cùa quỹ bảo hiểm y tế. 

B. Tài liệu về kiến thức chuyên môn:  

8. Thông tư số 01/2014/TT-BYT ngày 10/01/2014 của Bộ Y tề về quy 

định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Khoa Y, Dược cổ 

truyền trong bệnh viện nhà nước (Ôn tập Điều 2, 3, 4 và 6). 

9. Thông tư số 44/2018/TT-BYT ngày 28/12/2016 của Bộ Y tế quy định 

về kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu và kê đơn kết hợp thuộc cổ 

truyền, thuốc dược liệu với thuốc hoá dược (Ôn tập các Điều 3,4,5 6,7 và 

8). 

10. Quyết định số 5480/QĐ-BYT ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc ban hành quy trình kỹ thuật y học cổ truyền, ôn tập các quy trình: 

+ Khám bệnh y học cổ truyền. 

+ Chẩn đoán bằng y học cổ truyền. 

+ Kê đơn thuốc cổ truyền. 

- Quyết định số 26/2008/QĐ-BYT ngày 22/07/2008 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc ban hành quy trình kỹ thuật y học cổ truyền. Ôn tập các nội 

dung: 

+ Ứng dụng nguyên tắc điều trị vào Bát pháp trong lão khoa y học cổ 

truyền, 

+ Nguyên tắc điều trị lão khoa y học cổ truyền. 

- Quyết định số 5013/QĐ-BYT ngày 01/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Huớng dẫn chẩn đoán và điều trị 

bệnh theo y họ cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại”. 

Ôn tập các bài:  

+ Đau cột sống thắt lưng (Yêu Thống).  

+ Gout (Thống phong).  

+ Hội chứng cổ vai cánh tay (Chứng tý). 

+ Tăng huyết áp vô căn (Huyễn vựng). 

+ Bệnh dây thần kinh mặt (Khẩu nhãn oa tà). 

+ Viêm dạ dày và tá tràng (Vị quản thống). 
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Bác sĩ y học dự 

phòng (hạng III): 

Bác sĩ Y học dự 

phòng 

Mã CDNN: 

V.08.02.06 

A. Tài liệu về kiến thức chung: 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của luật cán bộ, công chức và luật viên chức số 52/2019/QH14 (Ôn tập 

phần viên chức). 

2. Luật phòng, chống các bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007 (Ôn tập 

các Chương I, II, IV, V).  

3. Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về ban 

hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. 

4. Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BYT-BNV của liên Bộ Y tế và 

Bộ Nội vụ ngày 27 tháng 5 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 



 

Stt Vị trí việc làm Nội dung tài liệu 

danh nghề nghiệp Y tế công cộng (Ôn tập các Chương I và II). 

B. Tài liệu về kiến thức chuyên môn:  

5. Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế về việc 

hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền 

nhiễm. 

6. Thông tư 17/2019/TT-BYT ngày 17/07/2019 của Bộ Y tế về việc 

hướng dẫn giám sát và đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm. 

7. Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/07/2021 của Bộ Y tế về việc 

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

từ Phần I đến Phần IV). 

8. Quyết định số 1744/QĐ-BYT ngày 30/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc ban hành Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh ký sinh 

trùng thường gặp tại Việt Nam. 

9. Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị 

quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định 

tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-

19”. 

10. Quyết định 3711/QĐ-BYT ngày 19/09/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh Sốt xuất huyết (Chương II, 

Chương III Mục B: khoản 1). 

11. Quyết định 581/QĐ-BYT ngày 24/02/2012 về hướng dẫn giám sát 

và phòng chống bệnh tay chân miệng (Chương III). 
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Chẩn đoán hình 

ảnh, X-Quang, Siêu 

âm 

 

Mã CDNN: 

V.08.01.03/ 

V.08.02.06/ 

V.08.07.18 

 

A. Tài liệu về kiến thức chung 

1. Luật khám, chữa bệnh số 40/2009/QH12 (ôn tập các Điều:3, 8, 9, 13, 

31, 32, 35, 36, 37). 

2. Luật Viên chức số 58/2010/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của luật cán bộ, công chức và luật viên chức số 52/2019/QH14 (Ôn tập 

phần viên chức). 

3. Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp 

giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh. 

B. Tài liệu về kiến thức chuyên môn:  

4. Bài giảng chẩn đoán X quang (Ts.Bs Phạm Ngọc Hoa, Ths.Lê Văn 

Phước), Nhà xuất bản Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Ôn tập 

các bài (cho đối tượng là bác sĩ và kỹ thuật viên hình ảnh y học): 

- X quang ngực: kỹ thuật; hình ảnh tim mạch trên Xquang: bóng tim, 

hình dáng tim, các bờ. 

- X quang bụng không chuẩn bị: kỹ thuật, các hình ảnh bất thường. 

5. Siêu âm bụng tổng quát, Nguyễn Phước Bảo Quân, Nhà xuất bản y 

học. Ôn tập các bài (cho đối tượng là bác sĩ):  

- Kỹ thuật ghi hình siêu âm: vật lý học của sóng âm, cơ sở vật lý của 

phương pháp ghi hình siêu âm và các yếu tố quyết định, kỹ thuật của 

phương pháp tạo hình bằng siêu âm.  



 

Stt Vị trí việc làm Nội dung tài liệu 

- Siêu âm gan, túi mật: hình ảnh bệnh lý chủ mô gan lan tỏa, hình ảnh 

bệnh lý mắc mắc phải của túi mật. 

- Siêu âm ống tiêu hóa: bệnh lý ruột thừa. 

- Siêu âm thận, đường tiết niệu: giải phẫu học siêu âm, giãn đài bể thận, 

sỏi thận, sỏi bàng quang. 
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Dược sĩ (hạng III) 

Mã CDNN: 

V.08.08.22 

A. Tài liệu về kiến thức chung 

1. Luật Dược số 105/2016/QH13 (ôn các Điều 6, 7, 13, 18, 24, 30, 31, 

36, 42, 62, 76, 80, 82, 83, 84). 

2.  Luật Viên chức số 58/2010/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật cán bộ, công chức và luật viên chức số 52/2019/QH14 ngày 

25/11/2019 (Ôn tập phần viên chức). 

3. Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược. 

B. Tài liệu về kiến thức chuyên môn:  

4. Nghị định 131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020 quy định về tổ chức, hoạt 

động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

5. Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10/06/2011 của Bộ Y tế quy định 

tổ chức và hoạt động khoa dược bệnh viện. 

6. Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/06/2011 của Bộ Y tế, hướng 

dẫn sử dụng thuốc trong cac cơ sở y tế có giường bệnh. 

7. Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/017 của Bộ Y tế, quy định 

về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị 

ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

8. Thông tư số 08/2021/TT-BYT ngày 25/06/021 của Bộ Y tế, ban hành 

Nguyên tắc đạo đức hành nghề dược. 

9. Thông tư số 19/2018/TT-BYT ngày 30/08/2018 của Bộ Y tế Ban 

hành Danh mục thuốc thiết yếu.  

10. Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV của liên Bộ Y tế và 

Bộ Nội vụ ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp dược.  

11.  Thông tư số 37/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế, quy 

định chế độ báo cáo thống kê ngành y tế. 

12. Thông tư số 25/2021/TT-BYT ngày 13/12/2021 của Bộ Y tế, quy 

định chế độ báo cáo thống kê lĩnh vực dược – mỹ phẩm.  
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Điều dưỡng (hạng 

III) 

Mã CDNN: 

V.08.05.12 

A. Tài liệu về kiến thức chung 

1. Luật khám, chữa bệnh số 40/2009/QH12 (ôn tập các Điều: 3, 8, 9, 13, 

31, 32, 35, 36, 37). 

2. Luật Viên chức số 58/2010/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của luật cán bộ, công chức và luật viên chức số 52/2019/QH14 (Ôn tập 

phần viên chức). 

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

liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y (Ôn phần quy định chung của 



 

Stt Vị trí việc làm Nội dung tài liệu 

Điều dưỡng hạng III); Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/04/2022 

của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế (Ôn tập Điều 3). 

4. Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện 

5. Thông tư số 16/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 20/07/2018 quy định 

về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Ôn 

tập Chương II, Chương III). 

6. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định 

quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các 

cơ sở y tế (Ôn tập các Điều 3,4,5,6 và 14). 

7. Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.  

8. Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/09/2012 của Bộ Y tế (ôn phần 

Hướng dẫn phòng ngừa chuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và 

Hướng dẫn tiêm an toàn trong các cơ sở khám, chữa bệnh) 

B. Tài liệu về kiến thức chuyên môn:  

1. Điều dưỡng cơ bản 

- Theo dõi dấu hiệu sinh tồn. 

- Dùng thuốc cho người bệnh. 

- Tiêm an toàn. 

- Truyền dịch. 

- Cấp cứu ngừng hô hấp tuần hoàn. 

- Đón tiếp người bệnh, chuyển viện, xuất viện. 

2. Chăm sóc người lớn có bệnh nội khoa 

- Chăm sóc người bệnh tăng huyết áp. 

- Chăm sóc người bệnh tai biến mạch máu não. 

- Chăm sóc người bệnh viêm phế quản. 

- Chăm sóc người bệnh suy thận mãn. 

- Chăm sóc người bệnh xuất huyết tiêu hóa. 

3. Chăm sóc người lớn có bệnh ngoại khoa 

- Chăm sóc người bệnh trước mổ. 

- Chăm sóc người bệnh sau mổ. 

- Chăm sóc người bệnh mổ viêm phúc mạc. 

- Chăm sóc người bệnh bỏng. 

- Chăm sóc người bệnh mổ kết hợp xương. 

4. Chăm sóc sức khỏe trẻ em 

- Chăm sóc trẻ sơ sinh đủ tháng. 

- Chăm sóc trẻ viêm phổi nặng. 

- Chăm sóc trẻ bị bệnh tim bẩm sinh. 



 

Stt Vị trí việc làm Nội dung tài liệu 

- Chăm sóc trẻ viêm cầu thận cấp. 

- Chăm sóc trẻ co giật. 
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Hộ sinh (hạng III) 

Mã CDNN: 

V.08.06.15 

 

A. Tài liệu về kiến thức chung:  

1. Luật khám, chữa bệnh số 40/2009/QH12 (ôn tập các Điều: 3, 8, 9, 13, 

31, 32, 35, 36, 37). 

2. Luật Viên chức số 58/2010/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của luật cán bộ, công chức và luật viên chức số 52/2019/QH14 (Ôn tập 

phần viên chức). 

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

liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y (Ôn phần quy định chung của 

Điều dưỡng hạng III). 

4. Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/04/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, 

bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành y tế (Ôn tập Điều 3). 

5. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định 

quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các 

cơ sở y tế (Ôn tập các Điều 3,4,5,6 và 14). 

6. Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/09/2012 của Bộ Y tế: ôn phần 

Hướng dẫn phòng ngừa chuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và 

Hướng dẫn tiêm an toàn trong các cơ sở khám, chữa bệnh.  

B. Tài liệu về kiến thức chuyên môn:  

- Chăm sóc sản phụ sẩy thai. 

- Chăm sóc sản phụ tiền sản giật, sản giật. 

- Theo dõi chuyển dạ. 

- Chuẩn bị cho một cuộc đẻ. 

- Kỹ thuật đỡ đẻ ngôi chỏm. 

- Kỹ thuật cắt khâu tầng sinh môn. 

- Chăm sóc sơ sinh ngay sau đẻ. 

- Các hiện tượng lâm sàng của thời kỳ sau đẻ. 

- Chảy máu sau đẻ và chăm sóc. 

- Tư vấn cho bà mẹ sau đẻ. 
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Y tế công cộng 

(hạng III) 

Mã CDNN: 

V.08.04.10 

A. Tài liệu về kiến thức chung 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của luật cán bộ, công chức và luật viên chức số 52/2019/QH14 (Ôn tập 

phần viên chức). 

2. Luật phòng, chống các bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007 (Ôn tập 

các Chương I, II, IV, V).  

3. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ về 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.  

4. Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BYT-BNV của liên Bộ Y tế và 

Bộ Nội vụ ngày 27/05/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 



 

Stt Vị trí việc làm Nội dung tài liệu 

nghiệp Y tế công cộng (Ôn tập Chương I, II). 

5. Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/04/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, 

bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành y tế (Ôn tập Điều 2). 

B. Tài liệu về kiến thức chuyên môn:  

6. Thông tư 17/2019/TT-BYT ngày 17/07/2019 của Bộ Y tế về việc 

hướng dẫn giám sát và đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm. 

7. Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 18/03/2020 của Bộ Y tế về việc 

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

từ Phần I đến Phần IV). 

8. Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế hướng dẫn 

quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động. 

9. Quyết định 3711/QĐ-BYT ngày 19/9/2014 ngày 19/09/2014 của Bộ 

Y tế về hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh Sốt xuất huyết 

(Chương II, Chương III Mục B: khoản 1). 

10. Quyết định 581/QĐ-BYT ngày 24/02/2012 về hướng dẫn giám sát 

và phòng chống bệnh tay chân miệng (Chương III). 
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Dân số viên (hạng 

III) 

Mã CDNN: 

V.08.10.28 

A. Tài liệu về kiến thức chung 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của luật cán bộ, công chức và luật viên chức số 52/2019/QH14 (Ôn tập 

phần viên chức). 

2. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ về 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.  

3. Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BYT-BNV ngày 15/04/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp dân số. 

4. Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/04/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, 

bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành y tế (Ôn tập Điều 3). 

B. Tài liệu về kiến thức chuyên môn:  

5. Pháp lệnh Dân số số 06/2003/PL-UBTVQH11, ngày 09/01/2003 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Pháp lệnh số 08/2008/PL-UBTVQH12 

ngày 27/12/2008 của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Sửa đổi điều 10 của 

Pháp lệnh Dân số. 

6. Nghị định số 104/2003/NĐ-CP ngày 16/09/2003 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số. 

7. Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08/03/2010 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số 

8. Nghị định số 18/2011/NĐ-CP ngày 17/03/2011 của Chính phủ Sửa 

đổi khoản 6 Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08/03/2010 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Sửa đổi Điều 10 của 

Pháp lệnh Dân số. 

9. Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác Dân số trong tình hình 
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mới. 
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Kỹ thuật y (hạng 

III): Xét nghiệm 

Mã CDNN: 

V.08.07.18 

A. Tài liệu về kiến thức chung 

1. Luật khám, chữa bệnh số 40/2009/QH12 (ôn tập các Điều: 3, 8, 9, 13, 

31, 32, 35, 36, 37). 

2. Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV của liên Bộ Y tế và Bộ 

Nội vụ ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y (Ôn phần quy định chung của Điều 

dưỡng hạng III). 

3. Thông tư số 16/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 20/07/2018 quy định 

về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Ôn 

tập Chương II, Chương III). 

B. Tài liệu về kiến thức chuyên môn:  

4. Những khái niệm cơ bản trong quản lý chất lượng bệnh viện. 

5. Hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 

15189. 

6. Đại cương về Huyết học – truyền máu. 

7. Sự phát triển các dòng tế bào máu. 

8. Đại cương về huyết sắc tố. 

9. Quá trình cầm máu – đông máu. 

10. Các vấn đề về an toàn truyền máu. 

11. Hệ thống các nhóm máu ABO và Rhesus. 

12. Một số xét nghiệm hóa sinh lâm sàng về bệnh lý tiểu đường; gan – 

mật, thận – nước tiểu; rối loạn chuyển hóa Lipid máu và bệnh xơ vữa 

động mạch; bệnh đường hô hấp và rối loạn cân bằng Acid – Baze; bệnh 

lý tuyến giáp và tuyến cận giáp; bệnh lý về tim mạch; xét nghiệm về 

Tumor Marker và chẩn đoán bệnh ung thư. 

13. Ý nghĩa của xét nghiệm Hóa sinh lâm sàng. 

14. Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản trong chẩn đoán bệnh ký sinh trùng và 

xử lý bệnh phẩm trong xét nghiệm ký sinh trùng. 

15. Các kỹ thuật cơ bản trong xét nghiệm Vi sinh lâm sàng. 
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Kỹ sư (hạng III) 

Mã CDNN: 

V.05.02.07 

* Kỹ sư Công nghệ thông tin: 

A. Tài liệu về kiền thức chung: 

1. Luật công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 (Ôn tập các Điều 8, 9). 

2. Luật An toàn thông tin mạng 86/2015/QH13 (Ôn tập các Điều 7, 9, 

10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24). 

3. Luật giao dịch điện tử 51/2005/QH11 (Ôn tập các Điều 9, 41). 

B. Tài liệu về kiến thức chuyên môn:  

 HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS: 

1.1.  Cài đặt, Backup hệ điều hành Windows trên PC, Macbook. 

1.2.  Thêm bớt các ứng dụng trên PC (Install | Uninstall) 
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1.3.  Lưu trữ và khai thác dữ liệu trong Windows. 

1.4.  Kết nối LAN, Internet, Các thiết bị ngoại vi. 

1.5.  Kiểm tra và bảo trì phần cứng PC. 

2. PHẦN MỀM SOẠN THẢO MICROSOFT WORD  

2.1.  Định dạng văn bản theo quy chuẩn hành chính (Page, Paragraph, 

Font…) 

2.2.  Chèn các đối tượng vào văn bản Winword (Picture, Shapes…) 

2.3.  Công thức, biểu đồ, biểu bảng… trong MS-Word. 

2.4.  Tìm kiếm và thay thế trong MS-Word. 

2.5.  Chia cột văn bản, các tính năng của Section. 

3. PHẦN MỀM BẢNG TÍNH MS EXCEL 

3.1.  Các kiễu dữ liệu và định dạng chúng trong MS-Excel. 

3.2.  Các toán tử (Phép tính) trong MS-Excel. 

3.3.  Các hàm cơ bản trong MS-Excel: Chuỗi, ngày tháng, số, luận 

lý… 

3.4.  Các hàm tìm kiếm, thống kê và hàm cơ sở dữ liệu. 

3.5. Bảng thống kê và biểu đồ trong Excel 

4. PHẦN MỀM TRÌNH DIỄN MS POWERPOINT  

4.1.  Cách tạo các loại tập tin trình diễn Slide, định dạng và trang trí 

tùy chỉnh hoặc theo mẫu có sẵn. 

4.2.  Chèn các đối tượng phim ảnh, âm thanh, đồ họa… vào Slide, Sắp 

xếp đối tượng… 

4.3.  Các hiệu ứng chuyển đổi Slide (Transition). 

4.4.  Các hiệu ứng cho các đối tượng trên Slide. 

4.5.  Trình chiếu Slide trên nhiều thiết bị truyền thông. 

* Kỹ sư công nghệ thực phẩm: 

A. Tài liệu về kiền thức chung:  

1. Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/06/2010. 

2. Luật quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/06/2012. 

3. Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về việc 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm. 

4. Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về việc 

Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế (ôn tập chương I). 

5. Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về 

việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo 

6. Nghị định số 70/2021/NĐ-CP ngày 20/07/2021 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 181/2013/NĐ-CP ngày 

14/11/2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật quảng cáo. 

7. Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 của Chính phủ về 
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nhãn hàng hóa. 

8. Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 

14/07/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.  

B. Tài liệu về kiến thức chuyên môn:  

9. Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và 

lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống”. 

10. Quyết định số 39/2006/QĐ-BYT ngày 13/12/2006 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc ban hành “Quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm”. 

11. Quyết định số 3081/QĐ-BYT ngày 15/07/2020 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế Quy định chế độ báo cáo và mẫu biểu báo cáo về an toàn thực phẩm 

thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế. 

12. Thông tư số 10/2021/TT-BYT ngày 30/06/2021 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc Quy định danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe. 

13. Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc Quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm. 

14. Thông tư số 50/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong 

thực phẩm. 

15. Thông tư số 43/2014/TT-BYT ngày 24/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế Quy định về quản lý thực phẩm chức năng. 

* Kỹ sư môi trường: 

A. Tài liệu về kiến thức chung: 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của luật cán bộ, công chức và luật viên chức số 52/2019/QH14 (Ôn tập 

phần viên chức). 

2. Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020.  

3. Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số của Luật Bảo vệ môi trường. 

B. Tài liệu về kiến thức chuyên môn:  

4. Thông tư 20/2021/TT-BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong 

phạm vi khuôn viên cơ sở y tế (Ôn tập các Điều 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12). 

5. Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường Quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường (Ôn 

tập các Điều 35, 36, 42). 

* Kỹ sư (cử nhân) Hoá, Công nghệ sinh học (Kiểm nghiệm): 

A. Tài liệu về kiền thức chung: 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của luật cán bộ, công chức và luật viên chức số 52/2019/QH14 (Ôn tập 

phần viên chức). 

2. Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/05/2018 của Bộ Y tế quy định 
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về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Ôn tập Điều 7). 

3. Thông tư số 03/2020/TT-BYT ngày 21/01/2020 của Bộ Y tế sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/05/018 

của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm 

thuốc. 

B. Tài liệu về kiến thức chuyên môn:  

4. Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định 

về quản lý mỹ phẩm (Ôn tập các Điều 36, 37, 38, 39). 

5. Thông tư số 38/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế quy định 

về chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền (Ôn tập các 

Điều 10, 11).  

6. Thông tư số 04/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 của Bộ Y tế quy định 

về thực hành tốt phòng thí nghiệm (Phụ lục I, II). 

7. Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 17025. 

* Kỹ sư điện: 

A. Tài liệu về kiền thức chung: 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của luật cán bộ, công chức và luật viên chức số 52/2019/QH14 (Ôn tập 

phần viên chức). 

B. Tài liệu về kiến thức chuyên môn:  

2. Luật Điện lực 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004 (ôn tập Điều 7, 13, 14, 

15, 16) 

3. Thông tư số 33/2015/Tt-BCT ngày 27/10/2015 của Bộ Công thương 

Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện. 

4. Thông tư số 39/2020/TT-BCT ngày 301/11/2020 của Bộ Công thương 

ban hành Quy chuẩn Quốc gia về an toàn điện. 
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Kế toán viên 

Mã ngạch: 06.031 

A. Tài liệu về kiến thức chung: 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của luật cán bộ, công chức và luật viên chức số 52/2019/QH14 (Ôn tập 

phần viên chức). 

2. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.  

3. Thông tư 29/2022/TT-BTC ngày 03/06/2022 của Bộ Tài Chính quy 

định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các 

ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ (ôn tập 

Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 6, Điều 7). 

B. Tài liệu về kiến thức chuyên môn:  

4. Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015 (ôn tập 

Chương I, II).  

5. Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 (ôn tập Chương I, II, 

III).  

6. Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Kế toán (ôn tập Mục 1, mục 2 Chương II). 
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7. Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp (Ôn tập Chương I, II).  

8. Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của Chính phủ Quy 

định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (Ôn tập 

Chương I, II, III).   
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Chuyên viên  

(Tổ chức hành 

chính, văn thư) 

Mã ngạch: 01.003 

Ngạch Văn thư 

viên: 02.007 

A. Tài liệu về kiến thức chung: 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của luật cán bộ, công chức và luật viên chức số 52/2019/QH14 (Ôn tập 

phần viên chức). 

2. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.  

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

về quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức, người lao động trong các cơ sở 

y tế.  

B. Tài liệu về kiến thức chuyên môn:  

4. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về 

công tác văn thư. 

5. Thông tư 07/2019/TT-BNV ngày 01/06/2019 của Bộ Nội vụ Quy định 

về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức.  

6. Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/06/2021 của Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các 

ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành 

văn thư (ôn tập chương I, chương II, chương IV và chương V).  

7. Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/09/2020 của Chính phủ về vị 

trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;  

8. Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/08/2013 của Bộ Y tế về việc 

hướng dẫn công tác đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế. 

9. Thông tư số 26/2020/TT-BYT ngày 26/12/2020 của Bộ Y tế sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2013/TT-BYT của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc hướng dẫn công tác đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế. 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-22-2013-tt-byt-huong-dan-dao-tao-lien-tuc-y-te-204735.aspx
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