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THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục tài liệu ôn tập  

kỳ tuyển dụng viên chức ngành y tế năm 2022 

Căn cứ Thông báo số 3795/TB-HĐTD ngày 23/11/2022 của Hội đồng tuyển 

dụng viên chức ngành y tế năm 2022 về nội dung tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng 

viên chức. 

Hội đồng tuyển dụng điều chỉnh, bổ sung một số nội dung, cụ thể: 

1. Bác sĩ y học dự phòng hạng III (Mã CDNN: V.08.02.06) 

Tại Mục A: Tài liệu về kiến thức chung 

Điều chỉnh số thứ tự số 04: Thay thế Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-

BYT-BNV của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ ngày 27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng bằng 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 Điều 9 quy định 

về bác sĩ y học dự phòng hạng III) 

2. Hộ sinh hạng III (Mã CDNN: V.08.06.15) 

Tại Mục A: Tài liệu về kiến thức chung 

Điều chỉnh số thứ tự số 03: Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của 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 tập Điều 8 quy định về Hộ sinh 

hạng III). 

3. Kỹ thuật Y hạng III (Mã CDNN: V.08.07.18) 

Tại Mục A: Tài liệu về kiến thức chung 

Điều chỉnh số thứ tự số 02: Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của 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 tập Điều 11 quy định về kỹ thuật y 

hạng III) 

4. Dược sĩ hạng III (Mã CDNN: V.08.08.22)  

Đối với Dược sĩ hạng III đăng ký tuyển dụng tại các vị trí việc làm: quản lý 

chất lượng, phụ trách kế hoạch, kiểm nghiệm hóa lý, kiểm nghiệm mỹ phẩm và 

kiểm nghiệm dược liệu, thuốc cổ truyền thuộc Trung tâm Kiểm nghiệm dược 

phẩm, mỹ phẩm. 

A. Tài liệu về kiến thức chung: ôn tập tài liệu về kiến thức chung của Dược 

sĩ hạng III tại Thông báo số 3795/TB-HĐTD ngày 23/11/2022 của Hội đồng tuyển 

dụng viên chức ngành y tế năm 2022. 



B. Tài liệu về kiến thức chuyên môn: 

 1. Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/05/2018 của Bộ Y tế quy định về 

chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Ôn tập Điều 7). 

 2. 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. 

 3. 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). 

 4. 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).  

5. 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). 

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

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

Nguyên tắc đạo đức hành nghề dược. 

8. 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.  

9. 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. 

5. Kỹ sư hạng III (mã CDNN: V.05.02.07) 

5.1. Kỹ sư công nghệ sinh học đăng ký dự tuyển vị trí việc làm là quản lý 

sức khỏe nghề nghiệp và vệ sinh môi trường: ôn tập tài liệu của Kỹ sư môi trường 

(tại Danh mục tài liệu kèm theo Thông báo số 3795/TB-HĐTD ngày 23/11/2022 

của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành y tế năm 2022). 

5.2. Kỹ sư công nghệ sinh học đăng ký dự tuyển vị trí việc làm là quản lý an 

toàn thực phẩm: ôn tập tài liệu của Kỹ sư công nghệ thực phẩm (tại Danh mục tài 

liệu kèm theo Thông báo số 3795/TB-HĐTD ngày 23/11/2022 của Hội đồng tuyển 

dụng viên chức ngành y tế năm 2022). 

Nơi nhận: 
- Các Trung tâm tuyến tỉnh; 

- TTYT huyện, thị xã, thành phố; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu VT, HĐTD.  
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