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QUYẾT ĐỊNH 

 

V/v Phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức  

vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2021  
 
 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 
 
 

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 02/12/2020 của Bộ Trưởng 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; 

Căn cứ Quyết định số 2493/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh 

Hưng Yên về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 1380/QĐ-SYT ngày 13/12/2021 của Sở Y tế về việc 

thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc Sở Y tế năm 2021; 

Xét đề nghị của Trưởng ban đề và đáp án tại Tờ trình số 04/TTr-BĐ-ĐA 

ngày 24/3/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập phục vụ xét tuyển viên chức 

vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2021 (có phụ lục 

kèm theo). 

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ 

Sở Y tế; Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc Sở Y tế năm 2021; Ban đề và đáp án phỏng vấn tuyển dụng 

viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế năm 

2021 và các tập thể, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 3;                                                                                                                                                         
- Lưu: VP, HĐTD.  

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 
 

 

 
 
 

Nguyễn Thị Anh 



DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP CHO THÍ SINH 

Dự tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc Sở Y tế năm 2021 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-HĐTD ngày 24/3/2022) 

 

Thí sinh ôn tập các nội dung đánh giá về hiểu biết, kiến thức, kỹ năng 

chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến vị trí dự tuyển. 

STT Vị trí việc làm Nội dung danh mục tài liệu ôn tập 

1 Bác sĩ đa khoa 1. Luật khám, chữa bệnh số 40/2009/QH12 (ôn tập các Điều: 3, 

8, 9, 13, 31, 32, 35, 36, 37) 

2. 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 

3. Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ sửa đổi 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 V) 

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 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) 

6. 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). 

7. 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). 

8. Thông tư số 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế 

sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí 

khám bệnh, chữa bệnh. 

9. Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ Y tế 

ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc 

hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc 

phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế. 

10. 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). 

11. 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 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

12. Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT ngày 21/01/2008 của Bộ Y 

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

độc (Khoản 2, Điều 9) 

13. Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Thủ tướng 



Chính phủ  

14. Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 06/11/1996 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, đạo đức của người làm 

công tác y tế. 

15. Một số nội dung chuyên môn Bác sĩ đa khoa 

Bài 1:Viêm ruột thừa cấp (Nguồn tài liệu: Bài giảng bệnh học 

ngoại khoa Tập 1” Đại học Y Hà Nội – Nxb Y học 2020). 

Bài 2: Thủng ổ loét dạ dày- tá tràng (Nguồn tài liệu: Bài giảng 

bệnh học ngoại khoa Tập 1” Đại học Y Hà Nội – Nxb Y học 

năm 2020). 

Bài số 3: Hen phế quản (Nguồn tài liệu: Bài giảng bệnh học nội 

khoa; Trường đại học Y Hà nội; Nxb Y học 2020). 

Bài số 4: Chửa ngoài tử cung (Nguồn tài liệu: Bài giảng sản phụ 

khoa tập 1 - Đại học Y Hà Nội; Nxb: Y học 2020). 

Bài số 5: Gãy xương đùi (Nguồn tài liệu: “Bài giảng bệnh học 

ngoại khoa Tập 1” Đại học Y Hà Nội – NXB Y học 2020). 

Bài 6: Tiêm chủng trẻ em; (Nguồn tài liệu: “Bài giảng Nhi khoa 

Tập 1” Đại học Y Hà Nội – NXB Y học 2020). 
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Bác sĩ YHCT 

 

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

8, 9, 13, 31, 32, 35, 36, 37) 

2. 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 

3. Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ sửa đổi 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 V) 

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 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) 

6. 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). 

7. 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). 

8. Thông tư số 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế 

sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí 

khám bệnh, chữa bệnh. 

9. Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ Y tế 

ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc 

hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc 

phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế. 

10. 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). 

11. 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 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

12. Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT ngày 21/01/2008 của Bộ Y 

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

độc (Khoản 2, Điều 9) 

13. Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ  

14. Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 06/11/1996 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, đạo đức của người làm 

công tác y tế. 

15. Một số nội dung chuyên môn BS YHCT 

- Bài giảng Y học cổ truyền tập I (Trang 33-61, trang 130-142, 

364-375, 431-432, 436-438, 457-460); 

- Bài giảng Y học cổ truyền tập II (Trang 60-65, trang 127-129, 

trang 151-153, trang 233-235, trang 358-364, trang 445-447); 
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Dược sĩ hạng III 

 

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. Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10 tháng 6 năm 2011 của 

Bộ Y tế quy định tổ chức và hoạt động của khoa Dược bệnh 

viện (ôn các Điều 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19) 

3. Thông tư số 23/2011/TT-BYT, ngày 10  tháng 6 năm 2011 

của Bộ Y tế hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có 

giường bệnh (Ôn tập Điều 5 và Điều 8) 

4. Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của 

BYT quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị 

định số 54/2017/NĐ-CP về thuốc và nguyên liệu làm thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt (ôn các Điều 2, 4, 6, 8, 18) 

5. Thông tư số 19/2018/TT-BYT ngày ngày 30 tháng 8 năm 

2018 của Bộ Y tế Ban hành Danh mục thuốc thiết yếu  (Ôn 

tập Điều 2 và Điều 4) 

6. Nghị định số 131/2020/NĐ-CP Tổ chức hoạt động dược lâm 

sàng (Ôn tập Điều 4, 7) 

7. Thông tư 11/2018/TT-BYT ngày 04 tháng 5 năm 2018 Quy 

định quản lý chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc được 

sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2020/TT-BYT 

8. Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV của liên Bộ 

Y tế và Bộ Nội vụ ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược (ôn các Điều 4, 

5, 6,  8, 9) 

9. Thông tư số 20/2021/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về 

quảnlý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế (ôn 

các Điều 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 

10. Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 06/11/1996 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, đạo đức của người làm 

công tác y tế  

4 Dược hạng IV 1. Luật Dược số 105/2016/QH13 (ôn các Điều 6, 7, 13, 18, 24, 

30, 31, 36, 42, 62, 84) 



2. Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10 tháng 6 năm 2011 của 

Bộ Y tế quy định tổ chức và hoạt động của khoa Dược bệnh 

viện (ôn các Điều 8, 9, 10, 15, 16, 17, 19) 

3. Thông tư số 23/2011/TT-BYT, ngày 10  tháng 6 năm 2011 

của Bộ Y tế hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có 

giường bệnh (Ôn tập Điều 5 và Điều 8) 

4. Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của 

BYT quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị 

định số 54/2017/NĐ-CP về thuốc và nguyên liệu làm thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt (ôn các Điều 2, 4, 6, 8) 

5. Thông tư số 19/2018/TT-BYT ngày ngày 30 tháng 8 năm 

2018 của Bộ Y tế Ban hành Danh mục thuốc thiết yếu  (Ôn 

tập Điều 2 và Điều 4) 

6. Thông tư 11/2018/TT-BYT ngày 04 tháng 5 năm 2018 Quy 

định quản lý chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc được 

sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2020/TT-BYT 

7. Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV của liên Bộ 

Y tế và Bộ Nội vụ ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược (ôn các Điều 7, 

8, 9) 

8. Thông tư số 20/2021/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về quản 

lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế (ôn các 

Điều 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 

9. Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 06/11/1996 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, đạo đức của người làm 

công tác y tế  

5 Điều dưỡng 

hạng III 

 

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 tháng 10 năm 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 tháng 7 

năm 2018 quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh (Ôn tập Chương II, Chương 

III). 

4. Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT của 

liên Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên môi trường quy định về 

quản lý chất thải y tế (ôn tập Chương I, Chương II, 

Chương III). 

5. 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). 

6. Thông tư số 40/2018/TT-BYT ngày 07/12/2018 của Bộ Y 

tế Quy định về quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm. 

7. Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT ngày 21/01/2008 của Bộ 

Y tế về việc ban hành Quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và 

chống độc (Khoản 3, Điều 9). 

8. Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Thủ tướng 



Chính phủ  

9. Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 06/11/1996 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, đạo đức của người làm 

công tác y tế. 

10. Thông tư số 07/2011/TT- BYT ngày 26/1/2011 BYT hướng 

dẫn công tác Điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong 

Bệnh viện. 

11. Thông tư số 22/2013/TT-BYT hướng dẫn đào tạo liên tục 

Điều 4; Điều 5. 

12. Thông tư số 26/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 22/2013/TT-BYT. 

13. Thông tư 26/2013/TT-BYT hướng dẫn hoạt động truyền 

máu: Ôn tập các Điều 41, 42, 46, 47, 50, 52). 

14. 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. 

15. Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27 tháng 9 năm 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. 

16. Tài liệu Điều dưỡng cơ bản 1, 2, Nhà xuất bản Y học, năm 

2007: 

+ Bài 1: KỸ THUẬT THÔNG TIỂU THƯỜNG 

+ Bài 2: KỸ THUẬT THAY BĂNG VẾT THƯƠNG 

THƯỜNG 

+ Bài 3: KỸ THUẬT LẤY MÁU ĐỂ THỬ XÉT NGHIỆM 

+ Bài 4: OXY TRỊ LIỆU 

+ Bài 5: HÚT ĐỜM NHỚT 

+ Bài 6: CHO NGƯỜI BỆNH UỐNG THUỐC 

+ Bài 7: KỸ THUẬT TIÊM THUỐC 

+ Bài 8: TIÊM TRUYỀN DUNG DỊCH 

 

6 

 

Điều dưỡng 

hạng IV 

 

1. Luật khám, chữa bệnh số 40/2009/QH12 (Đại học ôn tập 

các Điều: 3, 8, 9, 13, 31, 32, 35, 36, 37; Cao đẳng ôn tập 

các Điều: : 3, 8, 9, 31, 35, 36, 37; Trung cấp ôn tập các 

Điều: : 3, 8, 9, 31, 36, 37) 

2. Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV của liên 

Bộ Y tế và Bộ Nội vụ ngày 07 tháng 10 năm 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 IV). 

3. Thông tư số 16/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 20 tháng 7 

năm 2018 quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh (Ôn tập Chương II, Chương III). 

4. Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT của 

liên Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên môi trường quy định về 

quản lý chất thải y tế (ôn Chương I và Chương II). 

5. 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). 

6. Thông tư số 40/2018/TT-BYT ngày 07/12/2018 của Bộ Y 



tế Quy định về quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm. 

7. Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ  

8. Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 06/11/1996 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, đạo đức của người làm 

công tác y tế. 

9. Thông tư số 07/2011/TT- BYT ngày 26/1/2011 BYT hướng 

dẫn công tác Điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong 

Bệnh viện. 

10. Thông tư số 22/2013/TT-BYT hướng dẫn đào tạo liên tục 

Điều 4; Điều 5. 

11. Thông tư số 26/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 22/2013/TT-BYT. 

12. Thông tư 26/2013/TT-BYT hướng dẫn hoạt động truyền 

máu: Ôn tập các Điều 41, 42, 46, 47, 50, 52). 

13. 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. 

14. Quyết định số: 3671/QĐ-BYT ngày 27 tháng 9 năm 2012 

của Bộ Y tế Hướng dẫn tiêm an toàn trong các cơ sở khám, 

chữa bệnh. 

15. Tài liệu Điều dưỡng cơ bản 1, 2, Nhà xuất bản Y học, năm 

2007: 

+ Bài 1: KỸ THUẬT THÔNG TIỂU THƯỜNG 

+ Bài 2: KỸ THUẬT THAY BĂNG VẾT THƯƠNG 

THƯỜNG 

+ Bài 3: KỸ THUẬT LẤY MÁU ĐỂ THỬ XÉT NGHIỆM 

+ Bài 4: OXY TRỊ LIỆU 

+ Bài 5: HÚT ĐỜM NHỚT 

+ Bài 6: CHO NGƯỜI BỆNH UỐNG THUỐC 

+ Bài 7: KỸ THUẬT TIÊM THUỐC 

+ Bài 8: TIÊM TRUYỀN DUNG DỊCH 

7 Kỹ thuật y hạng 

III: Xét nghiệm 

 

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 tháng 10 năm 2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y (Ôn phần quy định chung của Kỹ thuật y 

hạng III). 

3. Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT của 

liên Bộ Y tế và Tài nguyên môi trường quy định về quản lý 

chất thải y tế (ôn tập Chương I, Chương II, Chương III). 

4. Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ  

5. Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 06/11/1996 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, đạo đức của người làm 

công tác y tế. 

6. Thông tư số 40/2018/TT-BYT ngày 07/12/2018 quy định 

về quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm. 

7. Thông tư số 01/2013/TT-BYT ngày 11/01/2013 hướng dẫn 



thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh. 

8. Thông tư số 49/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 28 tháng 

12 năm 2018 hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám 

bệnh, chữa bệnh. 

9. Nghị định 103/2016/NĐ-CP quy định về bảo đảm an 

toàn sinh học tại phòng xét nghiệm. 

10.  Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ y tế 

về việc ban hành hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng 

chống Covid- 19 (ôn tập phần phụ lục lấy mẫu, bảo quản, 

vận chuyển bệnh phẩm) 

8 Kỹ thuật y hạng 

III: PHCN 
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 tháng 10 năm 2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y (Ôn phần quy định chung của Kỹ thuật y 

hạng III). 

3. Thông tư số 16/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 20 tháng 7 

năm 2018 quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh (Ôn tập Chương II, Chương 

III). 

4. Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT của 

liên Bộ Y tế và Tài nguyên môi trường quy định về quản lý 

chất thải y tế (ôn tập Chương I, Chương II, Chương III). 

5. 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). 

6. Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ  

7. Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 06/11/1996 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, đạo đức của người làm 

công tác y tế. 

8. Thông tư 46/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 của Bộ Y tế 

quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở 

phục hồi chức năng (ôn tập các Chương: I, II, III). 

9. Bài giảng PHCN, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải 

Dương, xuất bản năm 2019. 

Phần cơ sở ngành 

+ BÀI 1. ĐO TẦM VẬN ĐỘNG KHỚP  

+ BÀI 2. THỬ CƠ BẰNG TAY 

+ Bài 3:TẬP LUYỆN THỤ ĐỘNG 

+ Bài 4: TẬP LUYỆN CÓ ĐỀ KHÁNG 

+ BÀI 5. TIA HỒNG NGOẠI TRỊ LIỆU 

Phần chuyên ngành 

+ Bài 1. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BẠI NÃO 

+ Bài 2. PHCN LIỆT VII NGOẠI BIÊN 

 (Liệt dây thần kinh số VII ngoại biên) 

+ Bài 3. PHCN HỘI CHỨNG ĐAU DÂY THẦN KINH TOẠ 



+ Bài 4. PHCN GÃY XƯƠNG 

+ Bài 5. PHCN BỆNH KHỚP 

9 Công nghệ 

thông tin 

1. Quyết định số 2035/QĐ-BYT ngày 12/6/2013 của Bộ Y tế về 

việc công bố danh mục kỹ thuật về ứng dụng công nghệ 

thông tin trong lĩnh vực Y tế. 

2. Quyết định số 5227/QĐ-BYT ngày 07/12/2015 của Bộ Y tế 

về việc hướng dẫn các yêu cầu năng lực đối với cán bộ 

chuyên trách công nghệ thông tin ngành y tế. 

3. Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 Ban hành bộ 

tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám 

bệnh, chữa bênh. 

4. Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 02/02/2021 kế hoạch ứng 

công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà 

nước,phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin 

mạng tỉnh Hưng yên giai đoạn 2021-2025 

5. Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh 

về thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của 

Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát 

triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 

2025. 

6. Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông: Quy định tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ 

thông tin  

7. Quyết định sô 5316/QĐ-BYT ngày 22/12/2020 Phê duyệt 

chương trình chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030 

8. Tài liệu chuyên môn: 

- Phần 1: Hệ điều hành Windows 

- Phần 2: Phần mềm soạn thảo Microsoft Word 

- Phần 3: Phần mềm bảng tính MS Excel 

- Phần 4: Phần mềm trình diễn MS Powerpoint 

10 Y tế công cộng 

hạng III 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công 

chức và luật viên chức số 52/2019/QH14 

3. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính 

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

chức. 

4. 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 

5. Luật phòng, chống các bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007 

(Ôn tập các Chương I, II, IV, V). 

6. 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 danh nghề nghiệp Y tế công cộng 



(Ôn tập các Chương I và II). 

7. Thông tư 17/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 của Bộ Y tế về 

việc hướng dẫn giám sát và đáp ứng với bệnh, dịch bệnh 

truyền nhiễm. 

8. Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 18/3/2020 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). 

9. Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. 

10. 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 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định 

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

dịch COVID-19”. 

11 Kế toán Đại học 

 

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

(ôn tập Chương I, II). 

2. Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 (ôn tập 

Chương I, II, III). 

3. 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. 

4. 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). 

5. Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định cơ 

chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (Chương 

1, Chương 2). 

6. Nội dung cơ bản về quản lý tài chính đối với đơn vị hành 

chính sự nghiệp có sử dụng kinh phí NSNN ( Tài liệu bồi 

dưỡng kế toán- kế toán trưởng đơn vị HCSN - Bộ Tài 

chính, xuất bản năm 2018) 

7. Những vấn đề chung về kế toán đơn vị hành chính sự 

nghiệp (Tài liệu bồi dưỡng kế toán- kế toán trưởng đơn vị 

HCSN - Bộ Tài chính, xuất bản năm 2018) 

8. Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp (Theo Thông tư 

107/2017/TT - BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính, nhà 

xuất bản tài chính) 

12 Thủ kho, thủ 

quỹ 

1. Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 

25/6/2015 ( Chương I,II) 

2. Luật Kế toán số 88/2015/QH 13 ngày 20/11/2015 ( Chương 

I,II,III) 

3. 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 

4. Thông tư 107/2017/TT - BTC ngày 10/10/2017 của Bộ tài 

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

Chương I,II) 

5. Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ 

Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính 



quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho 

bạc Nhà nước (KBNN). 

6. Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 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  

7. Quyết định số 21-LĐ/QĐ ngày 28/01/1983 của Bộ lao động 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của một số chức 

danh viên chức nhà nước 

8. Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ( Theo Thông tư 

107/2017/TT - BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính, nhà 

xuất bản tài chính) 

9. Kỹ năng giao tiếp, thu thập và xử lý thông tin, kỹ năng soạn 

thảo văn bản, cải cách hành chính ( Tài liệu bồi dưỡng 

ngạch kế toán viên của Bộ Tài chính, nhà xuất bản Thanh 

Niên năm 2017) 

13 Nghiệp vụ tổ 

chức, hành 

chính, quản trị 

1. Luật viên chức ngày 15/11/2010, được sửa đổi, bổ sung bởi 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công 

chức và luật viên chức ngày 25/11/2019. 

2. Luật khiếu lại số 02/2011/QH13. 

3. Luật tố cáo số 25/2018/QH14 

4. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính 

phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

5. Thông tư 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 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 11/6/2021 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 10/9/2020 của Chính 

phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn 

vị sự nghiệp công lập;  

8. Nghị định số 04/VBHN-BNV ngày 22/7/2014 của Bộ nội 

vụ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên 

chức và lực lượng vũ trang. 

9. 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. 

10. Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ Y 

tế về việc hướng dẫn công tác đào tạo liên tục trong lĩnh 

vực y tế 

 

http://vbpl.vn/bonoivu/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=135567
http://vbpl.vn/bonoivu/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=135567
http://vbpl.vn/bonoivu/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=135567

		2022-03-24T15:49:33+0700


		2022-03-24T15:51:49+0700


		2022-03-24T15:51:49+0700


		2022-03-24T15:51:49+0700




