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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 457/QĐ-BV Thái Nguyên, ngày  21  tháng 5 năm 2021 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt nội dung ôn tập thi Phỏng vấn (Vòng 2) tại kỳ xét tuyển viên chức  

vào làm việc tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên năm 2021 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán 

bộ, công chức và Luật viên chức được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ 

họp thứ 8 thông qua ngày 25/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 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 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 278/QĐ-SYT ngày 28/02/2017 của Sở Y tế Thái Nguyên v/v 

Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, công chức, 

viên chức và hợp đồng lao động trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thái 

Nguyên; 

Căn cứ Kế hoạch số 345/KH-BV ngày 16/4/2021 của Bệnh viện Y học cổ truyền 

tỉnh Thái Nguyên về tuyển dụng viên chức năm 2021; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt nội dung ôn tập thi phỏng vấn (vòng 2) tại kỳ xét tuyển viên chức 

vào làm việc tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên năm 2021 cụ thể như sau: 

- Nội dung ôn tập dành cho đối tượng dự tuyển vào chức danh Bác sĩ hạng III: (có 

phụ lục 01 đính kèm) 

Điều 2. Giao Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái 

Nguyên năm 2021 công bố nội dung ôn tập vòng 2 trên Website, bảng tin của Bệnh viện 

và thông báo tới thí sinh dự tuyển tại Bệnh viện. 

Điều 3. Trưởng phòng Hành chính quản trị, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Hội 

đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên năm 2021 và các 

cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận: 

- Sở Nội Vụ TN (báo cáo); 

- Sở Y tế TN (báo cáo); 

- Như Điều 3 (thực hiện); 

- Lưu: VT, TCCB (T06b).  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Trương Thị Thu Hương 



Phụ lục 01 

DANH MỤC NỘI DUNG ÔN TẬP XÉT TUYỂN VÒNG 2 VIÊN CHỨC VÀO 

LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN NĂM 2021 

Dành cho đối tượng dự xét tuyển vào chức danh Bác sĩ hạng III 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 457 /QĐ-BV ngày 21 /5/2021  

của Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên) 

 

Nội dung ôn tập gồm có: 

1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh (Luật số: 40/2009/QH12) 

2. Thông tư số 44/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế quy định về kê 

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

liệu với thuốc hóa dược; 

3. Thông tư 07/VBHN-BYT ngày 19/4/2018 của Bộ Y tế hướng dẫn sử dụng 

thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh. 

4. Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế Quy định về 

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

5. Thông tư 10/2015/TTLT-BNV-BYT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sĩ. 

6. Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. 

7. Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm Y tế. 

8. Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định cấp 

Chứng chỉ hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh./. 
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