
BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN 

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN DỤNG 

VIÊN CHỨC  

 

Số:         /TB-HĐTDVC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

            Sơn La, ngày 23 tháng 11 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 

 

 

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; 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 09/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh 

Sơn La ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh 

nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;  

Căn cứ Quyết định số 2132 /QĐ-UBND ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh 

về việc phân bổ chỉ tiêu bác sĩ, dược sĩ về công tác tại tỉnh được hưởng chính sách 

theo Nghị quyết số 122/2019/NQ-HĐND cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

Sở Y tế năm 2022;  

 Căn cứ Quyết định số 577/QĐ-BVYDCT ngày 21/11/2022 của Bệnh viện Y 

Dược cổ truyền tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 

2022;  Kế hoạch số 195/KH-BVYDCT ngày 20/10/2022 của Bệnh viện Y Dược cổ 

truyền tỉnh Sơn La về tuyển dụng viên chức năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 622/QĐ-BVYDCT ngày 21 /11/2022 của Bệnh viện Y 

Dược cổ truyền tỉnh Sơn La về thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022; 

Quyết định số 637/QĐ-BVYDCT  ngày 23/11/2022 của Giám đốc bệnh viện Y 

Dược cổ truyền tỉnh Sơn La về việc Phê duyệt Danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển 

dụng viên chức năm 2022; 

Hội đồng xét tuyển dụng thông báo danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng 

viên chức năm 2022, như sau: 

I. DANH MỤC TÀI LIỆU 

(Có danh mục cụ thể đính kèm). 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thư ký Hội đồng tuyển dụng: Niêm yết nội dung Thông báo này tại bản tin 

của bệnh viện; thông báo đến các thí sinh kèm theo quyết định phê duyệt thí sinh đủ 

điều kiện thi tuyển vòng 2 ( vòng phỏng vấn) để thí sinh biết và ôn tập. 
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2. Phòng Quản lý chất lượng: Đăng tải nội dung quyết định phê duyệt danh 

mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 trên công thông tin điện tử 

của bệnh viện. 

Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn Hội đồng tuyển dụng sẽ có Thông báo sau./. 

 
Nơi nhận: 

- Tập thể lãnh đạo bệnh viện; 

- HĐTDVC; 

- Ban Giám sát 

- Trang thông tin điện tử bệnh viện;  

- Thí sinh đăng ký dự tuyển; 

- Lưu HĐTDVC. 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN 

  Cầm Thị Hương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

` 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP  

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-BVYDCT ngày 23/11/2022 của Hội đồng tuyển 

dụng viên chức) 

I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG BÁC SỸ HẠNG III   

 

STT 
Tên các Văn bản quy phạm pháp 

luật và các chủ đề ôn tập 
Nội dung trọng tâm  

1. Kiến thức chung: 

1 
Luật viên chức số 58/2010/QH12 
ngày 15 tháng 11 năm 2010 

Điều 2; 5; 7;  11; 12; 13; 14; 

16;17; 19. 

2

2 

Luật khám chữa, bệnh số 

40/2009/QH12 được Quốc hội khóa 

XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 

23/11/2009 

Học các Điều: 4; 6; 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

52, 67, 68. 

3 

Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 

18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ 

luật cán bộ công chức, viên chức 

Chương 2. Các hành vi vi phạm 

và hình thức kỷ luật 

Mục 1. Các hành vi vi phạm 

Mục 3. Xử lý kỷ luật đối với 

viên chức 

3

4 

Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 

06 tháng 11 năm 1996 của Bộ Y tế về 

việc ban hành “Quy định về y đức 
Học toàn bộ nội dung. 

4

5 

Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 

25/02/2014 Quy định về Quy tắc ứng 

xử của công chức, viên chức, người lao 

động làm việc tại các cơ sở y tế;  

Học các điều: 3; 5; 6;  

5

6 

Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 

26/4/2022 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, 

bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành y tế 

 

6

7 

Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT 
ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế về Ban 

hành Quy chế bệnh viện, 

Quy chế thường trực 

Quy chế vào viện, chuyển khoa, 

chuyển viện, ra viện 

 

2. Kiến thức chuyên môn: 

1

1 

Bệnh học Nội khoa Tập 1- ĐH Y Hà 

Nội- NXB Y Học; Năm: 2016  

Toàn bộ nội dung chính (Bệnh 

hệ tiêu hóa, hô hấp, tim mạch, 

gan, thận, cơ xương khớp, thần 

kinh; Học thuyết  Âm Dương; Học 

thuyết Ngũ hành; Hệ thống kinh 

lạc; Tạng phủ; Nguyên nhân 

1

2 

Bệnh học Nội khoa Tập 2- ĐH Y Hà 

Nội- NXB Y Học; Năm: 2016 

https://ebookyhoc.com/nha-xuat-ban/nxb-y-hoc/
https://ebookyhoc.com/nam-xuat-ban/2016/
https://ebookyhoc.com/nha-xuat-ban/nxb-y-hoc/
https://ebookyhoc.com/nam-xuat-ban/2016/
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gây bệnh; Bát Cương; Bát 

pháp; Tính vị, quy kinh, tác 

dụng, liều dùng, cách dùng các 

vị thuốc) 

3

3 

Bài Giảng Y Học Cổ Truyền Tập 1- ĐH 

Y Hà Nội- NXB Y Học Hà Nội- 2005 

 
4

4 

Bài Giảng Y Học Cổ Truyền Tập 2- ĐH 

Y Hà Nội- NXB Y Học Hà Nội- 2005 

5

5 

Giáo trình châm cứu- Học viện Y 

Dược Học Cổ Truyền VN 

 

 

2. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG ĐIỀU DƯỠNG HẠNG III, IV  

STT Tên các Văn bản quy phạm pháp 

luật và các chủ đề ôn tập 
Nội dung trọng tâm  

1. Kiến thức chung: 

1 
Luật viên chức số 58/2010/QH12 
ngày 15 tháng 11 năm 2010 

Điều 2; 5; 7;  11; 12; 13; 14; 

16;17; 19. 

2

2 

Luật khám chữa, bệnh số 

40/2009/QH12 được Quốc hội khóa 

XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 

23/11/2009 

Học các Điều: 4; 6; 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

52, 67, 68. 

2

3 

Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 

18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ 

luật cán bộ công chức, viên chức 

Chương 2. Các hành vi vi phạm 

và hình thức kỷ luật 

Mục 1. Các hành vi vi phạm 

Mục 3. Xử lý kỷ luật đối với 

viên chức 

4 

Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 06 

tháng 11 năm 1996 của Bộ Y tế về việc 

ban hành “Quy định về y đức 

Học toàn bộ nội dung. 

2

5 

Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 

25/02/2014 Quy định về Quy tắc ứng 

xử của công chức, viên chức, người lao 

động làm việc tại các cơ sở y tế;  

Học các điều: 3; 5; 6;  

2

6 

Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 

26/4/2022 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, 

bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành y tế 

 

7 
Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT 
ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế về Ban 

hành Quy chế bệnh viện, 

Quy chế thường trực 

Quy chế vào viện, chuyển khoa, 

chuyển viện, ra viện 
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2. Kiến thức chuyên môn 

1 Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 

29/12/2017 Thông tư hướng dẫn 

phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ 

Học toàn bộ nội dung 

2 Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 

28/12/2021 Thông tư quy định hoạt 

động của Điều dưỡng trong bệnh viện  

Học từ: điều 03 đến điều 20 

3 Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều 

dưỡng viên (ban hành kèm theo 

Quyết định 20/QĐ-HĐD ngày 

10/02/2012 của Chủ tịch Hội điều 

dưỡng Việt Nam). 

Học toàn bộ nội dung 

4 Quyết định 3671/2012/QĐ-BYT ngày 

27/12/2012 Quyết định về việc phê 

duyệt các hướng dẫn kiểm soát nhiễm 

khuẩn 

Học: Hướng dẫn tiêm an toàn 

Bảng kiểm kỹ thuật tiêm trong 

da, tiêm dưới da và tiêm bắp  

5 Tài liệu giảng dạy bộ môn điều dưỡng 

trường Cao đẳng Y tế Sơn La năm 

2019 

I. CS người bệnh nội khoa 

1. Các chỉ số sinh tồn 

2. Chăm sóc người bệnh suy tim 

3. Chăm sóc người bệnh hen 

phế quản 

4. Chăm sóc người bệnh xuất 

huyết tiêu hoá 

5. Chăm sóc người bệnh hôn mê 

II. CS  người bệnh nội khoa 2 

1. Đăc điểm tâm sinh lý của 

người cao tuổi 

2. Đại cương về bệnh tuổi già 

3. Chăm sóc thoái hoá khớp và 

thoái hoá cột sống 

4. Loãng xương 

5. Chăm sóc bệnh tăng huyết áp 

ở người cao tuổi 

6. Chăm sóc bệnh nhân đau thắt ngực 

7. Chăm sóc bệnh nhân goutte 

8. chăm sóc bệnh nhân viên 

khớp dạng thấp 

9. Chăm sóc bệnh nhân Parkison 

10. Chăm sóc rối loạn tâm thần 

ở người cao tuổi 

11. Chăm sóc bệnh nhân tâm 

phế mạn 
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III. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG  KỸ THUẬT VIÊN VLTL-PHCN  

 

STT Tên các Văn bản quy phạm pháp 

luật và các chủ đề ôn tập 

Nội dung trọng tâm  

1. Kiến thức chung: 

1

1 

Luật viên chức số 58/2010/QH12 
ngày 15 tháng 11 năm 2010 

Điều 2; 5; 7;  11; 12; 13; 14; 

16;17; 19. 

2

2 

Luật khám chữa, bệnh số 

40/2009/QH12 được Quốc hội khóa 

XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 

23/11/2009 

Học các Điều: 4; 6; 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 52, 67, 

68. 

3

3 

Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 

18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ 

luật cán bộ công chức, viên chức 

Chương 2. Các hành vi vi phạm 

và hình thức kỷ luật 

Mục 1. Các hành vi vi phạm 

Mục 3. Xử lý kỷ luật đối với 

viên chức 

4

4 

Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 06 

tháng 11 năm 1996 của Bộ Y tế về việc 

ban hành “Quy định về y đức 

Học toàn bộ nội dung. 

5 

Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 

25/02/2014 Quy định về Quy tắc ứng 

xử của công chức, viên chức, người lao 

động làm việc tại các cơ sở y tế;  

Học các điều: 3; 5; 6;  

5

6 

Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 

26/4/2022 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, 

bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành y tế 

 

5

7 

Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT 
ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế về Ban 

hành Quy chế bệnh viện, 

Quy chế thường trực 

Quy chế vào viện, chuyển khoa, 

chuyển viện, ra viện 

 

 2. Kiến thức chuyên môn 

 

 

1 

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT 

CHUYÊN NGÀNH PHỤC HỒI CHỨC 

NĂNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 54/QĐ-

BYT ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế) 

 

1. Điều trị bằng sóng ngắn và 

sóng cực ngắn 

2. Điều trị bằng các dòng điện 

xung 

3. Điều trị bằng tia hồng ngoại 

4. Tập vận động thu động 

5. Tập vận động tự do tứ chi 
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IV. VỊ TRÍ  TUYỂN DỤNG DƯỢC SỸ DƯỢC HẠNG IV 

 

STT Tên các Văn bản quy phạm pháp 

luật và các chủ đề ôn tập 

Nội dung trọng tâm  

1. Kiến thức chung: 

1 
Luật viên chức số 58/2010/QH12 
ngày 15 tháng 11 năm 2010 

Điều 2; 5; 7;  11; 12; 13; 14; 16;17; 

19. 

2

2 

Luật khám chữa, bệnh số 

40/2009/QH12 được Quốc hội 

khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua 

ngày 23/11/2009 

Học các Điều: 4; 6; 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

37, 38, 39, 40, 52, 67, 68. 

3

3 

Nghị định số 112/2020/NĐ-CP 

ngày 18/9/2020 của Chính phủ về 

xử lý kỷ luật cán bộ công chức, 

viên chức 

Chương 2. Các hành vi vi phạm và 

hình thức kỷ luật 

Mục 1. Các hành vi vi phạm 

Mục 3. Xử lý kỷ luật đối với viên 

chức 

4 

Quyết định số 2088/BYT-QĐ 
ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Bộ 

Y tế về việc ban hành “Quy định 

về y đức 

Học toàn bộ nội dung. 

5 

Thông tư số 07/2014/TT-BYT 
ngày 25/02/2014 Quy định về Quy 

tắc ứng xử của công chức, viên 

chức, người lao động làm việc tại 

các cơ sở y tế;  

Học các điều: 3; 5; 6;  

6

6 

Thông tư số 03/2022/TT-BYT 
ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế về 

việc sửa đổi, bổ sung một số quy 

định về tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành y 

tế 

 

7

7 

Quyết định số 1895/1997/QĐ-

BYT ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế 

về Ban hành Quy chế bệnh viện, 

Quy chế thường trực 

Quy chế vào viện, chuyển khoa, chuyển 

viện, ra viện 

 

 2. Kiến thức chuyên môn 

1

1 

Thông tư số 22/2011/TT-BYT 
ngày 10 /6/ 2011 của Bộ Y quy 

định về hoạt động và tổ chức của 

khoa Dược bệnh viện, 

Học toàn bộ nội dung. 

2

2 

Thông tư số 23/2011/TT-BYT 

ngày 10 /6/ 2011 của Bộ Y tế về 

hướng dẫn sử dụng thuốc trong các 

cơ sở y tế có giường bệnh,  

Học toàn bộ nội dung. 
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3

3 

Thông tư số 35/2018/TT-BYT 
ngày 22/11/2018 của Bộ Y tế  về 

quy định về thực hành tôt sản xuất 

thuốc, nguyên liệu làm thuốc 

Học toàn bộ nội dung. 

4

4 

Quyết định số 708/2015/ QĐ-

BYT ngày 02/3/2015 của Bộ Y về 

việc ban hành tài liệu chuyên môn 

“Hướng dẫn sử dụng kháng sinh” 

Học toàn bộ nội dung. 

5

5 

Sử dụng thuốc giảm đau chống 

viêm không chứa steroid 
 

6

6 

Thông tư số 30/2017/TT-BYT 
ngày 77/7/2017 của Bộ Y tế  về 

Hướng dẫn phương pháp chế biến 

các vị thuốc cổ truyền 

Học toàn bộ nội dung. 

V. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN 

 

STT 
Tên các Văn bản quy phạm pháp 

luật và các chủ đề ôn tập 
Nội dung trọng tâm  

1 
Luật viên chức số 58/2010/QH12 
ngày 15 tháng 11 năm 2010 

Học toàn bộ  

2

2 

Luật khám chữa, bệnh số 

40/2009/QH12 được Quốc hội khóa 

XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 

23/11/2009 

Học toàn bộ 

3

3 

Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 
được ban hành ngày 14/11/2008, có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2009 

được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Bảo 

hiểm y tế số 46/2014/QH13 được ban 

hành ngày 13/6/2014 (“Luật Bảo hiểm 

y tế”)  

Học các điều: 3; 8; 11; 28; 

Chương 8: từ điều 36 đến điều 

45.  

4 

Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 

18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ 

luật cán bộ công chức, viên chức 

Chương 2. Các hành vi vi phạm 

và hình thức kỷ luật 

Mục 1. Các hành vi vi phạm 

Mục 3. Xử lý kỷ luật đối với 

viên chức 

4

5 

Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của 

chính phủ ngày 17 tháng 10 năm 2018 

quy định chi tiết và hướng dẫn biện 

pháp thi hành một số điều của Luật bảo 

hiểm y tế 

Học điều 12, 13, 15; 

5

6 

Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 

06 tháng 11 năm 1996 của Bộ Y tế về 

việc ban hành “Quy định về y đức” 
Học toàn bộ nội dung. 



9 

` 

5

7 

Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT 
ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế về Ban 

hành Quy chế bệnh viện, 

- Quy chế khen thưởng, kỷ luật  

- Quy chế quan hệ công tác 

trong Bệnh viện  

- Quy định về quyền lợi và 

nghĩa vụ của Người bệnh và gia 

đình người bệnh đối với Bệnh 

viện; 

5

8 

Luật quản lý, sử dụng tài sản công 

số: 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 

6 năm 2017 

- Chương 3: Chế độ quản lý, sử 

dụng tài sản công tại các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị. 

Mục 4: Chế độ quản lý, sử dụng 

tài sản công tại đơn vị sự 

nghiệp công lập. 

5

9 

Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 

ngày 20/11/2019 của quốc hội 

- Chương 2: Làm việc tuyển 

dụng và quản lý lao động 

- Chương 3: hợp đồng lao động 

- Chương 6: tiền lương 

- Chương 7: thời gian làm việc, 

thời gian nghỉ 

- Chương 8: kỷ luật lao động 

trách nhiệm vật chất 

1

10 

Luật bảo hiểm xã hội số 

58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 
Học toàn bộ 

Lưu ý: Các thí sinh đăng ký dự tuyển, ôn thi theo danh mục tài liệu như 

trên, lấy tài liệu trên Thư viện pháp luật hoặc Cục quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y 

tế, tài liệu kiến thức chuyên môn Điều dưỡng lấy tại phòng Tổ chức cán bộ bệnh 

viện Y Dược cổ truyền./. 
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