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TÀI LIỆU ÔN TẬP PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 1 

NĂM 2020 

Đối tượng: BÁC SĨ 
***** 

  

I. VĂN BẢN PHÁP QUY: 

1. Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 

2. Luật lao động số 45/2019/QH 14 ngày 20/11/2019 

3. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 

4. Luật BHYT số 25/2008/QH 12  ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi bổ sung một số 

điều của luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 

5. Thông tư 51/2017/TTBYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế qui định về phòng, 

chẩn đoán, xử trí sốc phản vệ 

6. Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế qui định về kiểm 

soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

7. Thông tư 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018: Hướng dẫn phòng ngừa sự cố y 

khoa trong các cơ sở khám chữa bệnh. 

8. Hướng dẫn phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

vi rút Corona 2019 (COVID 19) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Bộ Y tế 

( kèm quyết đinh số 468/QĐ-BYT ngày 19 tháng 2 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế). 

9. Sổ tay giao tiếp ứng xử trong các cơ sở y tế 

 

II. CHUYÊN MÔN:  

1. Phần chung cho các Bác sĩ: Cấp cứu cơ bản, dinh dưỡng 

2. Kiến thức nội nhi: Hồi sức, Hô hấp, Tiêu hóa, bệnh truyền nhiễm 

3. Kiến thức ngoại nhi: Chấn thương, lồng ruột, viêm ruột thừa, viêm phúc mạc 

HẾT 
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TÀI LIỆU ÔN TẬP PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 1 

NĂM 2020 

Đối tượng: ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA ( Cử nhân, cao đẳng) 
***** 

I. VĂN BẢN PHÁP QUY: 

1. Luật lao động số 45/2019/QH 14 ngày 20/11/2019 

2. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 

3. Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 

4. Luật BHYT số 25/2008/QH 12 ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi bổ sung một số 

điều của luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014. 

5. “CHUẨN ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN”  

6. (Ban hành kèm theo quyết định số 20/QĐ-HĐD, ngày 10/9/2012 của Chủ tịch 

Hội Điều dưỡng Việt Nam). 

7. “CHUẨN NĂNG LỰC CƠ BẢN CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIỆT NAM” 

8. (Ban hành kèm theo Quyết định số 1352/QĐ-BYT ngày 24 tháng 4 năm 2012 

của Bộ Y tế): 

a. Trình bày 1 tiêu chuẩn (của 1 trong 3 lĩnh vực) trong nội dung CHUẨN 

NĂNG LỰC CƠ BẢN của Điều dưỡng Việt Nam  

b. Nêu ví dụ áp dụng các tiêu chuẩn/ tiêu chí của “ Chuẩn năng lực cơ bản của 

Điều dưỡng Việt Nam vào thực hành chăm sóc người bệnh các kỹ thuật sau: 

- Kỹ thuật hút đàm cho NB 

- Kỹ thuật cho NB thở oxy qua Cannula 

- Kỹ thuật thay băng vết thương vô trùng 

10. Thông tư 51/2017/TTBYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế qui định về phòng, 

chẩn đoán, xử trí sốc phản vệ 

11. Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế qui định về kiểm 

soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

12. Thông tư 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018: Hướng dẫn phòng ngừa sự cố y 

khoa trong các cơ sở khám chữa bệnh. 

13. Hướng dẫn phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

vi rút Corona 2019 (COVID 19) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Bộ Y tế 

( kèm quyết đinh số 468/QĐ-BYT ngày 19 tháng 2 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế). 

14. Sổ tay giao tiếp trong các cơ sở y tế 

II. CHUYÊN MÔN: TÀI LIỆU ĐÀO TẠO ĐIỀU DƯỠNG CỦA BỘ Y TẾ 

1. Điều dưỡng cơ sở: Tài liệu :KỸ THUẬT ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ 
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2. (Tài liệu Quy trình kỹ thuật Điều dưỡng cơ sở dựa trên chuẩn năng lực cơ bản; 

Chủ biên: ĐOÀN THỊ ANH LÊ- NXB Y HỌC 2014). 

3. Điều dưỡng Nhi khoa: Mã số C.34.Z.07 

4. Điều dưỡng bệnh truyền nhiễm gồm các nội dung sau: 

a. Chăm sóc trẻ bị bệnh Tay – Chân – Miệng. 

b. Chăm sóc trẻ bị bệnh  sốt xuất huyết Dengue 

c. Chăm sóc trẻ bị bệnh sởi 

d. Chăm sóc trẻ bị bệnh thủy đậu 

5. Tài liệu đào tạo liên tục an toàn người bệnh (của Cục Quản lý KCB- Bộ Y tế)- 

NXB Y HỌC 2014 
                                                                HẾT 
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TÀI LIỆU ÔN TẬP PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 1 

NĂM 2020 

Đối tượng: CAO ĐẲNG DƯỢC 
***** 

I. VĂN BẢN PHÁP QUY: 

1. Luật lao động số 45/2019/QH 14 ngày 20/11/2019 

2. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 

3. Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 

4. Luật BHYT số 25/2008/QH 12  ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi bổ sung một số 

điều của luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 

5. Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế qui định về kiểm 

soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

6. Thông tư 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018: Hướng dẫn phòng ngừa sự cố y 

khoa trong các cơ sở khám chữa bệnh. 

7. Hướng dẫn phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

vi rút Corona 2019 (COVID 19) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Bộ Y tế 

( kèm quyết đinh số 468/QĐ-BYT ngày 19 tháng 2 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế). 

8. Sổ tay giao tiếp ứng xử trong các cơ sở y tế 

II. CHUYÊN MÔN:  

1. Quyết định số 2701/2001/QĐ-BYT ngày 29/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”(GSP); 

2. Thông tư số 15/2011/TT – BYT “Quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở 

bán lẻ thuốc trong bệnh viện” ban hành ngày 19/04/2011 

3. Thông tư 22/2011/ TT – BYT “Quy định tổ chức và hoạt động của khoa Dược 

bệnh viện” ban hành ngày 10/06/2011 

4. Nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt Nhà thuốc” ban hành kèm theo thông tư 

số 46/2011/TT – BYT ngày 21/12/2011 

5. Thông tư 31/2012/TT – BYT ‘Hướng dẫn hoạt động dược lâm sàng trong bệnh 

viện” ban hành ngày 20/12/2012 

6. Quyết định số 1088/2013/QĐ – BYT về việc “Ban hành hướng dẫn hoạt động 

giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại cơ sở khám chữa bệnh” ban hành 

ngày 04/04/2013. 

7. Thông tư 19/2014/TT – BYT về “Quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc” ban hành ngày 02/06/2014. 
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8. Thông tư số 12/2014/TT – BYT “Hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc – xin 

trong tiêm chủng” ban hành ngày 20/03/2014.   

9. Quyết định số 1730/QĐ – BYT về việc “Ban hành hướng dẫn bảo quản vắc xin” 

ban hành ngày 16/05/2015 

10. Thông tư 05/2016/TT – BYT “Quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại 

trú” ban hành ngày 29/02/2016 

11. Luật Dược số 105/2016/QH13 

12. “Hướng dẫn sử dụng kháng sinh” ban hành kèm theo quyết định 708/2015/ QĐ 

– BYT  ngày 02/03/2015 

13. Dược lý đại cương (Dược động học, dược lực học của thuốc) 

14. Dạng thuốc và đường dùng 

15. Tương tác thuốc và ứng dụng trong điều trị 

16. Phản ứng có hại của thuốc và cảnh giác dược 

17. Sử dụng thuốc trên đối tượng trẻ en 

18. Kháng sinh kháng khuẩn 

19. Thuốc tác động trên đường tiêu hóa và trị viêm loét dạ dày – tá tràng. 

20. Sử dụng thuốc kháng viêm không steroid 

21. Sử dụng thuốc kháng histamine H1 và thuốc tác động trên đường hô hấp 

22. Hormon vỏ thượng thận 

23. Vitamin 

 Bình đơn thuốc 

HẾT 
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TÀI LIỆU ÔN TẬP PHỎNG VÁN  XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 1 

NĂM 2020 

Đối tượng: CỬ NHÂN XÉT NGHIỆM 
VĂN BẢN PHÁP QUY: 

1. Luật lao động số 45/2019/QH 14 ngày 20/11/2019 

2. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 

3. Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 

4. Luật BHYT số 25/2008/QH 12 ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi bổ sung một số 

điều của luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014. 

5. Thông tư 51/2017/TTBYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế qui định về phòng, 

chẩn đoán, xử trí sốc phản vệ 

6. Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế qui định về kiểm 

soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

7. Thông tư 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018: Hướng dẫn phòng ngừa sự cố y 

khoa trong các cơ sở khám chữa bệnh. 

8. Hướng dẫn phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

vi rút Corona 2019 (COVID 19) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Bộ Y tế 

( kèm quyết đinh số 468/QĐ-BYT ngày 19 tháng 2 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế). 

9. Sổ tay giao tiếp trong các cơ sở y tế 

II. CHUYÊN MÔN:  

1. Xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu: Kỹ thuật, kết quả, biện luận 

2. An toàn truyền máu. 

3. Các xét nghiệm đông cầm máu: Lấy bệnh phẩm, kỹ thuật, kết quả. 

4. Xét nghiệm sinh hóa trong các bệnh lý về gan, thận, chuyển hóa: lấy bệnh phẩm, 

kỹ thuật, biện luận kết quả. 

5. Kỹ thuật vi sinh các loại bệnh phẩm (phân, đàm, máu, nước tiểu, chất dịch): lấy 

bệnh phẩm, nhuộm soi, nuôi cấy định danh) 

6. An toàn sinh học phòng thí nghiệm   

HẾT 
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TÀI LIỆU ÔN TẬP PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 1 

NĂM 2020 

Đối tượng: VẬT LÝ TRỊ LIỆU ( cao đẳng) 
***** 

I. VĂN BẢN PHÁP QUY: 

1. Luật lao động số 45/2019/QH 14 ngày 20/11/2019 

2. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 

3. Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009. 

4. Luật BHYT số 25/2008/QH 12 ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi bổ sung một số 

điều của luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014. 

5. Thông tư 51/2017/TTBYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế qui định về phòng, 

chẩn đoán, xử trí sốc phản vệ 

6. Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế qui định về kiểm 

soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

7. Thông tư 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018: Hướng dẫn phòng ngừa sự cố y 

khoa trong các cơ sở khám chữa bệnh. 

8. Hướng dẫn phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

vi rút Corona 2019 (COVID 19) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Bộ Y tế 

( kèm quyết đinh số 468/QĐ-BYT ngày 19 tháng 2 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế). 

9. Sổ tay giao tiếp trong các cơ sở y tế 

II. CHUYÊN MÔN: 

1. Tổng quan về VLTL- PHCN: 

2. VLTL- PHCN về các bệnh lý thần kinh trung ương. 

3. VLTL- PHCN về các bệnh lý thần kinh ngoại biên. 

4. VLTL- PHCN cho các dị tật bẩm sinh ở trẻ. 

5. VLTL- PHCN cho các di chứng chấn thương, gãy xương. 

6. VLTL hô hấp. 
                                                                HẾT 
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TÀI LIỆU ÔN TẬP PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 1 

NĂM 2020 

Đối tượng: CỬ NHÂN CÔNG TÁC XÃ HỘI 
***** 

  

III. VĂN BẢN PHÁP QUY: 

1. Luật lao động số 45/2019/QH 14 ngày 20/11/2019 

2. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 

3. Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 

4. Luật BHYT số 25/2008/QH 12  ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi bổ sung một số 

điều của luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 

5. Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế qui định về kiểm 

soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

6. Thông tư 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018: Hướng dẫn phòng ngừa sự cố y 

khoa trong các cơ sở khám chữa bệnh. 

7. Hướng dẫn phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

vi rút Corona 2019 (COVID 19) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Bộ Y tế 

( kèm quyết đinh số 468/QĐ-BYT ngày 19 tháng 2 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế). 

8. Sổ tay giao tiếp ứng xử trong các cơ sở y tế 

 

IV. CHUYÊN MÔN:  

1. Kiến thức tổng quát về công tác xã hội 

2. Kiến thức về truyền thông giao tiếp, xử lý khủng hoảng truyền thông 

3. Kiến thức về công tác từ thiện, kỹ năng vận động hỗ trợ các trường hợp có hoàn 

cảnh  khó khăn 

HẾT 
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TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 1 NĂM 2020 

Đối tượng: CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
***** 

I. VĂN BẢN PHÁP QUY: 

1. Luật lao động  số 45/2019/QH 14 ngày 20/11/2019 

2. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 

3. Luật BHYT số 25/2008/QH 12  ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi bổ sung một số 

điều của luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 

4. Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 

5. Thông tư 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018: Hướng dẫn phòng ngừa sự cố y 

khoa trong các cơ sở khám chữa bệnh. 

6. QĐ 2151/QĐ-BYT ngày 4/6/2015 của Bộ Y tế về việc phê duyêt Kế hoạch triển 

khai “ Đổi mới phong  cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng đến sự hài lòng 

của người bệnh” ( Kế hoạch triển khai, nội dung cam kết, Thông tư 45/2005/TT- 

BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế qui định về trang phục y tế) 

7. Sổ tay giao tiếp ứng xử trong các cơ sở y tế 

 

II. CHUYÊN MÔN:  

1. Kiến thức quản trị mạng 

2. Kiến thức cơ bản SQL server 2016 

3. Lập trình cơ bản c# 

4. Tin học văn phòng 

  

HẾT 
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TÀI LIỆU ÔN TẬP PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 1 

NĂM 2020 

Đối tượng: KẾ TOÁN 
***** 

 

I. VĂN BẢN PHÁP QUY: 

1. Luật lao động  số 45/2019/QH 14 ngày 20/11/2019 

2. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 

3. Luật BHYT số 25/2008/QH 12  ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi bổ sung một số 

điều của luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 

4. Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 

5. Thông tư 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018: Hướng dẫn phòng ngừa sự cố y 

khoa trong các cơ sở khám chữa bệnh. 

6. QĐ 2151/QĐ-BYT ngày 4/6/2015 của Bộ Y tế về việc phê duyêt Kế hoạch triển 

khai “ Đổi mới phong  cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng đến sự hài lòng 

của người bệnh” ( Kế hoạch triển khai, nội dung cam kết, Thông tư 45/2005/TT- 

BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế qui định về trang phục y tế) 

7. Sổ tay giao tiếp ứng xử trong các cơ sở y tế 

 

II. CHUYÊN MÔN:  

1. Luật kế toán Việt Nam 

2. Chế độ kế toán hành chánh sự nghiệp 

3. Két cấu, nội dung tài khoản  kế toán 

4. Báo cáo tài chính 

  

HẾT 


