
HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 416/QĐ-HĐXT Bình Thuận,  ngày  09  tháng 4  năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt Danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành 

(vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức chuyên ngành y tế theo Nghị quyết số 

31/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

  

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

Căn cứ Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức; 

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 621/QĐ-SNV ngày 29/10/2020 của Sở Nội vụ về 

việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức chuyên ngành y tế  theo Nghị 

quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 655/QĐ-SNV ngày 18/11/2020 của Sở Nội vụ tỉnh 

Bình Thuận về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức chuyên ngành y tế  

theo Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh; 

Theo đề nghị của Thư ký Hội đồng xét tuyển. 

QUYẾT  ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ xét 

tuyển viên chức chuyên ngành y tế  theo Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND 

ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể: 

1. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014  của Bộ Y tế quy định 

về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ 

sở y tế; 

2. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 

2009.  

Điều 2. Đề nghị các đơn vị có thí sinh dự tuyển thông báo đến thí sinh đã 

nộp Phiếu đăng ký dự tuyển để biết và ôn tập. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 



Điều 4. Thành viên Hội đồng xét tuyển viên chức, Tổ xây dựng đề và đáp 

án phỏng vấn môn nghiệp vụ chuyên ngành y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

 

Nơi nhận:                                                               TM. HỘI ĐỒNG 

- Như Điều 4;                                                                              CHỦ TỊCH 
- UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Sở Y tế; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Các cơ quan, đơn vị ngành y tế;                                                           GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

- Lưu: VT,HĐXT.                                                                                      Nguyễn Quốc Việt 
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