
 

SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CHỨC 

DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TB-HĐTT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày        tháng 4 năm 2021 

 

THÔNG BÁO  

Danh mục tài liệu và các nội dung liên quan đến đề thi phần thi viết,  

kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

Sở Y tế năm 2020 (Đợt 1) 

 

I. DANH MỤC TÀI LIỆU 

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

2. Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của luật cán bộ, công chức và luật viên chức. (Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên 

chức số 58/2010/QH12): Chỉ nghiên cứu Điều 2 sửa đổi bổ sung một số điều 

của Luật Viên chức. 

3. 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. 

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

5. 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. 

6. Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ Y tế hướng dẫn 

chức năng nhiệm vụ của TYT xã phường, thị trấn. 

7. Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 của Bộ Y tế hướng dẫn 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTYT huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc TP trực thuộc trung ương. 

8. Nghị Quyết số 09-NQ/ĐH ngày 25/9/2020 Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

9. Chương trình số 01-Ctr/TU ngày 24/11/2020 ban hành Chương trình 

hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm 

kỳ 2020-2025. 

II. Thời gian thi viết và cách ra đề thi. 

- Thời gian làm bài: 180 phút. 

- Cấu trúc đề thi: theo thang điểm 100. 

- Nội dung thi viết: kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết 
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về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm 

vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi 

tuyển quy định (theo Đề cương ôn tập tại phần I). 

Hội đồng thi tuyển thông báo đến các thi sinh nội dung ôn tập phần thi viết, 

kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế 

năm 2020./. 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
 Sở Nội vụ (b/c); 

 TTYT Tp.Bà Rịa;  

 TTYT Tp.Vũng Tàu; 

 Các thành viên Hội đồng thi tuyển; 

 Các thi sinh tham gia dự thi; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, VP.  

 

 

 

 

 

Phạm Minh An 

(Giám đốc Sở Y tế) 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-04-27T10:54:56+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phạm Minh An<anpm@soyte.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-04-27T11:06:13+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-04-27T11:06:23+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-04-27T11:06:46+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




