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THÔNG BÁO 

Nội dung ôn tập xét tuyển viên chức Trung tâm y tế huyện 
   

            
Thực hiện Kế hoạch số 807/KH-UBND ngày 16/7/2021 của UBND huyện 

về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế huyện; Hội đồng tuyển dụng thông 

báo hạn chế kiến thức ôn tập như sau: 

1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009. 

2. Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn 

cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động 

đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư 41/2015/TT-BYT ngày 

16/11/2015 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 41/2011/TT-

BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với 

người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh. 

3. Thông tư 21/2020/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Bộ Y tế 

Hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa đối với bác sỹ y khoa. 

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

trưởng Bộ Y tế về tiêu chuẩn đạo đức của người làm công tác y tế. 

Hội đồng tuyển dụng thông báo để các thí sinh được biết, chủ động ôn 

tập./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Hội đồng tuyển dụng viên chức TTYT; 

- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải công khai); 

- Các thí sinh tham gia tuyển dụng; 

- Lưu: HĐTD. 

CHỦ TỊCH  

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 
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