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DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP KIỂM TRA SÁT HẠCH VÒNG 2 TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022 

(Kèm theo Thông báo số     /TB-TTYT ngày    tháng 6 năm 2022 của Giám đốc TTYT huyện Yên Thế) 

 

I Lĩnh vực y tế (Bác sĩ, Điều dƣỡng, Kỹ thuật Y, Hộ sinh, Y sĩ) 

1 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 năm 2010; Luật số 52/2019/QH14 Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi năm 2019 

2 Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009 

3 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước 

và các đơn vị sự nghiệp công lập 

4 12 điều y đức (Ban hành kèm theo Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 06/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế). 

II Hành chính -Tổng hợp (chuyên viên) 

1 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 năm 2010; Luật số 52/2019/QH14 Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi năm 2019 

2 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. 

3 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật số 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật. 

4 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP xửa lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 

5 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. 

III Lĩnh vực Kế toán (kế toán) 

1 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 năm 2010; Luật số 52/2019/QH14 Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi năm 2019 

2 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 

3 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Kế toán 

4 Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 
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5 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công. 

7 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập 

8 Luật phí và lệ phí ngày 25/11/2015 

9 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí. 

IV Lĩnh vực Dân số - KHHGĐ (Dân số) 

1 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 năm 2010; Luật số 52/2019/QH14 Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi năm 2019 

2 Pháp lệnh Dân số năm 2003 

3 Pháp lệnh 08/2008/PL-UBTVQH12 sửa đổi Điều 10 của pháp lệnh dân số. 

4 Nghị định số 20/2010/NĐ-Cp ngày 08/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh dân số. 

 


