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VĂN PHÒNG BỘ 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CÔNG CHỨC NĂM 2022  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /TB-HĐTD 

 

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu tham khảo kỳ thi tuyển dụng công chức  

của Văn phòng Bộ Y tế năm 2022 

 

A. MÔN KIẾN THỨC CHUNG:  

1. Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 Hội nghị lần thứ sáu 

Ban Chấp hành trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và 

nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. 

2. Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh 

phân cấp quản lý nhà nước theo ngành và lĩnh vực. 

3. Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (Phần công chức). 

4. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 

22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2020. 

5. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. 

6. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

7. Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định 

những người là công chức. 

8. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 về công tác văn thư. 

9. Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị 

định 123/2016/NĐ-CP. 

10. Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. 

11. Quyết định số 1295/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế. 

12. Thông tư 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức 

chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. 

13. Quyết định số 116/QĐ-BYT ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Bộ Y tế ban 

hành Quy chế tổ chức các cuộc họp trong hoạt động quản lý, điều hành của Bộ Y tế. 

14. Quyết định số 1828/QĐ-BYT ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Bộ Y tế ban 

hành Quy chế làm việc Bộ Y tế. 
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15. Quyết định 5868/QĐ-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Y tế. 

B. MÔN TIẾNG ANH: Trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 

24/01/2014. 

C. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

I. Tài liệu chung cho các vị trí tuyển dụng:  

1. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Đề án văn hoá công vụ. 

2. Quyết định 5868/QĐ-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Y tế. 

3. Quyết định số 116/QĐ-BYT ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Bộ Y tế ban 

hành Quy chế tổ chức các cuộc họp trong hoạt động quản lý, điều hành của Bộ Y tế. 

4. Quyết định số 1828/QĐ-BYT ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Bộ Y tế ban 

hành Quy chế làm việc Bộ Y tế. 

5. Quyết định số 45/QĐ-VPB5, ngày 09/4/2018 về việc ban hành chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng, Đơn vị thuộc Văn phòng 

Bộ Y tế. 

II. Tài liệu riêng cho từng vị trí tuyển dụng: 

1. Vị trí việc làm Chuyên viên Tổng hợp và Chuyên viên Tổng hợp (Đại 

diện Văn phòng Bộ tại TP Hồ Chí Minh):  

1.1. Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp 

hành Trung ương Đảng khoá XII về công tác dân số trong tình hình mới. 

1.2. Nghị quyết số 41/2021/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội 

về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. 

1.3. Nghị quyết số 134/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội 

về tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn 

trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số Nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII. 

1.4. Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ. 

1.5. Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 

2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

bộ, cơ quan ngang bộ.  

1.6. Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.  

1.7.  Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ 

ban hành Quy chế làm việc Chính phủ.  

1.8. Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.  

1.9. Quyết định số 42/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ 

do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. 
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1.10. Quyết định số 33/2017/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của 

cử tri do Quốc hội chuyển đến. 

1.11. Thông tư số 38/2019/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ Y tế 

Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

1.12. Quyết định số 1624/QĐ-BYT ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Bộ Y tế 

ban hành Chương trình hành động của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 20-

NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khoá XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

khoẻ nhân dân trong tình hình mới. 

1.13. Quyết định số 1619/QĐ-BYT ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Bộ Y tế 

ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 

2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị 

quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khoá XII về công tác dân số trong tình hình mới. 

1.14. Quyết định số 116/QĐ-BYT ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Bộ Y tế ban 

hành Quy chế tổ chức các cuộc họp trong hoạt động quản lý, điều hành của Bộ Y tế. 

1.15. Chỉ thị số 09/CT-BYT ngày 22 tháng 11 năm 2013 của Bộ Y tế ban 

hành về tăng cường tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân về chất 

lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thông qua đường dây nóng (1900-9095). 

2. Vị trí việc làm Chuyên viên về Pháp chế 

2.1. Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính. 

2.2. Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. 

2.3. Văn bản hợp nhất số 10272/VBHN-VPCP ngày 27/9/2017 của Chính 

phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính. 

2.4. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

2.5. Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

2.6. Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của 

Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 

hành chính. 

2.7. Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ 

ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động 

kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025. 

2.8. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban 

hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. 

2.9. Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ 

về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, 

điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

2.10. Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính. 
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2.11. Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và 

xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm 

nhìn đến năm 2030. 

2.12. Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 

2.13. Thông tư 03/2022/TT-BTP ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tư 

pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị 

xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy 

phạm pháp luật. 

2.14. Thông tư số 29/2019/TT-BYT ngày 29 tháng 11 năm 2019 Quy định 

việc xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật 

về y tế. 

2.15. Chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, 

đổi mới nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Y tế. 

3. Vị trí việc làm Quản trị viên hệ thống 

3.1. Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ về việc ban 

hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 

của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển 

Công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. 

3.2. Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006. 

3.3. Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ngày 19/11/2015. 

3.4. Nghị định 53/2022/NĐ-CP về hướng dẫn luật An ninh mạng. 

3.5. Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng 

dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước. 

3.6. Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về đảm bảo an 

toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. 

3.7. Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

3.8. Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về việc ban 

hành Bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám, chữa bệnh để 

xây dựng “bệnh viện thông minh” để thực hiện. 

3.9. Quyết định số 198/QĐ-BYT ngày 13/01/2021 quy định danh mục chuẩn 

định dạng dữ liệu kết nối liên thông y tế cơ sở với Nền tảng quản lý thông tin y tế 

cơ sở V20. 

3.10. Quyết định số 28/QĐ-BYT ngày 05/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban 

hành Bộ tiêu chí Công nghệ thông tin để thực hiện hoạt động y tế từ xa. 

3.11. Quyết định số 5316/QĐ-BYT ban hành Chương trình chuyển đổi số y tế 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm thực hiện Quyết định số 749/QĐ-

TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “ Chương 

trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Nghị 

quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ 

trương chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

 3.12. Quyết định 6110/QĐ-BYT Hướng dẫn xây dựng và triển khai hệ thống 

thông tin quản lý Trạm Y tế xã, phường. 
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3.13. Quyết định số 2153/QĐ-BYT ngày 25/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

ban hành quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế. 

3.14. Quyết định số 6085/QĐ-BYT ngày 30/12/2019 ban hành Kiến trúc 

Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 2.0. 

3.15. Quyết định 2955/QĐ-BYT ngày 28 tháng 10 năm 2022 Kế hoạch thúc 

đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số y tế. 

 
Nơi nhận: 
- Chánh Văn phòng Bộ (để b/c); 

- Ban đề thi (để th/hiện); 

- Ban Giám sát (để giám sát); 

- Vụ Tổ chức cán bộ (để b/c); 

- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế (để đăng tin); 

- Lưu: VT, VPB5 (HĐTD). 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hà Anh Đức 

Chánh Văn phòng Bộ 
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