
BỆNH VIỆN ĐKKV HỒNG NGỰ 

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN  

VIÊN CHỨC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 460/TB-HĐXT TP. Hồng Ngự, ngày 10 tháng 6 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức tại  

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự năm 2021 

 

Căn cứ Luật Viên chức và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán 

bộ, công chức và Luật viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Kế hoạch số 257/KH-BV ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Bệnh viện 

Đa khoa Khu vực Hồng Ngự về việc tuyển dụng viên chức năm 2021. 

Hội đồng xét tuyển viên chức tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hồng Ngự 

thông báo tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức năm 2021, cụ thể như sau: 

A. KIẾN THỨC CHUNG 

1. Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Quốc 

hội; 

2. Điều 2 và Điều 3 của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, 

công chức và Luật viên chức (Luật số 52/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019 

của Quốc hội); 

3. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

Quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; 

4. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ Y tế 

ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động 

làm việc tại các cơ sở y tế. 

B. KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 

1. Đối với chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa 

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

của Quốc Hội; 

- Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế  

quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị 

ngoại trú;  

- Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Y tế sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 
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2017 quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều 

trị ngoại trú; 

- Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế 

hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. 

2. Đối với chuyên ngành Dược 

- Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội; 

- Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10 tháng 6 năm 2011 của Bộ Y tế quy 

định tổ chức và hoạt động của khoa Dược bệnh viện; 

- Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10 tháng 6 năm 2011 của Bộ Y tế 

hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh; 

- Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế ban hành quy định về thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm 

thuốc; 

- Đạo đức hành nghề Dược (Ban hành kèm theo Quyết định số 

2397/1999/QĐ-BYT ngày 10 tháng 8 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế). 

3. Đối với chuyên ngành Điều dưỡng  

- Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh, NXB Y học; 

- Thông tư số 07/2011/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 26 tháng 01 năm 2011 

hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện; 

- Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế 

hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. 

4. Đối với chuyên ngành Vật lý trị liệu/Phục hồi chức năng 

- Quy trình kỹ thuật (60 quy trình) ban hành kem theo Quyết đinh số 54/QĐ-

BYT ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn 

quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng; 

TT TÊN QUY TRÌNH KỸ THUẬT 

Vật lý trị liệu: Kỹ thuật viên trực tiếp điều trị cho bệnh nhân 

1 Điều trị bằng sóng ngắn và sóng cực ngắn 

2 Điều trị bằng vi song 

3 Điều trị bằng từ trường 

4 Điều trị bằng dòng điện một chiều đều 

5 Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc 

6 Điều trị bằng các dòng điện xung 
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7 Điều trị bằng siêu âm 

8 Điều trị bằng sóng xung kích 

9 Điều trị bằng dòng giao thoa 

10 Điều trị bằng tia hồng ngoại 

11 Điều trị bằng Laser công suất thấp 

12 Điều trị bằng tia tử ngoại tại chỗ 

13 Điều trị bằng tia tử ngoại toàn thân 

14 Điều trị bằng nhiệt nóng (chườm nóng) 

15 Điều trị bằng nhiệt lạnh (chườm lạnh) 

16 Điều trị bằng Parafin 

17 Điều trị bằng xông hơi (tắm hơi) 

18 Điều trị bằng bồn xoáy hoặc bể sục 

19 Điều trị bằng tia nước áp lực cao 

20 Thủy trị liệu toàn thân (bể bơi, bồn ngâm) 

Vận động trị liệu: Trực tiếp tập cho bệnh nhân hoặc hướng dẫn bệnh nhân 

21 Tập vận động thụ động 

22 Tập vận động có trợ giúp 

23 Tập vận động chủ động 

24 Tập vận động tự do tứ chi 

25 Tập vận động có kháng trở 

26 Tập kéo dãn 

27 Tập nằm đúng tư thế cho người bệnh liệt nửa người 

28 Kỹ thuật tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người 

29 Kỹ thuật tập đứng và đi cho người bệnh liệt nửa người 

30 Kỹ thuật đặt tư thế đúng cho người bệnh liệt tủy 
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31 Tập lăn trở khi nằm 

32 Tập thay đổi tư thế từ nằm sang ngồi 

33 Tập ngồi thăng bằng tĩnh và động 

34 Tập thay đổi tư thế từ ngồi sang đứng 

35 Tập đứng thăng bằng tĩnh và động 

36 Tập dáng đi 

37 Tập đi với thanh song song. 

38 Tập đi với khung tập đi 

39 Tập đi với nạng (nạng nách, nạng khuỷu) 

40 Tập đi với bàn xương cá 

Hoạt động trị liệu: Trực tiếp tập cho bệnh nhân hoặc hướng dẫn bệnh nhân 

41 Kỹ thuật tập sử dụng và điều khiển xe lăn 

42 Hướng dẫn người liệt hai chân ra vào xe lăn 

43 Hướng dẫn người liệt nửa người ra vào xe lăn 

44 Tập các vận động thô của bàn tay 

45 Tập các vận động khéo léo của bàn tay 

46 Tập phối hợp hai tay 

47 Tập phối hợp mắt tay 

48 Tập phối hợp tay miệng 

49 Tập các chức năng sinh hoạt hàng ngày (ADL) (ăn uống, tắm rửa, vệ sinh, 

vui chơi giải trí…) 

50 Tập điều hòa cảm giác 

Ngôn ngữ trị liệu: Hướng dẫn bệnh nhân tập 

51 Tập nuốt 

52 Tập nói 
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53 Tập nhai 

54 Tập phát âm 

55 Tập luyện giọng 

Dụng cụ chỉnh hình và trợ giúp: Hướng dẫn bệnh nhân sử dụng và bảo quản 

56 Kỹ thuật tập sử dụng tay giả trên khuỷu 

57 Kỹ thuật tập sử dụng tay giả dưới khuỷu 

58 Kỹ thuật sử dụng chân giả tháo khớp háng 

59 Kỹ thuật sử dụng chân giả trên gối 

60 Kỹ thuật sử dụng áo nẹp chỉnh hình cột sống ngực thắt lưng TLSO (điều trị 

cong vẹo cột sống) 

- Quy trình kỹ thuật (12 quy trình) Ban hành kèm theo Quyết định số 

5737/QĐ-BYT ngày 22 tháng 12 năm 2017 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn 

quy trình kỹ thuật Phục hồi chức năng. 

TT TÊN QUY TRÌNH KỸ THUẬT 

1 Điều trị bằng điện vi dòng 

2 Điều trị bằng Laser công suất thấp chiếu ngoài (Điều trị bằng Laser công 

suất thấp vào điểm vận động và huyệt đạo) 

3 Điều trị bằng Laser công suất thấp nội mạch 

4 Điều trị chườm ngải cứu 

5 Điều trị bằng bồn tắm tương phản nóng - lạnh 

6 Tập vận động cột sống 

7 Kỹ thuật xoa bóp toàn thân 

8 Tập dưỡng sinh 

9 Kỹ thuật thư giãn 

10 Kỹ thuật tập ngồi/đứng dậy từ sàn nhà 

11 Kỹ thuật tập bắt buộc tay người bệnh bên liệt ( CIMT) 
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12 Dịch chuyển sớm cho người bệnh đột quỵ não 

5. Đối với chuyên ngành Kế toán 

- Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015 

của Quốc hội; 

- Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội; 

- Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán; 

- Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài 

chính quy định về thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước. 

6. Đối với chuyên ngành Quản trị văn phòng - Hành chính (Chuyên 

viên) 

- Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội; 

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về 

việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

- Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ 

về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về 

công tác văn thư. 

(Có nội dung tài liệu ôn tập đính kèm theo danh mục này) 

Đề nghị các thí sinh tham dự xét tuyển truy cập vào Website của Bệnh viện 

Đa khoa Khu vực Hồng Ngự (địa chỉ: http://benhviendkkvhongngu.vn/.) để tải nội 

dung tài liệu về tự ôn tập.  

Mọi thắc mắc, đề nghị các thí sinh vui lòng liên hệ số điện thoại 

02773.837364 trong giờ hành chính để được giải đáp. 

Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo đến các thí sinh tham dự kỳ xét 

tuyển viên chức tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hồng Ngự năm 2021 được biết, 

chuẩn bị tốt cho việc ôn tập và kiểm tra, sát hạch./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ Đồng tháp (b/c); 

- Sở Y tế Đồng tháp (b/c); 

- Ban Giám sát; 

- Ban Đề thi; 

- Ban Kiểm tra, sát hạch; 

- Các khoa/phòng thuộc Bệnh viện ĐKKV Hồng Ngự; 

- Các thí sinh tham dự xét tuyển; 

- Trang TTĐT Bệnh viện ĐKKV Hồng Ngự; 

- Lưu: VT, HĐXT. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  

XÉT TUYỂN 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN 

Trần Quang Vinh 

 

http://benhviendkkvhongngu.vn/
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