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THÔNG BÁO 
Về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung tài liệu ôn tập thi vòng 2 kỳ tuyển 

dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2021 
 

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019; 

 Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 
nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với 
viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 
công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ 
chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự 
nghiệp trực thuộc các sở, ngành năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 1964/QĐ-SYT ngày 09/7/2021 của Sở Y tế về việc 
thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y 
tế năm 2021; 

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 10/10/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên 
chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2021. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung nội 
dung tài liệu ôn tập thi vòng 2 như sau: 

1. Điều chỉnh, bổ sung nội dung tài liệu ôn tập thi vòng 2 đối với các 
chuyên ngành Quản trị nhân lực, Luật, Dược hạng III và hạng IV, cụ thể như 
sau: 

a) Chuyên ngành Quản trị nhân lực  

- Bổ sung nội dung: Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của 
Chính phủ về công tác văn thư (từ Điều 01 đến Điều 38). 
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- Bỏ nội dung: Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2021 của Bộ Nội 
vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ 
quan. 

b) Chuyên ngành Luật 

- Bổ sung nội dung: Chương II. Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử 
phạt và biện pháp khắc phục hậu quả, Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 
28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y 
tế. 

- Bỏ nội dung: Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính 
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế. 

c) Chuyên ngành Dược hạng III và hạng IV 

Bổ sung nội dung: Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22/8/2018 của Bộ Y 
tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 
29/12/2017 của Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, 
sinh phẩm trong điều trị ngoại trú. 

 (Có nội dung tài liệu bổ sung đối với chuyên ngành Quản trị nhân lực, 
Luật, Dược hạng III và hạng IV gửi kèm theo Thông báo này) 

2. Các nội dung tài liệu còn lại tại Thông báo số 179/TB-HĐTD ngày 
06/10/2021 của Hội đồng tuyển dụng thông báo nội dung tài liệu ôn tập thi vòng 
2 kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2021 
giữ nguyên, không thay đổi. 

 3. Thông báo này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế 
tỉnh Lạng Sơn, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Y tế và các đơn vị 
sự nghiệp trực thuộc có nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2021./. 

* Lưu ý: Sở Y tế không phát hành tài liệu, thí sinh chủ động ôn tập theo nội 
dung tài liệu được đăng tải trên Website Sở Y tế tại địa chỉ: 
https://soyt.langson.gov.vn 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (B/c); 
- Giám đốc Sở Y tế;  
- Thành viên HĐTD; 
- Đơn vị có nhu cầu TDVC (Niêm yết); 
- Website Sở Y tế;      
- Lưu: VT, TCCB, HSTD.                                                                            

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ                                                                                                                             
Lý Kim Soi 
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