
DANH MỤC TÀI LIỆU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC  

(HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ) 

 

Chức danh tuyển dụng: Dược sỹ (Đại học + Cao đẳng) 

 

1.Luật viên chức số 58/2010/QH12 của Quốc Hội, ngày 15/11/2010. 

2. Luật Dược số 105/2016/QH13 của Quốc Hội,  ngày 06/4/2016. 

3. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ,  ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức. 

4. Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng 

hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan 

hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. 

5. Thông tư số 27/2015/TTLT-BYT-BNV của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ, ngày 

07/10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược. 

6. Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế Quy định chi tiết 

một số Điều của Luật Dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của 

Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt. 

7. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế Quy định về Quy 

tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC TÀI LIỆU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC  

(HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ) 

 

Chức danh tuyển dụng: Điều dưỡng  

 

1.Luật viên chức số 58/2010/QH12 của Quốc Hội, ngày 15/11/2010. 

2. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ,  ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức. 

3. Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng 

hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan 

hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. 

4.Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ, ngày 

07/10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

5. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế Quy định về Quy 

tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế. 

6. Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế về việc Ban 

hành Quy chế Bệnh viện. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


