
Nội dung ôn thi tuyển viên chức  

Bệnh viện huyện Bình Chánh năm 2017 

(Dự kiến ngày thi 11/1/2018) 
VTTBYT: 

*Kỹ sư Vật lý Kỹ thuật Y sinh 

1. Quy chế Bệnh viện của Bộ Y tế ban hành năm 1997 kèm theo Quyết định của Bộ 

trưởng Bộ Y tế số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997. 

2. Những vấn đề cần lưu ý trong quá trình sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa kính hiển vi 

(Tài liệu tăng cường quản lý Trang thiết bị y tế và cơ sở hạ tầng kỹ thuật Bệnh viện 

,do Bộ y tế -Vụ Trang thiết bị và công trình y tế phát hành ngày 11-12/12/2015) 

3. Những vấn đề cần lưu ý trong quá trình sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống nội 

soi(Tài liệu tăng cường quản lý Trang thiết bị y tế và cơ sở hạ tầng kỹ thuật Bệnh 

viện ,do Bộ y tế -Vụ Trang thiết bị và công trình y tế phát hành ngày 11-

12/12/2015) 

4. Những vấn đề cần lưu ý trong quá trình lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống 

máy X-quang Kỹ thuật số (Tài liệu tăng cường quản lý Trang thiết bị y tế và cơ sở 

hạ tầng kỹ thuật Bệnh viện ,do Bộ y tế -Vụ Trang thiết bị và công trình y tế phát 

hành ngày 11-12/12/2015) 

5. Thông tư liên bộ số 13/2014/TTLB-BKHCN-BYT của Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ 

Y tế  ngày 25/7/2014 về quy định an toàn bức xạ trong y tế. 

6. Thông tư số 23/2013/TT-NKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ khoa học công nghệ về 

quy định đo lường phương tiện nhóm 2 

7. Lý thuyết thiết bị hình ảnh y tế - Tập 1 Máy X quang Tácgiả: TrầnVăn Son 

8. Lý thuyết thiết bị hình ảnh y tế -Tập 2  Máy siêu âmTác giả: TrầnVăn Son 

9. Y học hạt nhân Tác giả: Phan Sĩ An 

10. Cơ sở lý thuyết chung về dao mổ điện cao tần 

*Chuyên viên 

1. Luật số 43/2013/QH13 ngày 01/07/2013, của Quốc Hội khóa XIII về Luật Đấu 

Thầu. 

2. Nghị định số 68/2012/NĐ-CP  ngày 01/11/2012, về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính Phủ hướng dẫn thi 

hành Luật Đấu Thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây Dựng. 

3. Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 15/08/2014, về việc quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu của Chính Phủ. 

4. Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 15/04/2015, về việc quyết định chi tiết lập 

hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn của Bộ KHĐT.  

5. Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 01/08/2015, về việc quyết định chi tiết lập 

hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa của Bộ KHĐT.  



6. Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 10/12/2015, về việc quyết định chi tiết về 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Bộ KHĐT. 

7. Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 22/12/2015, về việc quyết định chi tiết lập 

hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh của Bộ KHĐT. 

8. Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016, về việc Quy định chi tiết việc sử 

dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan 

nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp. 

9. Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016, về việc quy định việc quản lý trang 

thiết bị y tế của Chính Phủ. 

10.  Quy chế Bệnh viện của Bộ Y tế ban hành năm 1997 kèm theo Quyết định của Bộ 

trưởng Bộ Y tế số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997. 

 


