
 

Phụ lục 1 

(Kèm theo Thông báo số     /TB-HĐTD ngày    /5/2022 

 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn) 

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI VÒNG 1 

KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN ĐA KHOA  

KHU VỰC BỒNG SƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2022 

Môn thi: KIẾN THỨC CHUNG 

 

 

1. THÔNG TIN CƠ BẢN 

- Nội dung thi: Pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển 

dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.  

- Hình thức thi: thi trắc nghiệm trên giấy 

- Số lượng câu hỏi: 60 câu hỏi; 

- Thời gian thi: 60 phút. 

2. HƯỚNG DẪN ÔN TẬP 

- Hiến pháp 2013 ngày 28 tháng 11 năm 2013 (Phần liên quan đến Chính 

quyền địa phương); 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

năm 2019 (Phần liên quan đến Chính quyền địa phương); 

- Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung 

ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng 

và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 năm ngày 15 tháng 11 năm 2010 và Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 

52/2019/QH14 năm 2019 (các nội dung liên quan đến viên chức); 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 



 

- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật 

cán bộ, công chức, viên chức (các nội dung liên quan đến viên chức) 

- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13 tháng 8 năm 2020 của 

Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (các nội 

dung liên quan đến viên chức).  

-----------------------HẾT--------------------- 
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