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TÀI LIỆU THAM KHẢO KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

Nội dung xét tuyển: hiểu biết chung về lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ,
hiểu biết về Trường, hiểu biết về một số chế độ chính sách, các ứng viên dự
tuyển có thể tham khảo một số văn bản dưới đây:
I. HIỂU BIẾT CHUNG
1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số
34/2018/QH14 ngày 19/11/2018;
3. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
4. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ quy
định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
5. Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về
việc 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;
6. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh
giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;
7. Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng
dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi
dưỡng đối với viên chức;
8. Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về việc
sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng
ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp 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;
9. Nghị quyết số 11/NQ-HĐT ngày 21/10/2020 của Hội đồng trường
Trường Đại học Y tế công cộng về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động
của Trường Đại học Y tế công cộng.

II. HIỂU BIẾT VỀ LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN
2.1. Một số nội dung/tình huống chuyên môn liên quan đến vị trí việc
làm xét tuyển.
2.2. Ứng viên xét tuyển chức danh nghề nghiệp Giảng viên
1. Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020 Quy định mã số,
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức
giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập;
2. Thông tư số 31/2021/TT-BGDĐT ngày 10/11/2021 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo quy định Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội
dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng
chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm
và cơ sở giáo dục đại học công lập;
2.3. Ứng viên xét tuyển chức danh nghề nghiệp Chuyên viên
1. Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ Giáo dục và
đào tạo quy định về chuẩn chương trình đào tạo, xây dựng, thẩm định và ban
hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.
2. Thông tư 08/2021/TT-BGDDT ngày 18/3/2021 của Bộ Giáo dục và đào
tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học.
3. Thông tư số 23/2021/TT-BGDDT ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ.
4. Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định
mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công
chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
5. Nghị định 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục Đại học.
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