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PH�N 1  
H��NG D�N S� D�NG B� CÂU H�I THI TUYÊN TRUY�N  

V� TH	C HI
N QUY T�C �NG X� 
 

Th�c hi�n phân công c�a Ban t� ch�c H�i thi Giao ti	p �ng x
, C�c Qu�n lý 

Khám cha b�nh, B� Y t	 ph�i h�p v�i H�i �i�u d��ng Vi�t Nam �ã so�n th�o B� 

câu h�i thi giao ti	p �ng x
 g�m 85 câu h�i �� các ��n v� tham kh�o s
 d�ng trong 

H�i thi “Tuyên truy�n v� th�c hi�n Quy t�c �ng x
”. B� câu h�i ���c xây d�ng c�n 

c� vào k	 ho�ch s� 339/KH-BYT ngày 21/4/2011 và Công v�n s� 3717/BYT-TCCB  

ngày 27/6/2011 v� h��ng d�n t� ch�c H�i thi “Tuyên truy�n v� th�c hi�n Quy t�c �ng 

x
” ngành Y t	. 

 

N�i dung các câu h�i ���c xây d�ng d�a trên các v�n b�n sau �ây: 

1) Lu�t Phòng ch�ng tham nh ng; 

2) Lu�t Khám b�nh, cha b�nh; 

3) Lu�t B�o hi�m y t	 

4) Quy	t ��nh s� 2088/Q�-BYT ngày 6/11/1996 v� vi�c ban hành “Quy 

��nh v� Y ��c”; 

5) Quy	t ��nh s� 29/2008/Q�-BYT ngày 18 tháng 8 n!m 2008 v� vi�c ban 

hành “Quy t�c �ng x
 c�a cán b�, viên ch�c trong các ��n v� s� nghi�p 

y t	”; 

6) Quy	t ��nh s� 4031/Q�-BYT ngày 27 tháng 9 n!m 2001 v� vi�c ban 

hành “Quy ��nh v� ch	 �� giao ti	p trong các c� s" khám, cha b�nh”; 

7) Quy	t ��nh s� 1895/1997/Q�-BYT ngày 19/9/1997 c�a B� tr�"ng B� Y 

t	 v� vi�n ban hành “Quy ch	 b�nh vi�n”. 

 

          D�ng các câu h�i: 

1) L�a ch#n m�t câu tr� l$i �úng nh%t 

2) L�a ch#n câu h�i �úng, sai 

3) �i�n t&, c�m t& vào ch' tr�ng c�a câu h�i. 

 

N�i dung B� câu h�i thi ���c ��ng t�i r�ng rãi trên website c�a B� Y t	, C�c 

Qu�n lý Khám, cha b�nh, H�i �i�u d��ng Vi�t Nam, Công �oàn Y t	 Vi�t Nam và 

Thông tin �i�u d��ng c�a H�i �i�u d��ng Vi�t Nam. Các ��n v� d�a vào B� câu h�i 

tham kh�o này �� xây d�ng thành �� thi Lý thuy	t và t� ch�c thi cho phù h�p v�i �i�u 

ki�n th�c t	 c�a t&ng ��n v�. 
 

�� bi	t thêm chi ti	t v� n�i dung và ph��ng pháp thi tr�c nghi�m, các ��n v� có 

th� liên h� theo ��a ch(: 
- C�c Qu�n lý Khám, cha b�nh: Phòng �i�u d��ng Ti	t ch	, Phòng 711 nhà 7 

t)ng, 138 A Gi�ng Võ, Hà N�i. �i�n tho�i: 04.62732280 (g*p CN. Hà  Th� Kim 

Ph��ng). 

- H�i �i�u d��ng Vi�t Nam: V�n phòng trung ��ng H�i �i�u d��ng Vi�t Nam, 

T)ng 3, Nhà D, 138 A Gi�ng Võ, Hà N�i. �i�n tho�i: 04.37260041 (G*p CN. Hoàng 

Xuân H��ng)                         

 

     BAN T� CH�C H�I THI 
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PH�N 2 

N�I DUNG B� CÂU H�I 
 
2.1. Lu�t Phòng ch�ng tham nh�ng, Quy t !"nh s� 29/2008/Q#-BYT  
18/8/2008 v� vi�c ban hành “Quy t�c �ng x� c$a cán b�, viên ch�c trong 
các !%n v" s� nghi�p y t ” (sau !ây g&i t�t là Quy t !"nh s� 29/2008/Q#-
BYT) và các v'n b(n liên quan 
 

2.1.1. Ch�n câu tr
 l�i thích h�p nh�t cho các câu h�i t� s� 1 ��n s� 18: 
 

STT  N�i dung câu h�i 
1. Ng�$i có ch�c v� Quy�n h�n theo Lu�t Phòng ch�ng tham nh ng bao 

g�m: 

A. Cán b�, công ch�c, viên ch�c; 

B. S+ quan, quân nhân chuyên nghi�p thu�c Quân ��i nhân dân; s+ 
quan, h� s+ quan nghi�p v�, s+ quan, h� s+ quan chuyên môn - k, 

thu�t thu�c Công an nhân dân; 

C. Cán b� lãnh ��o, qu�n lý trong doanh nghi�p c�a Nhà n��c; cán 

b� lãnh ��o, qu�n lý là ng�$i ��i di�n ph)n v�n góp c�a Nhà 

n��c t�i doanh nghi�p; ng�$i ���c giao th�c hi�n nhi�m v�, 

công v� có quy�n h�n trong khi th�c hi�n nhi�m v�, công v� �ó. 

D. T%t c� A, B và C 

2. Quy t�c �ng x
 c�a cán b�, viên ch�c trong các ��n v� s� nghi�p y t	 

���c ban hành kèm theo:  

A. Quy	t ��nh s� 1895/1997/Q�-BYT ngày 19/9/1997 c�a B� 

tr�"ng B� Y t	; 

B. Quy	t ��nh s� 2008/Q�-BYT ngày 6/11/1996 c�a B� tr�"ng B� 

Y t	; 

C. Quy	t ��nh s� 4031/2001/Q�-BYT ngày 27/9/2001 c�a B� 

tr�"ng B� Y t	; 

D. Quy	t ��nh s� 29/2008/Q�-BYT ngày 18/8/2008 c�a B� tr�"ng 

B� Y t	. 

3. Quy	t ��nh 29/2008/Q�-BYT Quy ��nh nhng vi�c cán b� viên ch�c y 

t	 ph�i làm là: 

  A. Th�c hi�n nghiêm túc Quy ��nh v� ch	 �� giao ti	p trong các c� 

s" khám b�nh, cha b�nh ���c ban hành kèm theo Quy	t ��nh 

s� 4031/2001/Q�-BYT ngày 27/9/2001 c�a B� tr�"ng B� Y t	  

  B.  A và tôn tr#ng ý ki	n c�a ��ng nghi�p 

  C. B và luôn b�o v� ��ng nghi�p khi ng�$i b�nh phàn nàn ho*c           

ki�n cáo 
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       D.  Ph�c tùng và ch%p hành nhi�m v� ���c giao. 

 

4. Quy	t ��nh 29/2008/Q�-BYT Quy ��nh nhng vi�c cán b�, viên ch�c y 

t	 không ���c làm là: 

A. L�m d�ng danh ti	ng c�a c� quan, ��n v� �� gi�i quy	t công vi�c 

cá nhân;  

B. T� �� cao vai trò c�a b�n thân trong c� quan, ��n v�; 

C. Che gi%u, b�ng bít và làm sai l�ch n�i dung ph�n �nh ��i v�i cán 

b�, viên ch�c trong c� quan, ��n v� 

D. C� A, B, C 

 

5. Quy	t ��nh 29/2008/Q�-BYT Quy ��nh nhng vi�c cán b�, viên ch�c y 

t	 ph�i làm v�i ng�$i b�nh và gia �ình ng�$i b�nh là: 

A. Th�c hi�n nghiêm túc quy ��nh v� ch	 �� giao ti	p trong các c� s" 

khám, cha b�nh (���c ban hành kèm theo Quy	t ��nh s� 

4031/2001/Q�-BYT ngày 27/9/2001 c�a B� tr�"ng B� Y t	); 

B. A và tôn tr#ng, b�o v� danh d� c�a ��ng nghi�p;  

C. B và th�$ng xuyên h#c t�p, rèn luy�n, trau d�i k, n�ng giao ti	p 

v�i ng�$i b�nh và gia �ình ng�$i b�nh; 

D. C và th��ng yêu ng�$i b�nh, coi ng�$i b�nh nh� ng�$i nhà c�a 

mình. 

 

6. Quy	t ��nh 29/2008/Q�-BYT Quy ��nh nhng vi�c cán b�, viên ch�c y 

t	 ph�i làm v�i ng�$i b�nh và gia �ình ng�$i b�nh là: 

A. L�ch s�, hòa nhã, ��ng viên, an �i, tôn tr#ng ng�$i b�nh và gia �ình 

ng�$i b�nh; 

B. A và th�$ng xuyên h#c t�p, rèn luy�n, trau d�i k, n�ng giao ti	p 

v�i ng�$i b�nh và gia �ình ng�$i b�nh. 

C. B và tuân th� ch*t ch-, nghiêm túc Quy ch	 chuyên môn trong 

khám b�nh, cha b�nh. 

D. C và nh�n lãnh trách nhi�m tham gia vào các ho�t ��ng nh.m c�i 

thi�n c�ng ��ng và y t	 công c�ng. 

7. Quy	t ��nh 29/2008/Q�-BYT Quy ��nh nhng vi�c cán b�, viên ch�c y 

t	 không ���c làm v�i ng�$i b�nh và gia �ình ng�$i b�nh là: 

A. C
a quy�n, hách d�ch, sách nhi/u, trì hoãn, th$ �, gây khó kh�n 

��i v�i ng�$i b�nh, gia �ình ng�$i b�nh; 

B. A và tr�n tránh, �ùn �0y trách nhi�m, khuy	t �i�m c�a mình cho 

��ng nghi�p; 
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C. C� tình kéo dài th$i gian ho*c t& ch�i s� ph�i h�p c�a nhng 

ng�$i liên quan 

D. C� A, B, C. 

 

8. Quy	t ��nh 29/2008/Q�-BYT Quy ��nh nhng vi�c cán b�, viên ch�c y 

t	 không ���c làm v�i ng�$i b�nh và gia �ình ng�$i b�nh là: 

A. Có hành vi tiêu c�c, l�m d�ng ngh� nghi�p �� thu l�i trong quá 

trình ph�c v�, ch�m sóc ng�$i b�nh; 

B. C
a quy�n, hách d�ch, sách nhi/u, trì hoãn, th$ �, gây khó kh�n 

��i v�i ng�$i b�nh, gia �ình ng�$i b�nh; 

C. Làm trái Quy ch	 chuyên môn trong thi hành nhi�m v�; 

D.  C� A, B, C. 

 

9. Quy	t ��nh 29/2008/Q�-BYT Quy ��nh nhng vi�c cán b�, viên ch�c y 

t	 không ���c làm v�i ng�$i b�nh và gia �ình ng�$i b�nh là: 

A. C
a quy�n, hách d�ch, sách nhi/u, trì hoãn, th$ �, gây khó kh�n 

��i v�i ng�$i b�nh, gia �ình ng�$i b�nh; 

B.  A và làm trái Quy ch	 chuyên môn trong thi hành nhi�m v�; 

C.  Tr�n tránh, �ùn �0y trách nhi�m, khuy	t �i�m c�a mình cho 

��ng nghi�p; 

D.  B và C 

 

10. Quy	t ��nh 29/2008/Q�-BYT Quy ��nh nhng vi�c cán b�, viên ch�c y 

t	 ph�i làm v�i ��ng nghi�p là:   

A.  Tôn tr#ng và b�o v� danh d� c�a ��ng nghi�p 

B.  G��ng m�u, tích c�c trong công tác 

C.  A, B và h#c h�i l�n nhau trong th�c hi�n nhi�m v� 

D.  Có ��o ��c, nhân cách và l�i s�ng lành m�nh, trong sáng c�a 

ng�$i th)y thu�c xã h�i ch� ngh+a 

 

11. Quy	t ��nh 29/2008/Q�-BYT Quy ��nh nhng vi�c cán b�, viên ch�c y 

t	 ph�i làm v�i ��ng nghi�p là:   

       A. Trung th�c, chân thành, �oàn k	t, h�p tác chia x1 trách nhi�m 

       B. Th2ng th�n phê bình và t� phê bình 

       C. Th�c hi�n Quy ch	 chuyên môn 

       D. A và B 
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12. Quy	t ��nh 29/2008/Q�-BYT Quy ��nh nhng vi�c cán b�, viên ch�c  

y t	 không ���c làm v�i ��ng nghi�p là: 

A. Tr�n tránh, �ùn �0y trách nhi�m, khuy	t �i�m c�a mình cho ��ng 

nghi�p; 

B. Gây bè phái, m%t �oàn k	t, chia r- n�i b�, c�c b� ��a ph��ng; 

C. Ph�n ánh sai s� th�t v� ��ng nghi�p nh.m bôi nh# danh d�, làm 

m%t uy tín c�a ��ng nghi�p 

D. C� A, B và C 

 

13. Quy	t ��nh 29/2008/Q�-BYT Quy ��nh nhng vi�c cán b� lãnh ��o 

��n v� ph�i làm là: 

A. Th�c hi�n s� phân công công vi�c công khai, công b.ng, h�p lý, 

phù h�p v�i n�ng l�c c�a t&ng cán b�, viên ch�c trong ��n v�; 

B. Tuân th� ch*t ch- Quy ch	 chuyên môn trong khám b�nh, cha 

b�nh. 

C. Tìm hi�u, n�m b�t di/n bi	n tâm lý ng�$i b�nh và gia �ình ng�$i 

b�nh trong quá trình khám b�nh, cha b�nh;  

D. C� A, B, C. 

 

14. Quy	t ��nh 29/2008/Q�-BYT Quy ��nh nhng vi�c cán b� lãnh ��o 

��n v� không ���c làm là: 

A. Chuyên quy�n, ��c �oán, gia tr�"ng, coi th�$ng c%p d��i, không 

g��ng m�u, nói không �i �ôi v�i làm; 

B. A và c�n tr", x
 lý không �úng trong quy trình gi�i quy	t khi	u 

n�i, t� cáo; 

C. Làm trái Quy ch	 chuyên môn trong khi làm nhi�m v� 

D. C và b� trí v� ho*c ch�ng, b�, m3, con, anh, ch�, em ru�t c�a 

mình gi ch�c v� qu�n lý v� nhân s�, k	 toán – tài v�, làm th� 

qu,, th� kho ��n v� mình qu�n lý. 

 

15. Quy	t ��nh 29/2008/Q�-BYT Quy ��nh nhng vi�c cán b� lãnh ��o 

��n v� ph�i làm là: 

A. Phát huy dân ch�, t�o �i�u ki�n trong h#c t�p, nâng cao trình �� 

và phát huy sáng ki	n c�a cán b�, viên ch�c thu�c ��n v� qu�n lý.  

B. T�ng thu nh�p cho cán b�, viên ch�c thu�c ��n v� qu�n lý. 

C. B�o v� danh d�, quy�n và l�i ích h�p pháp c�a cán b�, viên ch�c 

y t	 

D. A và C.  
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16. Quy	t ��nh 29/2008/Q�-BYT Quy ��nh nhng vi�c cán b�, viên ch�c  

y t	 không ���c làm v�i ��ng nghi�p là: 

      A. Gây bè phái, m%t �oàn k	t, chia r- n�i b�, c�c b� ��a ph��ng; 

      B. Có hành vi tiêu c�c, l�m d�ng ngh� nghi�p �� thu l�i trong quá     

trình ph�c v�, ch�m sóc ng�$i b�nh; 

      C. Làm trái Quy ch	 chuyên môn trong thi hành nhi�m v�; 

      D. C� A, B, C. 

17. Quy t�c �ng x
 c�a cán b�, viên ch�c trong các ��n v� s� nghi�p y t	 

���c ban hành kèm theo Quy	t ��nh s� 29/2008/Q�-BYT vào n�m: 

A. 2007 

B. 2008 

C. 2009 

D. 2010 

 

18. 12 Tiêu chu0n ��o ��c c�a ng�$i làm công tác y t	 ���c ban hành t�i: 

A. Quy	t ��nh s� 2088/Q�- BYT  ngày 06 tháng 11 n!m 1996. 

B. Quy	t ��nh s� 29/2008/Q�-BYT ngày 18 tháng 8 n!m 2008. 

C. Lu�t s� 40/2009/QH12 Lu�t Khám b�nh cha b�nh  

D. Quy	t ��nh s� 4031/Q�-BYT  ngày 27 tháng 9 n!m 2001. 

 

 

2.1.2. Xác ��nh câu �úng sai b�ng cách �ánh d�u X vào c�t t��ng �ng cho 
các câu t� câu s� 19 ��n câu s� 41 

 
STT  N�i dung câu h�i #úng  Sai 

19.  Chuy�n ��i v� trí công tác c�a cán b�, công ch�c, viên 

ch�c làm vi�c t�i m�t s� v� trí liên quan �	n vi�c qu�n 

lý ngân sách, tài s�n c�a Nhà n��c, tr�c ti	p ti	p xúc 

và gi�i Quy	t công vi�c c�a c� quan, t� ch�c, ��n v�, 
cá nhân là bi�n pháp ch� ��ng phòng ng&a tham nh ng 

  

20.  Lu�t Phòng, ch�ng tham nh ng Quy ��nh: ng�$i hành 

ngh� có ngh+a v� th�c hi�n ��o ��c ngh� nghi�p theo 

Quy ��nh c�a B� tr�"ng B� Y t	 

  

21.  Lu�t Phòng, ch�ng tham nh ng Quy ��nh: Quy t�c �ng 

x
 c�a cán b�, viên ch�c ���c công khai �� nhân dân 

giám sát vi�c ch%p hành.  

  

22.  Lu�t Phòng ch�ng tham nh ng Quy ��nh: Ng�$i ��ng 

�)u, c%p phó c�a ng�$i ��ng �)u c� quan không ���c 

�� v� ho*c ch�ng, b�, m3, con, anh, ch�, em ru�t kinh 

doanh trong ph�m vi do mình qu�n lý tr�c ti	p 
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23.  Bác s+, �i�u d��ng viên, h� sinh viên, k, thu�t viên 

c�a b�nh vi�n là ng�$i có ch�c v� quy�n h�n 

  

24.  L�i d�ng vi�c t� cáo tham nh ng �� vu cáo, vu kh�ng 

c� quan, t� ch�c, ��n v�, cá nhân khác là hành vi b� 
nghiêm c%m 

  

25.  Cán b� viên ch�c b�nh vi�n có quy�n yêu c)u Giám 

��c b�nh vi�n n�i mình làm vi�c cung c%p thông tin v� 

ho�t ��ng c�a b�nh vi�n 

  

26.  Ng�$i ��ng �)u ��n v� v�n ph�i ch�u trách nhi�m khi 

có tham nh ng x�y ra trong ��n v� trong tr�$ng h�p �ã 

áp d�ng các bi�n pháp c)n thi	t �� phòng ng&a, ng�n 

ch*n hành vi tham nh ng. 

  

27.  Quy	t ��nh s� 29/2008/Q�-BYT c�a B� tr�"ng B� Y 

t	 ban hành Quy t�c �ng x
 c�a cán b�, viên ch�c 

trong các ��n v� s� nghi�p y t	 theo Quy ��nh c�a Lu�t 

Khám b�nh, cha b�nh 

  

28.  Có thái �� hòa nhã, l�ch s�, v�n minh khi giao d�ch 

tr�c ti	p ho*c gián ti	p qua các ph��ng ti�n thông tin 

là vi�c cán b� viên ch�c trong các ��n v� s� nghi�p y 

t	 nên làm 

  

29.  Nhân viên b�o v� ph�i ch� ��ng chào h�i, m" c�ng 

h��ng d�n ng�$i b�nh, ng�$i nhà ng�$i b�nh và khách 

�	n làm vi�c khi qua c�ng. 

  

30.  Ch( có ng�$i �	n khám b�nh, cha b�nh m�i là ��i 

t��ng ph�c v� c�a các c� s" khám, cha b�nh và ���c 

��i s
, bình �2ng và l�ch s�. 

  

31.  Khi ng�$i b�nh, ng�$i nhà ng�$i b�nh và khách �	n 

phòng khám, �i�u d��ng viên, h� sinh viên khoa khám 

b�nh c)n ti	p �ón v�i thái �� ni�m  n" và giúp �� 

ng�$i b�nh, ng�$i nhà ng�$i b�nh và khách t�n tình. 

  

32.  Th)y thu�c và nhân viên khoa khám b�nh c)n ph�i ch( 
��$ng cho ng�$i b�nh n*ng �	n n�i làm xét nghi�m, 

ch�p chi	u XQ n	u ng�$i b�nh n*ng không t� �i ���c. 

  

33.  Khi ng�$i b�nh vào khoa, bác s+, �i�u d��ng viên, h� 

sinh viên ph� trách ph�i gi�i thi�u tên, ch�c danh, 

th�m h�i và làm quen v�i ng�$i b�nh ngay khi ng�$i 

b�nh vào khoa. 

  

34.  Khi ng�$i b�nh nh�p vi�n, nhân viên khoa khám b�nh 

ph�i ch( ��$ng cho ng�$i b�nh vào khoa �i�u tr� 
  

35.  Th)y thu�c và nhân viên y t	 c)n ch#n các câu h�i c�a 

ng�$i b�nh, ng�$i nhà, ng�$i b�nh và khách �� tr� l$i 

h# v�i thái �� ân c)n, quan tâm và l�ch s�. 

  

36.   Khi dùng thu�c cho ng�$i b�nh �i�u d��ng viên/h�   
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sinh viên ph�i h��ng d�n cách dùng thu�c, nhng v%n 

�� c)n theo dõi và chú ý trong quá trình dùng thu�c. 

37.  Ph�i l%y ý ki	n góp ý4 c�a ng�$i b�nh/ng�$i nhà ng�$i 

b�nh khi ng�$i b�nh chuy�n khoa, chuy�n vi�n, ra 

vi�n. 

  

38.  Cán b�, viên ch�c y t	 ph�n ánh trung th�c nhng 

thi	u sót chuyên môn c�a ��ng nghi�p v�i ng�$i b�nh. 

  

39.  Cán b�, viên ch�c y t	 c)n gi�i thích cho ng�$i b�nh, 

ng�$i nhà ng�$i b�nh v� tình tr�ng b�nh, nhng ti	n 

tri�n x%u c�a ng�$i b�nh và nhng h�n ch	 trong ch�m 

sóc, �i�u tr� c�a  tuy	n tr��c. 

  

40.  Cán b� nhân viên y t	 nên chân thành góp ý cho ��ng 

nghi�p khi g*p sai sót 

  

41.  Cán b� lãnh ��o ��n v� ph�i tôn tr#ng và ta# ni�m tin 

cho cán b�, viên ch�c thu�c th0m quy�n qu�n lý khi 

giao nhi�m v� và ch( ��o th�c hi�n nhi�m v�, công v� 

  

 

2.1.3. �i�n t� ho�c c�m t� thích h�p vào ch� tr�ng c�a các câu t� s� 42 ��n 
s� 46 
 

STT  N�i dung câu h�i 
42.  Lu�t Phòng, ch�ng tham nh ng Quy ��nh “T� ch�c…… ……… 

…… ……… ph�i h�p v�i c� quan nhà n��c có th0m quy�n ban 

hành Quy t�c ��o ��c ngh� nghi�p ��i v�i h�i viên c�a mình theo 

Quy ��nh c�a pháp lu�t”. 

43.  Khi ng�$i b�nh, ng�$i nhà ng�$i b�nh và khách �	n phòng khám, 

th)y thu�c và nhân viên khoa khám b�nh c)n ph�i ……. ……. ti	p 

�ón v�i thái �� ni�m n" và s5n sàng giúp �� ng�$i b�nh, ng�$i nhà 

ng�$i b�nh và khách th�m 

44.  Bác s+ th�m khám ng�$i b�nh ……. ……., l�ng nghe l$i k� c�a 

ng�$i b�nh và  ân c)n gi�i thích cho ng�$i b�nh hi�u rõ ph��ng pháp 

�i�u tr� cho h# 

45.  Quy t�c �ng x
 là các chu0n m�c x
 s� c�a cán b�, công ch�c, viên 

ch�c trong thi hành nhi�m v�, công v� và trong quan h� xã h�i, bao 

g�m nhng vi�c …….. …….. ho*c không ���c làm phù h�p v�i �*c 

thù công vi�c c�a t&ng nhóm cán b�, công ch�c, viên ch�c và t&ng 

l+nh v�c ho�t ��ng công v�, nh.m b�o ��m s� liêm chính và trách 

nhi�m c�a cán b�, công ch�c, viên ch�c 

46.  Không ���c r$i b� v� trí trong khi làm nhi�m v�, theo dõi và x
 trí  

…….  …… các di/n bi	n c�a ng�$i b�nh. 
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2.1.4. �i�n cho �� các ý còn thi�u vào các câu t� s� 47 ��n 49 d��i �ây: 
 

STT  N�i dung câu h�i 
47.  K� cho �� 7 hình th�c công khai trong ho�t ��ng c�a t� ch�c, c� quan, 

��n v�: 

A. Công b� t�i cu�c h#p c�a c� quan, t� ch�c, ��n v�;  
B. Niêm y	t t�i tr� s" làm vi�c c�a c� quan, t� ch�c, ��n v�; 
C. Thông báo b.ng v�n b�n �	n c� quan, t� ch�c, ��n v�, cá nhân 

có liên quan; 

D. Phát hành %n ph0m; 

E. Thông báo trên các ph��ng ti�n thông tin ��i chúng; 

F. ………………………………………………………………… 

G. Cung c%p thông tin theo yêu c)u c�a c� quan, t� ch�c, cá nhân 

 

48.  �i�n cho �� 3 Quy�n c�a ng�$i hành ngh�: 

A. ........................................................................................................ 

B. ���c quy	t ��nh và ch�u trách nhi�m v� ch0n �oán, ph��ng 

pháp �i�u tr� b�nh trong ph�m vi chuyên môn ghi trong ch�ng 

ch( hành ngh� 

C. ���c ký h�p ��ng hành ngh� khám b�nh, cha b�nh v�i các c� 

s" khám b�nh, cha b�nh 

 

49.  Ng�$i hành ngh� có sai sót chuyên môn k, thu�t khi ���c H�i ��ng 

chuyên môn xác ��nh �ã có m�t trong các hành vi sau: 

A. Vi ph�m trách nhi�m trong ch�m sóc và �i�u tr� ng�$i b�nh; 

B. Vi ph�m các Quy ��nh chuyên môn k, thu�t 

C. Vi ph�m ��o ��c ngh� nghi�p; 

D. ......................................................... 

 
2.2. Lu�t Khám b�nh, ch)a b�nh và Lu�t B(o hi*m y t  
 
2.2.1. Ch�n câu tr
 l�i thích h�p nh�t cho các câu h�i t� s� 50 ��n 57 
 

STT  N�i dung câu h�i 
50.  6u tiên trong khám b�nh, cha b�nh ��i v�i: 

A. Các tr�$ng h�p c%p c�u. 

B. Ng�$i khuy	t t�t n*ng, ng�$i t& �� 80 tu�i tr" lên, tr1 em d��i 6 

tu�i.  

C. Ng�$i có công v�i cách m�ng, ph� n có thai. 

D. T%t c� các tr�$ng h�p trên.  
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51.  Bác s+ m�i t�t nghi�p tr��c khi ���c c%p ch�ng ch( hành ngh�, ph�i 

qua th$i gian t�p s� là 

A. 18 tháng th�c hành t�i b�nh vi�n, vi�n nghiên c�u có gi�$ng 

b�nh 

B. 18 tháng th�c hành t�i c� s" khám b�nh, cha b�nh 

C. 18 tháng th�c hành t�i b�nh vi�n 

D. 18 tháng th�c hành t�i b�nh vi�n, tr�m y t	, phòng khám �a khoa 

 

52.  �i�u d��ng viên m�i t�t nghi�p tr��c khi ���c c%p ch�ng ch( hành 

ngh�, ph�i qua th$i gian t�p s� là 

 

A. 9 tháng th�c hành t�i b�nh vi�n, vi�n nghiên c�u có gi�$ng b�nh 

B. 9 tháng th�c hành t�i c� s" khám b�nh, cha b�nh 

C. 9 tháng th�c hành t�i b�nh vi�n, vi�n nghiên c�u 

D. 9 tháng th�c hành t�i b�nh vi�n, tr�m y t	, phòng khám �a khoa 

 

53.  Ch�ng ch( hành ngh� s- b� thu h�i n	u ng�$i hành ngh� khám b�nh, 

cha b�nh không hành ngh� liên t�c trong th$i gian: 

A. 18 tháng 

B. 24 tháng 

C. 36 tháng 

D. 60 tháng  

54.  Ch�ng ch( hành ngh� s- b� thu h�i n	u ng�$i hành ngh� Khám b�nh, 

cha b�nh không c�p nh�t ki	n th�c y khoa liên t�c trong th$i gian: 

A. 1 n�m 

B. 2 n�m 

C. 3 n�m 

D. 5 n�m 

55.  Ng�$i hành ngh� khám b�nh, cha b�nh có sai sót chuyên môn k, 

thu�t khi ���c H�i ��ng chuyên môn xác ��nh: 

A. Vi ph�m trách nhi�m trong ch�m sóc và �i�u tr� ng�$i b�nh; 

B. Vi ph�m các Quy ��nh chuyên môn k, thu�t, vi ph�m ��o ��c 

ngh� nghi�p; 

C. Xâm ph�m Quy�n c�a ng�$i b�nh  

D. T%t c� A, B và C 

56.  Các ��i t��ng liên quan trong tranh ch%p v� khám b�nh, cha b�nh 

g�m: 

A. Ng�$i b�nh, ng�$i ��i di�n c�a ng�$i b�nh; 

B. A và ng�$i hành ngh� 

C. A và B 

D. B và c� s" khám b�nh, cha b�nh 
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57.  Lu�t Khám b�nh, cha b�nh quy ��nh ngh+a v� c�a ng�$i hành ngh� 

g�m: 

A. ��i v�i ng�$i b�nh.  

B. ��i v�i ��ng nghi�p, ng�$i b�nh và ng�$i nhà ng�$i b�nh. 

C. ��i v�i ng�$i nhà ng�$i b�nh. 

D. C� A, B, C 

 

 

2.2.2. Xác ��nh �úng/sai b�ng d�u X vào c�t t��ng �ng cho các câu h�i t� 
câu s� 58 ��n 83: 

STT  N�i dung câu h�i #úng  Sai 
58.  Ng�$i hành ngh� ph� trách �i�u tr� và ch�m sóc 

ph�i: gi�i thi�u tên, ch�c danh, th�m h�i ng�$i 

b�nh ho*c ng�$i nhà ngay khi ng�$i b�nh vào 

khoa. 

  

59.  Ng�$i hành ngh� ph� trách vi�c �i�u tr�, ch�m sóc 

c)n  b� trí th$i gian h�p lý �� ti	p xúc, giáo d�c 

s�c kho1 và h��ng d�n ng�$i b�nh. 

  

60.  Khi ��a hình �nh ng�$i b�nh n.m vi�n lên các 

ph��ng ti�n truy�n thông công c�ng không c)n 

xin phép ng�$i b�nh. 

  

61.  Ng�$i hành ngh� có th� trao ��i thông tin tình 

tr�ng s�c kho1 và �$i t� c�a ng�$i b�nh trong h� 

s� b�nh án v�i nhng ng�$i khác mà không c)n 

s� ��ng ý c�a ng�$i b�nh. 

  

62.  Ng�$i b�nh n ph�i ���c b� trí n.m phòng b�nh 

riêng v�i ng�$i b�nh nam. 

  

63.  Ng�$i b�nh ���c l�a ch#n ng�$i ��i di�n �� th�c 

hi�n và b�o v� Quy�n, ngh+a v� c�a mình trong 

khám b�nh, cha b�nh. 

  

64.  Trong khi th�$ng tr�c, tr�$ng h�p b� ng�$i khác 

�e do� tính m�ng, ng�$i hành ngh� không ���c b� 

v� trí tr�c. 

  

65.  Ng�$i ��i di�n h�p pháp c�a ng�$i b�nh m%t hành 

vi n�ng l�c dân s� có Quy�n quy	t ��nh vi�c khám 

b�nh, cha b�nh cho ng�$i b�nh. 

  

66.  H�i ngh� nghi�p có Quy�n b�o v� Quy�n, l�i ích 

h�p pháp c�a h�i viên khi h�i viên �� x�y ra tai 

bi	n ��i v�i ng�$i b�nh. 

  

67.  M�t trong nhng Quy�n c�a ng�$i b�nh là ���c 

tôn tr#ng v� tu�i tác. 

  

68.  Ngh+a v� c�a ng�$i hành ngh� là ân c)n, hòa nhã 

v�i ng�$i b�nh. 
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69.  Ngh+a v� c�a ng�$i hành ngh� là b�o v� uy tín c�a 

��ng nghi�p. 

  

70.  Ng�$i t& �� 6 tu�i �	n ch�a �� 18 tu�i ���c 

quy�n quy	t ��nh vi�c khám b�nh, cha b�nh cho 

mình. 

  

71.  Quy t�c ��o ��c ngh� nghi�p do B� tr�"ng BYT 

ban hành áp d�ng trong l+nh v�c y t	. 

  

72.  T� ch�c xã h�i - ngh� nghi�p ph�i h�p v�i c� quan 

nhà n��c có th0m Quy�n ban hành Quy t�c ��o 

��c ngh� nghi�p ��i v�i h�i viên c�a mình. 

  

73.  Th�c hi�n 12 �i�u y ��c theo Quy	t ��nh s� 

2088/Q�-BYT ngày 6/11/1996 là vi�c cán b�, viên 

ch�c y t	 ph�i làm 

  

74.  Tôn tr#ng ý ki	n ��ng nghi�p là vi�c cán b�, viên 

ch�c trong các ��n v� s� nghi�p y t	 c)n làm 

  

75.  T� �� cao vai trò b�n thân trong c� quan ��n v� là 

m�t trong nhng vi�c ng�$i hành ngh� khám b�nh, 

cha b�nh không ���c làm. 

  

76.  Khi ng�$i b�nh �	n khám, n	u ng�$i b�nh n*ng 

không t� �i ���c ng�$i nhà ng�$i b�nh  ph�i ��a 

ng�$i b�nh �	n n�i làm xét nghi�m, ch�p XQ 

  

77.  Trong �i�u ki�n b�nh vi�n quá t�i, ng�$i b�nh�ông 

vi�c cán b� viên ch�c ��n gi�n hoá vi�c th�c hi�n 

các Quy ��nh, Quy trình chuyên môn có th� ch%p 

nh�n ���c 

  

78.  L�ch s�, hoà nhã v�i ng�$i b�nh và gia �ình ng�$i 

b�nh là nhng vi�c cán b� viên ch�c y t	 nên làm. 

  

79.  D*n dò ng�$i b�nh chu �áo khi ra vi�n là vi�c 

khuy	n khích cán b� viên ch�c y t	 th�c hi�n 

  

80.  Y ��c là Quy ��nh c�a pháp lu�t, m#i cán b� viên 

ch�c y t	 ph�i tuân theo  

  

81.  Y ��c có th� thay ��i tùy theo v�n hóa ��a ph��ng   

82.  Khi l%y máu t+nh m�ch c�a ng�$i b�nh �� làm xét 

nghi�m, ng�$i th�c hi�n l%y máu có th� s
 d�ng 

m�t �ôi g�ng �� l%y cho 02 ng�$i b�nh 

  

83.  Khoa c%p c�u c�a các B�nh vi�n Nhi có quy�n t& 

ch�i c%p c�u cho ng�$i b�nh l�n tu�i 
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2.2.3. �i�n cho �� các ý còn thi�u vào các câu t� s� 84 ��n 85: 
 

STT  N�i dung câu h�i 
84.  �i�n cho �� 5 ngh+a v� c�a ng�$i tham gia b�o hi�m y t	: 

A. …………………………………………………………………………… 

B. S
 d�ng th1 b�o hi�m y t	 �úng m�c �ích, không cho ng�$i khác 

m��n th1 b�o hi�m y t	. 

C. Th�c hi�n các Quy ��nh t�i �i�u 28 c�a Lu�t này khi �	n khám 

b�nh, cha b�nh. 

D. Ch%p hành các Quy ��nh và h��ng d�n c�a t� ch�c b�o hi�m y t	, 

c� s" khám b�nh, cha b�nh khi �	n khám b�nh, cha b�nh. 

E. Thanh toán chi phí khám b�nh, cha b�nh cho c� s" khám b�nh, 

cha b�nh ngoài ph)n chi phí do qu, b�o hi�m y t	 chi tr�. 

 

85.  �i�n cho �� 6 Quy�n c�a ng�$i tham gia b�o hi�m y t	 

A. ���c c%p th1 b�o hi�m y t	 khi �óng b�o hi�m y t	. 

B. L�a ch#n c� s" khám b�nh, cha b�nh b�o hi�m y t	 ban �)u theo 

Quy ��nh t�i kho�n 1 �i�u 26 c�a lu�t này. 

C. …………………………………………………………………… 

D. ���c t� ch�c b�o hi�m y t	 thanh toán chi phí khám b�nh, cha 

b�nh theo ch	 �� b�o hi�m y t	. 

E. Yêu c)u t� ch�c b�o hi�m y t	, c� s" khám b�nh, cha b�nh b�o 

hi�m y t	 và c� quan liên quan gi�i thích, cung c%p thông tin v� 

ch	 �� b�o hi�m y t	 

F. Khi	u n�i, t� cáo hành vi vi ph�m pháp lu�t v� b�o hi�m y t	 
 


