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THÔNG BÁO 

Ve viÇc tuy¿n sinh lÛp "Bôi duröng theo tiêu chuân chérc danh 

nghê nghiÇp �iêu drong" h¡ng IlI, h¡ng IV 

Kính giri: Các don v/ trong ngành Y te 

C�n cr NghË �Ënh sô 101/2017/NÐ-CP ngày 01 tháng 9 n�m 2017 cça 

Chinh phù vê �ào t¡o, bôi duõng cán bÙ, công chúrc, vien chéc; 

C�n cu Thông tu sô 01/2018/TT-BNV ngày 08 tháng 01 n�m 2018 cça 
BÙ NÙi vu huÛng dân mÙt sô diêu cça NghË �Ënh sô 101/2017/NÐ-CP ngày 
01/9/2017 cça Chính phç vê �ào t¡o, bôi duõng cán bÙ, công chúc, viên chéc; 

C�n cu Thông tu sô 26/2018/TT-BYT ngày 25 tháng 10 n�m 2018 cua BÙ 
Y tê quy �inh vêtô chúc thåc hiÇn các churong trinh �ào t¡o, bôi duõng theo tieu 

chuân chúc danh nghê nghiÇp viên chéc chuyên ngànhy tê �ôi vói các co sß dào 

tao, nghiên círu; 
C�n cu Quyêt �Ënh sô 169/Q�Ð-UBND ngày 16 tháng 01 n�m 2020 cça 

Uy ban nhân dân tinh Thái Binh vê viÇc giao nhiÇm vå tôchéc thuc hiÇn các 

chuong trinh bôi duõng theo tiêu chuân chúc danh nghê nghiÇp viên chúc chuyên 

ngành y te 
Truèng Cao �àng Y té Thái Binh mß lóp Bôi durõng theo tiêu chuán chéc 

danh nghê nghiÇp �iêu duong hang I1, IV nhu sau: 

TRUC 

CAO 

1. Doi trong tuyên sinh: 

Viên chúuc git chéc danh nghê nghiÇp �iêu duöng hang I11, h¡ng IV chura 
có chúng chi bôi duõng theo tiêu chuân chéc danh nghê nghiÇp. 

2. Churong trình �ào t¡o: 

Churong trinh �ào t¡o �ugc thuc hiÇn theo Quyét dinh ban hành chuong 
trinh bÙi duong theo tiêu chuân chúc danh nghê nghiÇp viên chéc ngành y të cùa 

B Y tê ban hành. 

Cáu trúc chuong trinh gôm 2 phân vÛi tông só 240 tiét hÍc trong 6 tuån. 

- Phan I. Kiên thic vé chính tri, quàn lý nhà nuóc và các ký n�ng chung 

-Phan lI Kién thúc, ký näing nghe nghiep chngen nginh và dao dúie nghe nghiep. 

3. Dia diÁm to chrc khóa hÍe: T¡i Truòng Cao ��ng Y té Thái Binh 

4. Khai giáng lóp hÍe: Khai giàng liên tåc khi dù sô luong 20 hÍc viên/lóp 
(Thoi gian khai giàng cu thê së �urge thông báo b�ng sô diÇn tho¡i cho hÍc viên 
dã däng ky). 



5. Kinh phí �ào tao: 

Dieu duong hang Il1: 3.300.000d/hoc viên/khóa hÍc 

Diêu duong h¡ng IV: 2.800.000d/hoc viên/khóa hÍc 

5. Hô so d�ng ký dy tuyên: 

-01 don däng ký hÍc (theo mâu) 

- 01 sa yêu lý lich 
- 01 v�n bång và b£ng �iêm (công chéng) 
02 ånh 3x4. 

Hoc viên ��ng ký hÍc và nÙp hô so trye tiêp t¡i 
Truong Cao d�ng Y te Thái Binh ho�c �äng ký truc U TF 
tuyên bäng m� QR Code: Phieu �áng ký 
Moi thông tin liên quan �ên lÛp hoc xin vui lòng liên hÇ: 

Trung tâm dào t¡o theo nhu c§u x� hÙi, Truòng Cao ��ng Y të Thái Binh. 

Só 290, phó Phan Bá Vành, phuòng Quang Trung, thành phô Thái Binh 

DiÇn thoai: 0868 75 85 86 - 0904 207 909. 

Truong Cao ��ng Y té Thái Binh thông báo �ên Quý co quan, don v 
thông báo �ên hÍc viên có nguyÇn vong hÍc chuong trinh nói trên �ê kip thÝi 
liên hê d�ng ký và tham du khóa hÍc./. 
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