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THÔNG BÁO 
ve viÇe tuyên sinh lÛp Kiem soát nhiem khuân cor ban dành cho nhân viên 

y te trong co so khám bÇnh, chïa bÇnh không có giuròng bÇnh nÙi trú 

Kính gëi: Các don vi trong ngành Y tê; 

Các co soy tê tu nhân; 

Phòng khám �a khoa. 

C�n cú thông tu só 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 7 n�m 2018 cça BÙ 
Y te Quy dËnh vÁ kiêm soát nhiÃm khuân trong các co sß khám bÇnh, chïa bÇnh; 

C�n cú Thông tu só 26/2020/TT-BYT ngày 28 tháng 12 n�m 2020 cua BÙ 
Y tè Sua �ôi, bô sung mÙt sô diêu cça Thông tu 22/2013/TT-BYT ngày 09 
tháng 8 n�m 2013 cça BÙ truong BÙ Y tê huóng dan viÇc �ào t¡o liên tåc cho 

cán bÙ y t 
Truong Cao ��ng Y tÃ Thái Binh mÛ lóp �ào t¡o Kiêm soát nhi�m khuân 

co bán nhu sau: 
DAA 

1. Doi tryng tuyên sinh: 

Cán bo, nhân viên y tê phå trách kiêm soát nhiêm khuân t¡i ca sö khám 
bênh, chïa bÇnh không có giurðng bÇnh nÙi trú. 
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*** 2. Thoi gian �ào t¡o: 05 ngày 

3. Dja diÃnm to chéc khóa hÍc: T¡i Truong Cao ��ng Y té Thái Binh 

4. Khai giàng lÛp hÍe: Khai giáng liên tyc khi dç sô lugng tir 15 �ên 20 hÍc 
viên/lóp (ThÝi gian khai giäng cu thê së �uoc thông báo b�ng sô diÇn thogi cho 
hoc viên dã d�ng ký). 

5. Kinh phí �ào t¡o: 2.000.000d/hÍc viên/khóa hÍe 

5. Hô so d�ng ký dy tuyên: 
- 01 don däng ký hÍc (theo mâu) 
-01 so yêu lý lich (theo mâu) 

-01 v�n bång và bàng diêm (công chúng) 
- 02 ånh 3x4. 

Hoc viên ��ng ký hÍc và nÙp hô so truc tiêp t¡i 
Truong Cao ��ng Y tê Thái Binh ho·c ��ng ký tryc 
tuyên b�ng m� QR Code: 

Phieu d�ng ký 



Sau khi hoàn thành khóa hÍc, hÍc viên duge câp chúng chi phù hop vói chuong trinh �ào t¡o theo dúng quy �Ënh cça BÙ Y te. 

Moi thông tin liên quan �ên lóp hÍe xin vui lòng liên he: 
Trung tâm �ào t¡o theo nhu câu x� hÙi, TruÝmg Cao d�ng Y t& Thái Binh. 
Tâng 1, nhà A, sô 290, phô Phan Bá Vành, phuÝng Quang Trung, thành pho Thái Binh. 

Diên thoai: 0868 75 85 86 0904 207 909. 
Website: http://dtlt.caodangytb.edu.vn/ 

Truong Cao ��ng Y tê Thái Binh thông báo �ên Quý co quan, don vË 
thông báo dên hÍc viên có nguyÇn vong hÍc chuong trinh nói trên �ë kip thÝi 
liên he d�ng ký và tham då khóa hÍc./. 
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