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THÔNG BÁO 
V/v tuyên sinh lóp �ào tao liên tye Quan lý �iêu durong 

Kính gùi: Các co quan, don vË trong ngành Y të. 

C�n cu Thông tu sô 26/2020/TT-BYT ngày 28 tháng 12 n�m 2020 cua BÙ Y 

tê Sua dôi, bô sung mÙt sô diêu cça Thông tu 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 

n�m 2013 cça BÙ trurong BÙ Y tê huóng dän viÇc �ào t¡o liên tåc cho cán bÙ y të; 

C�n eu Quyêt dinh sô 492/QÐ-BYT ngày 17 tháng 02 n�m 2012 cça BÙ Y tê 
vë viÇc câp mã chúng nhn �ào t¡o liên tuc cho các don v/ tham gia công tác �ào 

tao cán bÙ y tê; 

C�n cu nhu câu �ào t¡o, bôi duõng kiên théc cho cán bÙy tê các �on v/. 

�ë dáp úéng nhu câu ngày càng cao cça các hÍc viên là nhân luc nguôn �ang 

quy ho¡ch t¡i các BÇnh viÇn ho·c �iêu duõng, HÙ sinh, Ký thuât viên có trinh �Ù 
tù Cao d�ng trß lên vê Quàn lý diêu duõng nh�m måc dích nâng cao n�ng lrc quán 

ly diêu duõng. Truong Cao ��ng Y të Thái Binh thông báo mÛ lóp �ào t¡o Quán ly 
diêu duõng �ot 3 n�m 2021 cu thê nhu sau: 

1. Dôi trgng tuyên sinh: 

�iêu duong, HÙ sinh, Ký thut viên trinh �Ù Cao ��ng trß lên. 

CAD 2. Thoi gian �ào t¡o: 03 tháng 
3. Khai giäng dy kiên: Ngày 11 tháng 9 n�m 2021 (thé 7). 

(Thoi gian và lËch hÍc cu thê së dugc thông báo b�ng sô �iÇn tho¡i cho hÍc 
viên dã �äng ký). 

4. Kinh phí �ào t¡o: 4.500.000d/hÍe viên/khóa hÍc. 

5. Ho so d�ng ký dy tuyên gôm: 
-01 don d�ng ký hoc (theo mâu) 
- 01 so yêu lý ljch 

- 01 v�n bàng và bàng diêm (công chimg) 
- 02 ánh 3x4. 

Hoc viên �äng ký hÍc và nÙp hô so truo tiêp tai 
Truong Cao ��ng Y té Thái Binh ho�c däng ký trre tuyên T 
b�ng m� QR Code: Phieu däng ký 



Sau khi hoàn thành khóa hÍc, hÍc viên dugc câp chéng chi phù hãp vÛi 

chuong trinh �ào t¡o theo �úng quy �Ënh cça BÙ Y tê.

Moi thông tin liên quan �ên lop hÍe xin vui lòng liên hÇ 

Trung tâm �ào t¡o theo nhu câu x� hÙi, Truong Cao ��ng Y té Thái Binh. 

Tâng 1, nhà A, só 290, phô Phan Bá Vânh, phuong Quang Trung, thành phô 

Thái Binh. 

�iÇn thoai: 0868 75 85 86 0904 207 909. 

Website: http://dtlt.caodangvtb.edu.vn/ 

Truong Cao ��ng Y té Thái Bình thông báo �ên các co quan, �on vË xem xét 

và cù cán bÙ �ç tiêu chuân tham du khóa hÍc./. 
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