
UBND TINH THÁl BINH 
TRUONG CAO �ÅNG Y TË 

CONG HÒA XÄ HOI CHÚ NGHÍA VIÆT NAM 

DÙc lp -Ty do -Hanh phúc 
S6: 62 TB-CÐYT Thái Binh, ngàyd3 tháng Of n�m 2022 

THÔNG BÁO 
V/v tuyên sinh các lóp �ào t2o liên tye 

Kinh gui: Các co quan, don v/ trong ngành y te. 

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

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

nam 2013 cça BÙ truong BÙ Y té huóng d§n viÇc �ào t¡o liên tuc cho cán bÙ y te 

Thuc hien K¿ ho¡ch �ào t¡o ng£n h¡n n�m 2022, Trung tâm �ào t¡o theo 
nhu câu xã hÙi, TruÝng Cao d�ng Y t& Thái Binh thông báo mÛ các lÛp �ào t¡o liên 

tuc nhu sau: 

Quan ly dieu duõng 

- Kiêm soát nhiem khuân 

- Vt lý tri liÇu - Phåc hôi chúc n�ng 
1. Thoi gian dào tao: 03 tháng. 

2. Hinh thrc hÍc: Tryc tiêp ho·c tråc tuyên. 

3. Dija diêm �ào t¡0: Truong Cao d�ng Y tê Thái Binh ho·c t¡i các co so y tê có 
du dieu kiÇn tô chéc lóp hÍc. 

4. Khai giäng dy kiên: Ngày 19 tháng 02 n�m 2022 (thúr 7). 

(Lich khai giang có thê thay �ôi do sô lurgng hÍc viên �äng ký lóp hÍc thåc 
te. Nhà truong së thông báo b�ng so dien thoai cho hÍc viên �� ��ng ký). 

5. Hô so d�ng ký då tuyên gôm: 
- 01 don d�ng ký hoc (theo máu) 
- 01 so yéu lý lich 

01 v�n b�ng và bàng diem (cóng chimg) 
- 02 ánh 3x4. 

Hoc viên däng ký hoc và nÙp hô so truc tiêp t¡i 
Trurong Cao däng Y tê Thái Binh ho·c ��ng ký trre tuy¿n 
bäng m�QR Code: 

Phieu dang ký 

Sau khi hoàn thành khóa hÍc, hÍc viên duoc câp chúng chi phù hop vói 
chuong trinh dào t¡ao theo dúng quy dËnh cça BÙ Y te. 



Moi thong tin liên quan dên lóp hÍc xin vui lòng liên he: 
Trung tâm Dào t¡o theo nhu câu x� hÙi, Trrong Cao däng Y të Thái Binh. 

Tang 1, nhà A, só 290, phô Phan Bá Vành, phuong Quang Trung, thành phô 
Thái Bình. 

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

Website: http://dtlt.caodangytb.edu.vn/ 
Truong Cao d�ng Y té Thái Binh thông báo dên các co quan, �on v/ xem xét 

và cù cán bÙ �ù tiêu chuân tham dr khóa hÍc./N 

Noi nhan HIÆU TRUÖNG 

S Y te: 
- Nhu Kinh güi; 
- Website: 
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Y TE - Luru VT. TT 

TS. Nguyê�n ThË Thu Dung 


