
UBND TINH THÁI BÎNH 
TRUONG CAO ��NG Y TÉ 

CONG HÒA X� HOI CHn NGH*A VIÆT NAM 

DÙe lp- Ty do -Hanh phúc 
S6: 31 TB-CÐYT Thái Binh, ngày/t tháng 3 n�m 2022 

THÔNG BÁO 
vê viÇc tuyên sinh lÛp Bôi duöng theo tiêu chuan chéc danh 

nghê nghiÇp viên chúe chuyên ngành HÙ sinh h¡ng II, Duoc s+ h¡ng III 

Kính gui: Các don vi trong ngành Y tê; 

Cán bo y tê có nhu câu. 

C�n c Thông tu sÑ 15/2021/TT-BLÐTBXH ngày 21 tháng 10 n�m 2021 
cua BÙ Lao �Ùng- Thuong binh và Xa hÙi Quy dËnh vÁ Dièu lÇ truong cao ��ng; 

C�n cu Thông tu sô 26/2018/TT-BYT ngày 25 tháng 10 n�m 2018 cça BÙ 
Y te quy dinh vê tô chéc thuc hiÇn các chuong trinh �ào t¡o, bôi duông theo tiêu 
chuân chúc danh nghê nghiÇp viên chúc chuyên ngành y té �ói vÛi các co sÛ �ào 
tao, nghiên céu; 

Can cr Quyêt �Ënh sÑ 169/QEÐ-UBND ngày 16 tháng 01 n�m 2020 cua 
Uy ban nhân dân tinh Thái Binh vê viÇc giao nhiÇm vu tô chéc thre hiÇn cácC 
chuong trinh bôi duong theo tiêu chuân chrc danh nghê nghiÇp viên chúc 

chuyen ngành y tê; 

DAN 

TRUO 

Thuc hiÇn kê ho¡ch �ào t¡o ng�n h¡n n�m 2022; Truong Cao ��ng Y ta YT Thái Binh khai gi£ng lóp Bôi duõng theo tiêu chuân chéc danh nghê nghiÇp viên\ 
chéc ngành y tê vÛi các chuong trinh nhu sau: 

YT 

1. Các khóa hÍe: 

- HÙ sinh h¡ng III 

- Duoc sí h¡ng II 
, 

1. Doi turong tuyên sinh: 

Viên chúc giï chéc danh nghê nghiÇp HÙ sinh, Duogc sï h¡ng III, h¡ng IV 
chua có chéng chi bôi duong theo tiêu chuân chúc danh nghê nghiÇp. 
2. Chuong trinh �ào t¡o: 

Câu trúc chromg trinh gôm 2 phán vói tông só 240 tiét hÍc trong 6 tuàn. 
- Phan I. Kien thie vê chính tri, quan lý nhà meóe và các ký n�ng chung. 
-Phan L Kien thaic, kù n�ng nghê nghiep chuyên ngành và �go dhe nghê nghiÇp. 

3. Dia diêm tô chúe khóa hÍc: Tai TruÝng Cao d�ng Y tê Thái Binh 

4. Khai giäng lóp hge: Khai giàng liên tåc khi �ç sô luong hÍc viên. 

(Thoi gian khai giàng cu thê së duoc thông báo b�ng sô diÇn tho¡i cho 
hÍc viên �ã �äng ký). 



5. Kinh phí �ào t¡o: 
HÙ sinh h¡ng IlI: 3.300.000d/hÍc viên/khóa hÍc; 

Duge sî hang Il: 3.300.000d/hoc viên/khóa hÍc. 

5. Hô so d�ng ký dy tuyên: 
-01 don d�ng ký hÍe (theo mâu) 
-01 so yêu lý ljch 
- 01 bang, bàng diem (công chéúng) 
- 02 ånh 3x4. 

Hoc viên ��ng ký hÍc và nÙp hô so h OE truc tiêp tai Truong Cao ��ng Y tê 
Thái Binh ho·c ��ng ký tråc tuyên 
b�ng m� QR Code: OR däng l HÙ sinh OR dang ký Drrge si 

Moi thông tin liên quan �ên lóp hÍc xin vui lòng liên h: 

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

So 290, phó Phan Bá Vành, phuÝng Quang Trung, thành phÑ Thái Binh 

Diên thogi: 0868 75 85 86-0904 207 909. 

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

DAN HIE TRUÖNG 

TRUCNEN 
Noi nhân: 

- UBND tinh (�ê b/c); 
- Ban Giám hiÇu; 
- Nhu Kinh gùi; 
-Website 
- Luu VT, TT. 

CAO DANG 

TS. Nguyén ThË Thu Dung 


