
UBND TÍNH THÁI BINH 
TRUONG CAO �ÅNG Y TË 

cONG HÒA X HOI CHn NGH*A VIÆT NAM 

DÙe lap-Ty do -Hanh phúe 
Thái Binh, ngày 04 tháng 01 n�m 2023 S6: 02 /CÐYT-�TTNCXH 

V/v kê hoach �ào t¡o ng�n h¡n 
n�m 2023 

Kính gi: So Lao dÙng - Thuong binh và Xä hÙi, Sö Y tê; 

Các co quan, don vË trong ngành Y tê; 

Các don vi/ có nhu câu �ào t¡o. 

Thxc hiÇn ké ho¡ch dão t¡o, boi duõng n�m 2023 và nhu câu hÍc tâp, công 

tác cua nguoi hÍc. Trung tâm Dào t¡o theo nhu câu x� hÙi, Truong Cao ��ng Y 

te Thái Binh xin gui �ên Quý co quan, �on vË và hoc viên Danh måc các khóa 

hoc dào t�o ng�n h¡n cça Truong �ê Quý co quan, �on vi, hÍc viên �ugc biêt và 

phoi hop thuc hiÇn (Có danh mue chi tiét các khóa hoc kèm theo). 

Ngoai các khóa hÍc theo Danh måc chi tiêt, Trung tâm �ào t¡o theo nhu 

câu xã hÙi Truông Cao ��ng Y tê Thái Binh tô chúc các khóa hÍc t¡i �ja 

phurong, các khóa hoe true tuyên dáp úng theo nhu câu cça các don vË. 

Thông tin các khóa hoc �ugc �äng trên website: http://caodangytb.edu.vn/ 

Moi chi tiet liên hÇ: 

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

Sô 290, Phan Bá Vành, phuong Quang Trung, thành phô Thái Binh. 

Diên thoai liên hÇ: 0868 75 85 86; 0904 207 909. 

Trân trong c£m on 
HIEU TRUÖNG 

Noi nhan: 

- Nhu Kính güri; 
Ban Giám hiÇu (�Á b/c) 
- D�ng website; 

- Luru VT, TT. 

TS. Nguyén ThË Thu Dung 



DANH MVC CÁC KHÓA HQC DÅO TAO NGÁN HAN N�M 2023 

(Kem theo Cong vn só 02/CÐYT-�TTNCXH ngày0jthángO n�m 2023 cua 

A Hieu trurong Truong Cao d�ng Ytê Thái Binh) 

THOI DU KIÉN 
STT TÊN KHÓA HOC LUONG KHAI GIÁNG 

Các khóa �ào t¡o liên tuc 

Tuyên sinh liên tåc 
03 tháng Khai giàng khi �ç 

hoc viên 
1 Quan lý �ieu duöng 

2 Kiem soát nhi¿m khuân co b£n 
Khai giång khi �ç 

hoc viên 
03 tháng 

Khai giang khi �u 

hoc viên 3 Kiem soát nhiem khuân co bàn 05 ngày 

4 Vat lý trË liÇu - Phåc hôi chétc n�ng 
Khai giang khi du 

03 tháng 
hÍc viên 

Khai giang khi �ç 
Phuong pháp d¡y - hÍc lâm sàng cho 

zày hÍc viên ho·c hop 
dong vÛi các �on 

v, bënh viÇn 

nguroi giáng d¡ay thrc hành trong �ào t¡o 5 05 ngày 
khôi ngành súc khôe 

Các khóa �ào t¡o câp nht kiên thúc y 
6 khoa liên tye duy tri chúng chi hành nghê 

theo tëng chç �ê 

01 ngày Khai giäng khi �ç 
�ên 07 hoc viên 

ngày 
Các khóa dào t¡o thwong xuyên 

Khai giäng khi �u 
1 Xoa bóp - Bâm huyÇt 03 tháng 

hÍe viên 

Khai giang khi �ù 
2 Ch�m sóc da 03 tháng 

hoc viên 

Khai giäng khi dù 
3 Phun thêu thâm mù 2,5 tháng hoc viên 

Khai giàng khi �ç 
4 Cham sóc da co bàn 02 tháng 

hoc viên 

Khai giang khi �ç 

2,5 tháng hÍc viên ho·c hop 
dông don vË 

5 HÙ lý bÇnh viÇn 
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Các khóa �ào t¡o kháe 

Dào t¡o, cp nht kiên théc chuyên môn 
1 

Tuyên sinh liên tåc 
01 ngày Khai gi£ng khi �ç 

ve Diugc hÍc viên 

Tap huân vê phòng, chông lây nhiêm các 
2 

Khai giàng khi �ç 

hoc viên 
02 ngày 

benh qua �uong máu, dËch sinh hÍc 

Khai giáng khi du 
Tap huan Dy phòng, xé trí d/ úéng da 

01 ngày 3 
hÍc viên trong co sß ch�m sóc s�c dep 

Khai giäng khi dü Tp huan Úng dung ký thut soi da trong 
4 01 ngày 

hÍc viên thâm my 

Khai giàng khi �u 

hoc viên 
5 Ung dyng PRP trong thâm mý 02 ngày 

Khai giàng khi �ç Ung dung Laser và công nghÇ tê bào gôc 
trong thâm mù da 

03 ngày 
hÍc viên 

Khai giang khi �ü 
7 Ung dung l�n kim và công nghÇ tê bào 
7 02 ngày 

hoc viên goc trong thâm mù 

Khai giáng khi �ç 

2,5 tháng hoc viên ho·c hãp 8 Nhân viên y tê truròng hÍc �ông vÛi các �on 
vi, truong hÍc 

8 

Các khóa �ào t¡o, huân luyÇn so câp cru 

Khai giång khi dç 
hÍc viên 

3 tháng 1 Câp cru ngo¡i viÇn 

Khai giang khi �u 

hoc viên ho·c hop Huan luyên vÁ so céu t¡i co so lao �Ùng 02 ngày �ông, �ào t¡o theo 2 �oi vói lue luong so cru, câp céu 
nhu câu cça co 

quan, don vË 

Huân luyên vê sa céru t¡i co sÝ lao 
ngày 3 �oi vÛi ngurÝi lao �Ùng 

Khai giång khi �ç 
hoc viên ho·c hop 
�ông, �ào tao theo 

nhu câu 

Khai giàng khi �ç 

hÍc viên ho·c hãp 
dông, �ão t¡o 

Huân luyên l¡i h�ng n�m vê so céu t¡i co 
so lao �Ùng �ôi vÛi luc luong so céu, câp 4 01 ngày 

curu 
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Các khóa hÍc thrc hành lâm sàng 
Dào t¡o cho hÍc 
viên có nhu câu 

Dào tao thrc hành lâm sàng cho diêu 
duong viên mói 

Dào t¡o thyc hành lâm sàng cho ky thut 09 tháng 

09 tháng 

Dào tao cho hÍc 
viên có nhu câu 2 

viên mói 

Dào t¡o thrc hành chuyên môn cho dugc 18 tháng 
�ào t¡o cho hÍc 
viên có nhu câu 3 

| s+ mói 

Các khóa Bôi duo'ng chéc danh nghê nghiÇp viên chéc y tê 
Tuyên sinh liên tåc 

Bôi duông theo tiêu chuân chéc danh 
1 

Khai giang khi �ù 

hoc viên d�ng ký 
Tuyên sinh liên tåc 

Khai giàng khi �ç 

hÍc viên ��ng ký_| 
Tuyên sinh liên tåc 

Boi duong theo tiêu chuân chéc danh 
06 tuân Khai giáng khi �ç 

hoc viên ��ng ký_ 
Tuyên sinh liên tåc 

Bôi duong theo tiêu chuân chrc danh 06 tuân Khai giäng khi �ü 

06 tuan 
nghê nghiÇp �iêu duõng 

|Bôi duõng theo tiêu chuân chéc danh 

nghê nghiÇp Dugc s+ 
06 tuân 

3 
nghê nghiÇp HÙ sinh 

4 nghê nghiÇp Kù tht y hoc viên ��ng ký_ 
Ghi chú: 

Các khóa �ào t¡o së liên tuc dugc mß rÙng trong thÝi gian tÛi theo nhu 

câu cça co quan, don v/ và nhu câu cça ngroi hÍc. 

Lich khai giäng, kê hoach hÍc tp, kinh phí �ào t¡o, bôi duõng, thi và câp 

chung chi, giây chtng nhn cça tùng loai hinh �ào t¡o së dugc thông báo cu thê 

khi có �ç hÍc viên ��ng ký theo yêu câu ca tëng khóa hÍc./. 


