
DiI HQCHUE• :cQNGHOA XAHQI CH(J NGHIA VIET NAM 
TRU'ONG IMI HQC V DU'QC Dc Ip - Tr do Hanh phti 

S6: 45'1-9/TB-DHYD 
Thz'ra Thiên Huê này26tI'iáng 06 nám 2020 

THÔNG BAO 
V vic tuyn sinh ló'p Bi dirong theo tiêu chun chfrc danh ngh nghip 

viên chüc chuyen ngänh y t nm 2020 

Thixc hin quytdjnh s 1537/QD-BGDDT ngáy 12/06/2020 c1ia B Giáo dic và 
Dão tto v vic giao cho TrLi'ng Di h9c Y D.xçc, Di h9c Hu nhirn vi th chirc bi 
duO'ng Va cp chi.'rng chi theo tiëu chun chUc danh ngh nghip viên chtrc ngành y t& 
Truang Dai hoc Y Duac, Dai hoc Hue thông bao tuyên sinh cac lap Bôi duthig theo 
tiêu chu.n chirc danh ngh nghip viên chrc ngãnh y t& nàrn 2020 grn 12 chi.xang 
trinh nhix sau: 

- Chu'o'ngtrinh bM dungtheo tieu chun chrc danh ngh nghip bác sT cao cp 
(hangI), bácsTchinh.(hng II) vàbácsT(hng III). 

Ch(rcdanh 
ngh 

nghip 
HtngI FItng1I HngIII FItngIV 

Bac si - Bac si cao cap - Bac si chinh - Bac si (hang III) 
(hang I) va tuong (hang II) va va tuang duong 
throng chu'a có tuang throng chua có chUng 
chüng chi bi chu'a có chirng chi bi duO'ng 
duong theo tiêu chi bôi duOng theo tiCu chuân 

chun chi'rc danh theo tiêu chun chirc danh nghê 

nghê nghiêp 
- Bác si chInh 

chuc danh nghê 
nghip. 

nghiêp 

(hang II) hoc 
tuong duang Co 

- Bác si (hang 
III) hoc tuong 

• thôi gian gitr 
hang tcr 3 näm 
tth len, . 

.duang .c5. thO'i 
gian gi hang 
tü 3 närn trO 
len. 

- Chuang trInh bi duO'ng theotiêii chun chirc danh ngh nghip duc si cao cp 
(hang I), ducc. si chInh (hang II) va du'cc si (hang III). DAI 

- Chuong. trinh bi du'Ong theo tiêu chun chUc danh ngh nghip diu dixO'ng 
hang II, diu duOng hang III và diu dung hang IV. 

Chuong trinh bM duOng theo tiêu:chun .chüc danh ngh nghip k thu.t y hang 
II, k' thutt y hang III va k thut y hang IV. 

1. Dôi tuQng 



Duqc si - Dtrçc si cao cp 
(hang I) chixa cO 
chirng chi hi 
duOng theo tiêu 
chun ehirc danh 
ngh nghip. 
- Viên chirc giü 
chtrc danh ngh 
nghip Duqc si 
chInh (hang II) 
hoc tuo'ng 
ducmg ti thiu 3 
nàm trâ len. 

- Dtrçc si chinh 
(hang II) chua 
Co chrng chi 
bi duOng theo 
tiêu chun chirc 
danh ngh 
nghip. 
- Vién chirc gi& 
chrc danh ngh 
nghip Duc si 
(hang III) hoc 
trang throng 
t6i thiu 3 nàm. 

- Duqc sT (htng 
III) chtia CO 

chirng chi bi 
disOng theo tiêu 
chun chCrc danh 
ngh nghip. 
- Viên chre giü 
chi1rc danh Duçc 
si (hang IV) Va 
twmg thrcng. 

Diu - Viên chOc git1 - Viën chirc giü - Viên chirc giü 

thro'ng chirc danh ngh chirc danh ngh chirc danh ngh 
nghip Diu nghip Diu nghip diu 
dl.rOTlg hing II va dixOng hing III và di.rOng hong IV 
tiro'ng duong twmg &rcmg chua hoc tixo'ng 

chua CO chirng cO chirng chi bi dixo'ng chua CO 
chi bi ding throng theo tiêu chrng chi bôi 
theo tiêu chun chun chirc danh duong theo tiêu 
chirc danh ngh ngh nghip. chun chfrc 
nghip. - Viën chtrc gitt danh ngh 
- Viên chirc git 
chirc danh ngh 
nghip Diu 
duOTlg hang III. 

chüc danh ngh 
nghip diu 
duong htng IV. 

nghip. 

K5 thut y - Viên chCrc gitr - Viên ch&c gitt - Viên chirc giU 
chrc danh ngh chirc danh ngh chirc danh ngh 
nghip K5 thut nghip K thut nghip K thuat 
y hang II hoc y hang III hoc y hong IV hotc 
tucrng duong tuong throng luo'ng duong 
chua CO chrng chua cO chiirng chua CO chüng 
chi bè.i thxO'ng chi bi duO'ng chi bi duong 
theo tiêu chun theo tiêu chun theo tiêu chun 
chirc danh ngh chirc danh ngh chirc danh ngh 
nghip. nghip. nghip. 
- Vién chi'rc giU 
chCrc danh ngh 
nghip K thutt 
y hang III. 

- Viën chirc giü 
chCrc danh ngh& 
nghip k5 thutt y 
hang IV. 



2. Chtwng trInh dào t,o 
Chixang trInh dão tto dupe thirc hin theo Quy& djith ban hành Chrnng trinh Bi 

dixOng theo tiêu chun chirc danh ngh nghip viên chüc chuyén nganh y t cüa B Y t. 
Cu trüc chuang trInh bao gm 2 phAn vâi tng s 240 tit hçc trong 6 tuItn. 
- PhAn I: Kin thrc v chInh trj, quãn 1 nhà rnrc vá các k5 nãng chung. 
- Phn II: Kin thirc, k51 nang ngh nghip chuyên ngành và dto dirc ngh nghip. 
3. Da dim vä th&i gian 
- Dja dim: Ti Tri.x?nig Dti h9c Y Di.rçcc, Di h9c Hu hotc ti các dja phi.rcing 

theo nhu cu cüa dan vj (nu có dü s hxcing và darn bão diu kin giãng dty). 
- Thi gian: Trumg së lien tic khai giãng các lap Bi dirO!ng  theo tiêu chun 

chirc danh ngh nghip tr tháng 06 dn tháng 12 närn 2020. 
4. Mfrc h9c phi 
MCrc h9c phi thu theo tlrng khoá h9c can cu1r Quyt djnh S 1444/QD-DHYD 

ngày 19 tháng 06 näm 2020 cüa Hiu trithng TrixO'ng Dai  h9c Y Dupe v vic Quy 
dnh rnu1rc thu h9c phi các lap Bi di.rOng theo tiêu chun chu1rc danh ngh nghip viên 
chi:rc chuyên ngãnh y t. 

- Di vâi ch(rc danh Bác si, Duçrc si 

STT Hang So hoc vien 
Kinh phi 

. 
tii trtro'ng 

Kinh phi tai 
dta phtro'ng 

1 HANG I 

Tr 10 — 19 h9c viên 5.000.000 7.000.000 

Tr 20 — 29 h9c viën 4.800.000 6.800.000 

Tr 30 hQc viên tth len 4.500.000 6.500.000 

2 HNG H 

Tir 15 —24 hc viên 3.200.000 5.200.000 

Tr 25 - 39 hçc viên 3.000.000 5.000.000 

Tü' 40 hoe viên trâ len 2.800.000 4.800.000 

3 HANG III 

Tfr15-24h9cvién 3.000.000 5.000.000 

Tr 25 — 39 hçc viên 2.800.000 4.800.000 

Tr 40 hoc viên trâ len 2.5 00.000 4.500.000 

- Dôi vOi chu1rc danh Diêu durOng, K thut y 

STT Hang So hoc vien 
Kinh phi 

. 
t1trwffng 

Kinh phi tai 
daphtro'ng 

1 HANG H 

Tr 15 24 h9c viên 3,200.000 5.200.000 

Tr 25 — 39 hçc viên 3.000.000 5.000.000 

Tr 40 hçc viên trâ len 2.800.000 4.800.000 

2 HAlLNG III 

Tr 15 — 24 h9c viên 3.000.000 5.000.000 

Tr 25 — 39 hçc viên 2.800.000 4.800.000 

Tr 40 h9c viên trâ len 2.500.000 4.500.000 

3 HANG IV 

Tr 15-24h9cviên 3.000.000 5.000.000 

Tr 25 —39 h9c viên 2.800.000 4.800.000 

Tr 40 hoc viên trà len 2.500.000 4.500.000 



VA 

'g 

- 
GS. guyenVUQuoc Huy 

- Di v6i cac lap to ch&c tai CC co' quan, dn vj cüa h9èvi'ên: Mirä thu trên d 
bao gni chi phi di Iai.  tin thuê phOng ngh v phicâp1u'u tri. cCiagiângviên/ trçx 
giãng dn giáng dy. Trong qua trInh thi.rc hin lop hpc các chi phi fléLi trén nêu có 

• phát'sinh thêm,.hai bënsë cO hçxp dông thoãthun c1i the: 
:D,i yàicác lap to. chirc ta.i  'Trung  Dai  h9c Y Duç'c: H9'c•viën t' tüc n 0', di 

• li trong thO'i gianh9c tap. 
S. Dinh giä và cp chüng clii cui khoá , 

H9cviên tharn gia dy dü vá kt quãdanh giá dat  yCucu theo quy dh cüa B 

Y té s duoc ['ruo'ng Dai hoc Y Duac, Dai hoc Hue cAp chung chi dê lam co' sa thi 

thang hang Chuc danh nghC nghiêp 

6 Ho so däng ki 

- Don xind.äng k hçc (theo rnu quy djnh). .. . 

- BAn sao cong chrng B&ng t& nghip (Trung cp/Cao dngIDaihc/Sau dai  h9c) 

- COng vein ccr di h9c cüa Ca quan quAn l' (nêu clang Cong tAc tai  don vl y 

- BAn sao cong ch'ng Quy& djnh b nhini ngch viên chü'c hgAnh y t& 

-0.3 Anh 3x4 (Ghi rO ho ten, ngAy thAng n.rrsinhvAnaisinh). 

7w cci ho co' dirug 1/ orig rui ho io bi ho vo ghi / 5 ho ten ngay sinh, no'i sznh, do'n 

vi cOng tOe và xé'p hd so,  t/ieo tht'r tr nhi.r trên. H so' gzi v PhOng Dào to Sau dgi 

hQc, flu'O'ng Dai hoc Y DZrO'C, Da/ hoc Hue'. 

Cac dan vi va hoc vién co nhu cAu däng ki tham gia khoa hoc de nghi hen h vai 

Trtrang Dat hoc Y Du'orc HUe, 06 Ngo Quyên, Thanh phô Hue 

Moi thäc mac xin lien h qua cac sO then thoai sau 

POS I'S Doan Phuoc. '1 huôc (Viên DT &BD CBQLYT)Di dong 0914 932 577 

•f5 Phan Trung Narn (PhOng DAo tao  Sau  dai hoc) Di dng: 0914 156 622 __ 

HIEU TRUOG - 
No'i n/ian: 
- Các CCY quail, don vi y të; 

- Liru: VT. DTSDH, Viên QLYT. 



 
 
 

Ảnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC 
LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP  

VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH Y TẾ - NĂM 2020 

Tên chương trình:……………………………………………………………… 

    Kính gửi: - Ban Giám hiệu - Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế; 
           - Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Y Dược; 
           - Viện Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ quản lý y tế- Trường Đại học Y Dược. 
 

Tôi tên là (chữ in hoa):……………………………………………..…  Nam, nữ: …………… 

Ngày sinh: …………………………… Nơi sinh: ……………………. Dân tộc:  ...................  

Đơn vị công tác: .....................................................................................................................  

Chức vụ: ................................................................................................................................  

Chức danh nghề nghiệp hiện tại: ............................................................................................  

Văn bằng Trung cấp/Cao đẳng/Đại học: Trường:  ..................................................................  

Hệ: ....................... Năm tốt nghiệp: ............... Ngành: ........................ Xếp loại: .....................  

Văn bằng Sau đại học cao nhất (Nếu có): Trường: .................................................................  

Hệ: ....................... Năm tốt nghiệp: ............... Ngành: ........................ Xếp loại: .....................  

Điện thoại: ……………………………………Email: ……………………………………….. 

Hiện tại tôi có đủ sức khỏe để tham gia toàn khóa học. 
Hồ sơ nộp bao gồm: 

- Đơn xin đăng ký học (theo mẫu quy định). 

- Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp (Trung cấp/Cao đẳng/Đại học/Sau đại học). 

- Công văn cử đi học của cơ quan quản lý (nếu đang công tác tại đơn vị y tế). 

- Bản sao công chứng Quyết định bổ nhiệm ngạch viên chức ngành y tế. 

- 03 ảnh 3x4 (Ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và nơi sinh). 
    Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật, tự nguyện đăng ký tham gia khóa 
học và cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành của Nhà trường. Nếu vi phạm 
tôi xin chịu mọi hình thức kỷ luật của Nhà trường./. 
 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN 
CÔNG TÁC 

................., ngày ..... tháng ..... năm ..... 
NGƯỜI VIẾT ĐƠN 

  


