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THÔNG BAO
ye vic tuyn sinh các khóa dào to ngn hn
cho can bô y tê näm hQc 2019 — 2020 (dçrt 2)
Can cir Thông tis s 22/20 1 3/TT-BYT ngày 09/08/2013 ciia B Y th v huàng dn
vic dào tao lien c cho can b y t& và thçrc tin quàn l' y té tai các tinh; Trnng Dai h9c
Y Duoc Hu thông báo tuyn sinh các khóa dào tao ngn han cho can b y t dqt 2 näm
h9c 2019 — 2020 "dy' kié'n to chz'c dào tgo t tháng 06/2 020) nhu sau:
I. Các khóa dào tuo
, '
.,,c
Ten khoa dao to
So tiet hoc
TT
I Quãn 1 bênh viên
180 tit
2 Quãn 1 cht lung bnh vin
50 tit
3 Quãn I' an toàn ngLri bnh
50 tit
4 Quãn 1' hot dng y th huyn — xã
50 tit
5 Quãn 1 cong tác kim soát nhim khun bnh vin
50 tit
6 Dào tao 1p k hoach quãn l y tê
50 tit
50 tit
7 Quãn l2 chuang trinh/dtx an y
50 tit
8 Quãn l cong tác diêu duoiig
50 tit
9 Dào tao nghiên cU'u khoa hçc v quãn ly th
50 tit
10 Dào tao thng cithng näng 1rc quán 1 dào to lien tiic tai bnh vin
II. Bi ttrçrng tham dir
Tt Ca các can bô, Cong chüc, viCn chrc, nhân viCn cong tác tai các bnh viên, Co.
sâ y t nhà nuc và tunhân.
I!!. Da diem và thôi gian to chñ'c lop h9c
1. L&p hQc tgi fru'àng
- S !ucmg h9c viên ti thiu là 10 nguäi.
- Thai gian giãng day trong ngày lam vic tr thir 2 dn thir 7 hang tun.
- Thai gian khai giãng dir kin: 10/08/2020 va 10/10/2020.
2. Lop hQc Igi dja phuv'ng
- S lucmg h9c viên ti thiu là 25 nguäi. Trong tru&ng hgp duOi 25 hçc viên s có
thOa thun cii th giüa Trung và dan vj to chüc dào tao.
- Thri gian giãng dy theo thng nhât hai ben.
IV. MIrc h9c phi
Dugc thôa thun tMng nh.t cii the theo tirng khOa hc can c1r quy djnh cüa Trung
Dai h9c Y Dugc Hue (Tham khOo Thông bOo so 2717/TB-DHYD ngày 28/11/2017 cza
Tru'àng Dgi hQc Y Ducrc Hue' ye' vic to chi'c cOc khóa dào tgo ngn hgn cho cOn b(5 y tê).

V. Dánh giá Va cap ch.rng chi cuôi khóa
H9c viên tham gia dy dü khóa h9c và dt yêu cu cüa bài kim tralbài thu hotch
cut'i khóa sê dirçic cp chüng chi do Tru?xng Di hçc Y Duqc Hu cp theo dung quy djnh.
VI. Hso'dangkgmcó
1. Khóa Quán / bénh vién
- Don xin dang k h9c (theo mau quy djnh).
- So yu 1 ljch có xác nhtn cua co quan thâm quyn.
- Giy khám süc khóe do bnh vin da khoa cAp.
- Cong van ci di h9c cUa Co quan quân l (nu dang cong tác ti các don vj y t).
- Ban sao B&ng tt nghip (Dti h9c/Cao dâng/Trung cAp chuyên nghip) có cOng chirng.
- 03 ãnh 3x4 (Ghi rO h9 ten, ngày tháng näm sinh và noi sinh).
2. Các khóa khác
- Don xin dang k2 hc (theo mu quy djnh).
- Cong van cr di h9c cüa co quan quãn 1 (nu dang cong tác ti các don v y tb).
- Ban sao Bang tt nghip (Dti hçc/Cao danglfrung cap chuyên nghip) có cong chüng.
- 03 ãnh 3x4 (Ghi rO ho ten, ngày tháng nàm sinh vã noi sinh).
Tdt Ca h so' dyng trong tti ho so', bl h so' ghi rô hQ ten, ngày sinh, ncri sinh, don
vj cong tác và xê'p h so' theo thü' tr nhu' trên.
Các don vj vã h9c viên có nhu câu däng k tham gia khóa h9c d nghj lien h vâi
Vin Dào to va BM duô'ng can b quán 1 y té, Trung Dai h9c Y Dixçic Hue, 06 Ngô
Quyn, Thành ph Hu& Email: hmti@huemed-univ.edu.vn.
MQi thdc mac xin lien hç qua các s diçn thogi sau.
Di dç5ng: 0914 932 577
1) PGS. TS. Doàn Phwác Thuç5c
Di d5ng: 0979 040 830
2) CN. Nguyln Thj Thzy Hcng

No'inhln:
- Các Sâ Y th, Bnh vin;
- Luu: VT, Vin QLYT.
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