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V/v tổ chức các khóa đào tạo ngắn 

hạn, liên tục theo nhu cầu   

 

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 10 năm 2022 

 

Kính gửi:  

 - Các bệnh viện, cơ sở y tế tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên;  

 - Các cơ sở thực hành của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. 
 

Nhằm đáp ứng nhu cầu về các khóa đào tạo ngắn hạn, liên tục của các đơn 

vị tại miền Trung, Tây Nguyên và các cơ sở thực hành của Trường Đại học Y - 

Dược, Đại học Huế, bao gồm: đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, 

cập nhật kiến thức y khoa, phát triển nghề nghiệp, đào tạo chuyển giao kỹ thuật, 

đào tạo theo nhiệm vụ chỉ đạo tuyến, đào tạo liên tục, đào tạo bồi dưỡng theo 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế và các khóa đào tạo 

chuyên môn nghiệp vụ khác cho cán bộ y tế hay các hội thảo, hội nghị, tọa đàm 

khoa học trong và ngoài nước về lĩnh vực chuyên môn y tế, Trường Đại học Y - 

Dược, Đại học Huế thông báo: 

1. Các bệnh viện, cơ sở y tế tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và các cơ 

sở thực hành của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế có nhu cầu về các 

khóa đào tạo ngắn hạn có thể liên hệ trực tiếp hoặc qua email. 

2. Viện Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế của Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế được giao tổ chức các khóa ngắn hạn, liên tục và học viên sau khi 

hoàn thành các khoá học sẽ được cấp chứng chỉ, chứng nhận có giá trị trong 

phạm vi toàn quốc theo đúng các quy định hiện hành. 

3. Hình thức đào tạo các khóa ngắn hạn, liên tục gồm: 

- Đào tạo trực tiếp tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. 

- Đào tạo tại đơn vị nếu có nhu cầu và đảm bảo đủ điều kiện đào tạo theo 

quy định của khóa học. 

- Đào tạo trực tiếp kết hợp trực tuyến hoặc đào tạo trực tuyến tùy theo nhu 

cầu của đơn vị và tùy theo quy định của từng khóa học. 

Các bệnh viện, cơ sở y tế có nhu cầu đào tạo các khóa học ngắn hạn, liên 

tục có thể liên hệ và đăng ký với Viện Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế, 

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, điện thoại: 0234 3676 616, email: 
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hpti@huemed-univ.edu.vn hoặc liên hệ TS. Ngô Viết Lộc, Phó Giám đốc Viện 

(Điện thoại: 0913 492 364). 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, ĐTBDCBYT. 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 
GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy 
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