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THÔNG BÁO 

Về việc tuyển sinh Khóa “Đào tạo liên tục cho người làm công tác 

dược lâm sàng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” năm 2022 

 

Nhằm trang bị cho người làm công tác dược lâm sàng tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh các kỹ năng cần thiết để đáp ứng theo yêu cầu của Nghị định số 

131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt 

động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Thực hiện chỉ đạo của Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế theo 

công văn số 821/K2ĐT-ĐT ngày 17/6/2022 về việc triển khai đào tạo liên tục 

dược lâm sàng, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế thông báo tuyển sinh 

khóa đào tạo liên tục về dược lâm sàng năm 2022 với một số nội dung như sau: 

1. Tên khóa học: Đào tạo liên tục cho người làm công tác dược lâm sàng 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Đơn vị phụ trách chuyên môn: Khoa Dược. 

- Đơn vị quản lý và tổ chức: Viện Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế. 

2. Đối tượng đào tạo 

Người phụ trách công tác dược lâm sàng và người làm công tác dược lâm 

sàng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; bác sĩ, dược sĩ có nhu cầu học tập mở 

rộng và cập nhật kiến thức. 

3. Nội dung đào tạo 

Chương trình đào tạo liên tục về dược lâm sàng gồm 06 chuyên đề đáp ứng 

theo Quyết định số 5762/QĐ-BYT ngày 20/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc Ban hành 02 chương trình đào tạo liên tục về dược lâm sàng. 

STT Chuyên đề Số tiết 

1 Xây dựng danh mục thuốc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 20 

2 Phân tích sử dụng thuốc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 20 

3 Thông tin thuốc trong thực hành lâm sàng 20 

4 Hoạt động cảnh giác dược tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 20 

5 Thực hành dược lâm sàng trên bệnh nhân điều trị nội trú 24 

6 Thực hành dược lâm sàng trên bệnh nhân điều trị ngoại trú 16 

Tổng số tiết 120 
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4. Hình thức đào tạo 

- Đào tạo tập trung tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế khi có đủ 

học viên đăng ký. 

- Đào tạo tại các đơn vị ngoài trường theo hợp đồng đào tạo. Nội dung đào 

tạo và thời gian mở lớp theo yêu cầu ghi trong công văn đề nghị của đơn vị gửi 

về Trường. 

- Hình thức học: Trực tiếp, kết hợp trực tuyến (nếu có). 

5. Kinh phí đào tạo 

- Từ 10 – 15 học viên: 8.000.000 đồng/học viên. 

- Trên 15 học viên: 6.000.000 đồng/học viên. 

Đối với các lớp đào tạo tại các đơn vị ngoài trường, kinh phí này chưa bao 

gồm các khoản chi phí đi lại, tiền thuê phòng nghỉ và phụ cấp lưu trú của giảng 

viên/trợ giảng và cán bộ coi thi. 

6. Đánh giá và cấp chứng chỉ cuối khóa 

Học viên được cấp chứng chỉ khi đạt đủ các điều kiện về chuyên cần, đánh 

giá thường xuyên trong quá trình học và đánh giá kết thúc khóa học. Chứng chỉ 

do Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế cấp theo quy định. 

7. Hồ sơ đăng ký 

- 01 đơn đăng ký học (tải mẫu đơn bằng cách truy cập đường 

link: https://bom.so/pzWXDc hoặc quét mã QR). 

- 01 bản sao công chứng bằng tốt nghiệp (Trung cấp/Cao 

đẳng/Đại học). 

- 01 bản chính công văn cử đi học của cơ quan công tác, hoặc sơ yếu lý lịch 

có dán ảnh (có xác nhận của địa phương) nếu chưa có cơ quan công tác. 

- 02 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên và ngày, tháng, năm sinh ở mặt sau ảnh, ảnh 

chụp không quá 6 tháng). 

8. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ 

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo tuyển sinh đến hết ngày 31/7/2022. 

Tất cả hồ sơ đựng trong túi hồ sơ, bì hồ sơ ghi rõ họ tên và ngày, tháng, 

năm sinh, cơ quan công tác và gửi về Viện Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế, 

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế (06 Ngô Quyền, phường Vĩnh Ninh, 

thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế). 

9. Khai giảng 

Dự kiến khai giảng vào tháng 8/2022 hoặc theo nhu cầu của các đơn vị mở lớp. 

https://bom.so/pzWXDc
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Trong quá trình đăng ký tham gia khóa học nếu có gì thắc mắc xin vui lòng 

liên hệ với Viện Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế; Email: hpti@huemed-univ.edu.vn; Điện thoại Văn phòng Viện: 

0234.3676.616 hoặc TS. Ngô Viết Lộc (Phó Giám đốc Viện): 0913.492.364./. 

 

Nơi nhận: 

- Các Sở Y tế, bệnh viện và cơ sở y tế; 

- Lưu: VT, ĐTBDCBYT.  

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo 
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