
UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

–––––––– 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––––– 

Số:        /TB-CĐYT Đồng Nai, ngày        tháng      năm 2022 

 
THÔNG BÁO 

Chiêu sinh các khóa Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh  

nghề nghiệp chuyên ngành Y tế  

––––––– 
 

Căn cứ Nghị định số 101/2017/ NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ thông tư số 26/2018/TT-BYT ngày 25/10/2018 của Bộ Y tế quy định 

về tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế đối với  các các cơ sở đào tạo, nghiên 

cứu;  

Căn cứ thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 thông tư liên 

tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y; Căn cứ thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/04/2022 của Bộ Y tế sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành Y tế;  

Căn cứ Quyết định 4549/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đồng Nai về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chương trình bồi 

dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Y tế; 

Căn cứ nhu cầu về bồi dưỡng, cập nhật kiến thức của cán bộ ngành Y tế; 

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo ngắn hạn 

chuẩn chức danh nghề nghiệp năm 2022 cụ thể như sau: 

1. Thông tin các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp:  

TT Tên khóa học  
Thời gian  

đào tạo  

Cấp chứng chỉ/ 

Chứng nhận  
Đối tượng 

1 

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng  

200 tiết Chứng chỉ đào tạo 

- Viên chức giữ chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng hoặc tương 

đương chưa có chứng chỉ bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp; 

- Cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng 



 

2 

 

TT Tên khóa học  
Thời gian  

đào tạo  

Cấp chứng chỉ/ 

Chứng nhận  
Đối tượng 

theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp ngành Điều dưỡng. 

2 

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Hộ 

sinh  

200 tiết Chứng chỉ đào tạo 

- Viên chức giữ chức danh nghề 

nghiệp Hộ sinh hoặc tương đương 

chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; 

- Cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp ngành Hộ sinh. 

3 

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Kỹ 

thuật Y 

200 tiết Chứng chỉ đào tạo 

- Viên chức giữ chức danh nghề 

nghiệp Kỹ thuật y hoặc tương 

đương chưa có chứng chỉ bồi 

dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp; 

- Cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp ngành kỹ thuật Y. 

4 

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Dược  

200 tiết Chứng chỉ đào tạo 

- Viên chức giữ chức danh nghề 

nghiệp Dược hoặc tương đương 

chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; 

- Cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp ngành Dược. 

 

2. Thời gian và hình thức học: 

- Thời gian học:  thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. 

- Hình thức học: học trực tiếp kết hợp trực tuyến  

3. Hồ sơ bao gồm 

- Phiếu đăng ký (theo mẫu); 

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận (theo mẫu); 

- Bản sao có chứng thực bằng chuyên môn; 

- 02 tấm hình 4*6 (chụp không quá 6 tháng, ghi rõ họ tên, ngày sinh sau 

hình). 
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4. Học phí: 3.000.000 VNĐ/học viên  

 Nộp về theo số tài khoản: 125000078576 

- Ngân hàng VietinBank Đồng Nai 

- Tên tài khoản: Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai. 

- Nội dung: TÊN LỚP HỌC-HỌ TÊN HỌC VIÊN-SỐ ĐIỆN THOẠI 

 Ví dụ: CDNN/2022-NGUYENVANA-0963646510. 

5. Kế hoạch nhận hồ sơ và khai giảng:  

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/12/2022 

- Dự kiến khai giảng: 24/12/2022 hoặc khi đủ 25 học viên. 

Để việc chuẩn bị tài liệu học tập được đầy đủ, học viên đăng ký học thực 

hiện theo các bước sau: 

- Bước 1: Học viên đăng ký tham dự lớp học qua đường link 

https://forms.gle/ahDZ72dxZ9GjTiJs8  

- Bước 2:  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Quản lý đào tạo -ĐBCL-HTQT 

hoặc gửi hồ sơ qua đường Bưu điện về Phòng Quản lý đào tạo –ĐBCL-HTQT -  

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai, khu phố 9, phường Tân Biên, Tp. Biên Hòa, 

Đồng Nai.  

6. Đơn vị cấp chứng nhận 

 Sau khi hoàn thành chương trình học, học viên được trường Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai cấp chứng chỉ về Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

dành cho cán bộ y tế. 

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Bộ phận đào tạo ngắn hạn trường 

Cao đẳng Y tế Đồng Nai, khu phố 9, phường Tân Biên, Tp. Biên Hòa, Đồng 

Nai. Điện thoại: 0251.2211154 hoặc qua Zalo 0378366648. 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 

- Các bệnh viện, cơ sở y tế; 

- Lưu: VT, QLĐT. 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Quang 

 

https://forms.gle/ahDZ72dxZ9GjTiJs8
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