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THÔNG BÁO 

Về việc mở lớp Đào tạo liên tục năm 2019 

Khóa học “Phương pháp Nghiên cứu khoa học và Sinh thống kê” 

 

Kính gửi: Các đơn vị y tế tỉnh, huyện, thị, thành phố 

Nhằm nâng cao kiến thức căn bản về phương pháp nghiên cứu khoa 

học và sinh thống kê, đồng thời cung cấp kỹ năng cần cho việc thực hiện 

nghiên cứu như: tìm tài liệu y văn, cách viết đề cương, cách thiết kế bộ câu 

hỏi đáp ứng trong nghiên cứu khoa học đối với các đề tài. 

Sở Y tế phối hợp với Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh 

và Đại học Y khoa Fukushima Nhật Bản mở lớp đào tạo liên tục chuyên đề 

“Phương pháp Nghiên cứu khoa học và Sinh thống kê” lần thứ hai tại An 

Giang. 

- Đơn vị đào tạo: Sở Y tế An Giang. 

- Đối tượng: Bác sĩ, Dược sĩ, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên và nhân viên 

công tác trong ngành y tế có trình độ đại học trở lên. 

* Ưu tiên: Cán bộ phụ trách công tác nghiên cứu khoa học, nhân viên y 

tế đang có đề cương nghiên cứu khoa học hoặc cán bộ y tế đang tham gia 

Nghiên cứu sinh, đang học Chuyên khoa II và Cao học. 

- Số lượng học viên: dự kiến từ 40 đến 50 học viên (ưu tiên học viên 

đăng ký trước). 

- Thời gian học: Dự kiến từ ngày 24/8 (thứ bảy) và 25/8/2019 (chủ nhật). 

- Học phí: thông báo sau. 

- Địa điểm: Hội trường Sở Y tế An Giang, số 15 Lê Triệu Kiết, phường 

Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. 

- Hồ sơ đăng ký học gồm: 

 + Danh sách đăng ký của đơn vị (theo mẫu đính kèm). 

 + Đơn đăng ký của học viên (theo mẫu đính kèm). 

 Lưu ý: Các học viên tham gia lớp học trang bị máy tính, đồng 

thời cài đặt phần mềm sử dụng: SPSS, Stata. 



Danh sách đơn vị đăng ký gửi trước ngày 30/7/2019 về Sở Y tế qua 

email ptnphuong@angiang.gov.vn để tổng hợp mở lớp. Mọi thông tin liên hệ 

phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế, số điện thoại 02963.852.518 ./. 

 
 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, TCCB. 
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