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V/v chiêu sinh các khóa bồi 

dưỡng theo tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp viên chức 

ngành y tế 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 06 tháng 9 năm 2019 

 

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

Căn cứ Thông báo số 490/TB-ĐHYDCT ngày 11 tháng 4 năm 2019 của 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ về việc chiêu sinh các khóa bồi dưỡng theo 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế năm 2019. 

Nhằm đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp 

theo quy định, Sở Y tế phối hợp Trường Đại học Y Dược Cần Thơ mở các 

khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế 

năm 2019, như sau: 

I. CÁC KHÓA BỒI DƯỠNG 

- Bác sĩ cao cấp (hạng I), Bác sĩ chính (hạng II), Bác sĩ (hạng III). 

- Dược sĩ cao cấp (hạng I), Dược sĩ chính (hạng II), Dược sĩ (hạng III). 

- Y tế công cộng cao cấp (hạng I), Y tế công cộng chính (hạng II), Y tế 

công cộng (hạng III). 

- Bác sĩ Y học dự phòng cao cấp (hạng I), Bác sĩ Y học dự phòng chính 

(hạng  II), Bác sĩ Y học dự phòng (hạng III). 

II. ĐỐI TƯỢNG 

- Viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp phù hợp (hoặc ngạch 

tương đương) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo quy định. 

- Viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp phù hợp (hoặc ngạch 

tương đương) chuẩn bị thăng hạng. 

III. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG 

Theo nội dung được Bộ Y tế ban hành, mỗi chức danh nghề nghiệp bao 

gồm phần kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung; 

phần kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp. 

 



IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

- Thời gian đào tạo: 06 tuần. 

- Thời gian dự kiến khai giảng: tháng 10 năm 2019. 

- Địa điểm: Trường Cao đẳng Y tế An Giang. 

V. HỌC PHÍ: 4.000.000 đồng/học viên 

Danh sách đăng ký (theo mẫu đính kèm) gửi về phòng Tổ chức cán bộ 

Sở Y tế đến hết ngày 20/09/2019, đồng thời gửi file Excel qua email 

ptnphuong@angiang.gov.vn (Cc mail nvthai.ds92@gmail.com) 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. 

GIÁM ĐỐC 

 

  

 

 

 

Từ Quốc Tuấn 

 

 

 

 

mailto:ptnphuong@angiang.gov.vn

		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2019-09-06T14:50:17+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




