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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 30 tháng 10 năm 2019 

THÔNG BÁO 

Về việc mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

Bác sĩ chính (hạng II), Dược sĩ chính (hạng II) tổ chức tại An Giang 

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. 

Sở Y tế phối hợp Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức lớp bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ chính (hạng II), Dược sĩ chính 

(hạng II) tại tỉnh An Giang. 

Sở Y tế thông báo thông tin tổ chức các lớp bồi dưỡng đến các đơn vị đã 

đăng ký danh sách các học viên tham gia lớp học, như sau: 

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. 

- Địa điểm: Trường Cao đẳng Y tế An Giang (Số 130 Nguyễn Văn Linh, 

phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang). 

- Thời gian: từ ngày 03/11/2019 đến ngày 15/12/2019 (học các ngày thứ 

bảy, chủ nhật). 

- Học phí: 4.000.000 đồng. 

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có nhu cầu đăng ký bổ sung liên hệ 

phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế, số điện thoại 02963.852.518; hoặc Bác sĩ Phan 

Thị Ngọc Phượng, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, số điện thoại 

0913.877.461./. 

 
 Nơi nhận: 

- Các đơn vị y tế trực thuộc; 

- Cổng TTĐT SYT; 

- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 
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