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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         An Giang, ngày 05 tháng 3 năm 2019 

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

Xét đề nghị của Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi An Giang tại Công văn 

số 26/ĐN-BVSN ngày 28/02/2019 về việc Tổ chức lớp Sau Đại học chuyên 

ngành Nhi khoa tại An Giang năm 2019; 

Đồng thời, công tác điều dưỡng là một trong những công tác quan trọng 

trong việc kết hợp giữa điều trị với chăm sóc, nuôi dưỡng phục hồi sức khỏe 

cho người bệnh. Nâng cao vai trò, vị trí, trách nhiệm của người điều dưỡng là 

điều hết sức cần thiết nhằm nâng cao chất lượng điều trị toàn diện. 

Sở Y tế dự kiến phối hợp với trường Đại học Y Dược Cần Thơ mở lớp 

Chuyên khoa I chuyên ngành Nhi khoa và Chuyên khoa I chuyên ngành Điều 

dưỡng tại An Giang. 

* Đối tượng:  

- Lớp Chuyên khoa I chuyên ngành Nhi khoa: Bác sĩ đa khoa (ưu tiên 

các Bác sĩ đang công tác chuyên ngành Nhi khoa). 

- Lớp Chuyên khoa I chuyên ngành Điều dưỡng: Các điều dưỡng làm 

công tác chăm sóc người bệnh (ưu tiên Điều dưỡng trưởng Bệnh viện, Điều 

dưỡng trưởng Trung tâm Y tế tuyến huyện và Điều dưỡng trưởng các khoa 

lâm sàng). 

* Địa điểm: tại An Giang (nếu đủ số lượng học viên theo yêu cầu của 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ). 

Sở Y tế gửi công văn đến các đơn vị y tế trực thuộc có nhu cầu đăng ký 

số lượng học viên theo các chuyên ngành (mẫu đính kèm) gửi về phòng Tổ 

chức cán bộ đến hết ngày 12/03/2019, danh sách đăng ký gửi trước qua email 

ptnphuong@angiang.gov.vn để tổng hợp trình lãnh đạo xét duyệt. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCCB. 
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