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Kính gửi: Các Bệnh viện công lập trực thuộc 

Thực hiện Công văn số 399/VYTCC ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Viện 

Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh về việc đăng ký tham dự Khóa bồi 

dưỡng về quản lý y tế cho lãnh đạo cấp phòng các đơn vị sự nghiệp y tế. 

1. Đối tượng: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và cán bộ quy hoạch 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng: Tổ chức cán bộ, Tài chính kế 

toán, Quản lý về thiết bị y tế và cơ sở hạ tầng, Quản lý chất lượng, Điều dưỡng. 

2. Thời gian: từ 12/10/2020 – 05/11/2020 

- Giai đoạn 1: Lý thuyết và thảo luận, học tập trung tại Viện Y tế công 

cộng thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 12/10/2020 đến ngày 23/10/2020. 

- Giai đoạn 2: Thực hành tại cơ quan công tác của học viên, từ ngày 

26/10/2020 đến ngày 30/10/2020. 

- Giai đoạn 3: Kiểm tra, trình bày báo cáo thực hành, học tập trung tại 

Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 02/11/2020 đến ngày 

05/11/2020. 

3. Địa điểm: Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh, số 159 Hưng 

Phú, phường 8, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. 

4. Kinh phí: Dự án HPET- Bộ Y tế hỗ trợ một phần kinh phí ăn, ở, đơn vị 

cử cán bộ chi trả kinh phí đi lại và một phần kinh phí ăn, ở cho cán bộ được cử 

đi học. 

Sở Y tế đề nghị mỗi đơn vị cử 01cán bộ/1 lớp đúng đối tượng quy định 

tham gia và đăng ký danh sách theo phụ lục đính kèm. 

Công văn đăng ký gửi về phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế trước ngày 

29/9/2020. Sau khi tổng hợp và gửi danh sách về Viện Y tế công cộng thành phố 

Hồ Chí Minh, sẽ có công văn triệu tập học viên tham dự./. 

 

  
Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Lưu: VT, TCCB. 
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