
SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN 

Số: 144 /TB-BV 

V/v chiêu sinh các lớp 
 đào tạo liên tục năm 2022 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thái Nguyên, ngày18 tháng 2 năm 2022 

Kính gửi: 

- Bệnh viện Đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh; 
- Trung tâm Y tế huyện/thành thị; 

- Bệnh viện Đa khoa tuyến huyện; 
- Các Bệnh viện ngoài công lập trên địa bàn tỉnh; 

- Các Trạm y tế xã trong tỉnh. 
 

Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc hướng dẫn đào tạo liên tục cho cán bộ y tế; 
Căn cứ Thông tư số 26/2020/TT-BYT ngày 28/12/2020 của Bộ Y tế về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 
2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế; 

Căn cứ Quyết định số 154/QĐ-K2ĐT ngày 15/8/2019 của Cục trưởng Cục 
khoa học công nghệ và đào tạo – Bộ Y tế về việc cấp mã cơ sở đào tạo liên tục 

chho bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên trực thuộc sở Y tế tỉnh Thái Nguyên; 
Căn cứ Kế hoạch số 143/KH-BV ngày 18/2/2022 về việc đào tạo liên tục tại 

Bệnh viện Y học cổ truyển Thái Nguyên năm 2022. 
 Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của cán bộ y tế đang công tác tại các cơ sở y 

tế. Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên chiêu sinh các khóa đào tạo liên tục 

năm 2022, cụ thể như sau: 
1. Thông tin các khóa học: (Có Phụ lục I kèm theo) 

- Đối tượng tham gia: Cán bộ y tế tại các cơ sở y tế trong và ngoài tỉnh; những 
cá nhân có nhu cầu.  

- Thời gian học: Học viên tham gia toàn thời gian của khóa học về lý thuyết 
và thực hành tại các khoa lâm sàng tại Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên.  

- Nội dung, thời gian đào tạo và số lượng học viên mỗi khóa học sẽ được xem 
xét và điều chỉnh linh hoạt theo nhu cầu của Đơn vị và học viên. 

- Tiêu chuẩn cấp Chứng chỉ: Kiểm tra cuối khóa học nếu học viên đạt yêu cầu 
về lý thuyết và thực hành theo nội dung chương trình đào tạo thì được Bệnh viện Y 

học cổ truyền Thái Nguyên cấp giấy Chứng nhận/Chứng chỉ đào tạo liên tục theo 
quy định tại Thông tư số 26/2020/TT-BYT của Bộ Y tế. 
2. Hồ sơ đăng kí gồm: 

- 01 đơn xin học (có mẫu kèm theo) 
- 01 bản sao văn bằng tốt nghiệp theo đối tượng tuyển sinh (có công chứng) 

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan đang công tác ( có 
thời hạn trong vòng 6 tháng)  

- 01 bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (có công chứng)  
- 01 bản sao giấy khai sinh (có công chứng) 



- Giấy giới thiệu của cơ quan đi học (nếu là cán bộ nhân viên y tế đang làm 
việc tại các cơ sở y tế) 

- 02 ảnh 3x4 làm ảnh thẻ học viên (Ghi rõ họ tên, ngày sinh, khóa học phía 
sau ảnh)  
3. Học phí toàn khóa đào tạo: (Có Phụ lục I đính kèm) 
Lưu ý: 

 - Học phí không bao gồm các khoản mua sách, tài liệu học tập, áo thực tập tại 

bệnh viện. Học viên tự túc ăn, ở và phương tiện đi lại. 
- Cách thức nộp học phí: Học viên nộp tiền mặt tại phòng Tài chính - Kế toán, 

tầng 2 nhà A, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên. 
4. Hình thức nộp hồ sơ: 

- Học viên có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: 
Phòng Tổ chức – Hành chính, tầng 3 nhà A bệnh viện Y học cổ truyền Thái 

Nguyên, tổ 9, đường Quang Trung, phường Thịnh Đán, Tp. Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên. 

- Nộp hồ sơ qua thư điện tử: Học viên có thể gửi bản sao hồ sơ theo địa chỉ  
E-Mail: bvyhcttn@gmail.com và nộp bản chính thức khi đến nhập học. 

5. Thời gian nhận hồ sơ: Liên tục kể từ ngày ra thông báo chiêu sinh. 
Lưu ý: Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý đơn vị và học viên vui lòng liên hệ:  
Bác sỹ Ngô Thị Bích Hường. Điện thoại: 0943.258.458 

hoặc Bác sỹ Nguyễn  Thị Ngọc Thúy. Điện thoại: 0985.819.046(trong giờ hành 
chính ). 

Trân trọng thông báo! 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Phòng KHTH thực hiện (đăng Website BV); 
- Lưu: VT, TC-HC (Thúy 03b). 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Nguyễn Thị Thủy 
 
 

mailto:bvyhcttn@gmail.com


Phụ lục I 
CÁC KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN THÁI NGUYÊN NĂM 2022 

( Đính kèm Thông báo số:144 /TB-BV ngày 18/2/2022 của Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên) 
 

TT Tên khóa đào tạo Đối tượng Dự kiến 

số lượng 

học viên 

Thời gian 

đào tạo 

Hình thức 

đào tạo 

Học 

phí/khóa 

(đồng) 

1 Đào tạo Châm Cứu  Bác sỹ, y sỹ, kỹ thuật viên, điều 

dưỡng, lương y có nhu cầu. 

30 - <50 03 tháng Tập trung 3.700.000  

≥ 50  2.300.000  

2 

 

Đào tạo Dược cổ truyền Dược sỹ bệnh viện, nhân viên y 

tế hành nghề dược, bác sỹ đa 

khoa, lương y và các đối tượng 

có nhu cầu. 

30 - <50 03 tháng Tập trung 5.500.000  

≥ 50 3.500.000  

3 Đào tạo Xoa bóp bấm huyệt Bác sỹ, y sỹ, kỹ thuật viên, điều 

dưỡng, lương y có nhu cầu. 

≤ 30  03 tháng Tập trung 2.700.000  

4 Đào tạo liên tục Y học cổ 

truyền 

Đã tốt nghiệp Y sỹ đa khoa, điều 

dưỡng trung cấp trở lên. 

30 - <50 06 tháng  Tập trung 4.900.000 

≥ 50 7.300.000 

5 Đào tạo Chăm sóc người 

bệnh toàn diện 

Điều dưỡng trung cấp trở lên 

đang công tác tại các cơ sở y tế 

có nhu cầu nâng cao kiến thức và 
kỹ năng về thực hành chăm sóc 

người bệnh toàn diện. 

≤ 30 10 ngày Tập trung 1.000.000  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐƠN XIN HỌC 

Khóa đào tạo liên tục tại Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên 

Kính gửi: Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên 

Tên tôi là: ……………………....................................................................................  

Giới tính: ……………………Ngày sinh: ………………………………………….. 

Số CMTND: ……………… Ngày cấp:  …………. Nơi cấp…………………......... 

Nơi sinh: ………………………………..................................................................... 

Nơi thường trú: ……………………………………………………………………... 

Số điện thoại: ……………………………………………………………………….. 

Trình độ: ……………………………………………………………………………. 

Công tác tại: ………………………………………………………………………… 

Tôi có nguyện vọng học Khóa đào tạo ……………………………………………... 

do bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên tổ chức. Tôi tự nguyện xin học và cam kết 

thực hiện đúng mọi quy định của Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên. 

Thái Nguyên, ngày … tháng … năm 202.... 
Người làm đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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