
SỞ Y TẾ BẮC GIANG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 
 

Số:         /TB-BVĐKT 

     V/v thông báo mở các lớp đào tạo                                                

liên tục đợt 02 năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - hạnh phúc 
 

Bắc Giang, ngày      tháng 06 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Mở các lớp đào tạo liên tục đợt 02 năm 2022 

 

Kính gửi:  

 - Các đơn vị Y tế trong tỉnh; 

 - Các Khoa, Phòng, Trung tâm của Bệnh viện. 

     

 Căn cứ Kế hoạch số 17/KH-BVĐKT ngày 04 tháng 03 năm 2022 của 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang về Đào tạo liên tục năm 2022.  

  Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo/chuyển giao kỹ thuật của các đơn vị và 

các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang thông báo 

mở các lớp đào tạo liên tục đợt 02 năm 2022.  

  Danh sách các lớp đào tạo liên tục mở đợt 02 năm 2022 gồm: 
 

STT Tên khóa học 

Thời gian 

khai giảng 

dự kiến 

Thời gian 

đào tạo 
Đối tượng 

1 
Quản lý và điều trị 

Tăng huyết áp 
01/7/2022 01 tháng BSĐK, ĐD. 

2 
Quản lý và điều trị Đái 

tháo đường 
01/7/2022 01 tháng BSĐK, ĐD. 

3 Hồi sức cấp cứu cơ bản 01/7/2022 03 tháng BSĐK, ĐD. 

4 
Kỹ thuật đọc phim cắt 

lớp vi tính cơ bản 
01/7/2022 06 tháng 

BS đã có chứng 

chỉ Xquang cơ 

bản 

5 
Kỹ thuật chụp phim cắt 

lớp vi tính cơ bản 
01/7/2022 03 tháng KTV về CĐHA 

6 

Bệnh phổi 

TNMT&HPQ, kỹ thuật 

đo và đọc chức năng hô 

hấp 

01/7/2022 02 tháng BSĐK, ĐD 

 

 Các đơn vị có nhu cầu tham gia các khóa đào tạo lập danh sách cán bộ 

đăng ký (theo mẫu) gửi về Phòng Chỉ đạo tuyến, địa chỉ email: 

chidaotuyenbg@gmail.com.  

mailto:chidaotuyenbg@gmail.com


 Học viên nộp hồ sơ tại phòng Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Bắc Giang (Tầng 13 - nhà G), SĐT liên hệ: 0979.896.909 (Đ/c Quỳnh). 

*Hồ sơ nhập học bao gồm:  

- Đơn xin đi học của cá nhân, cam kết không tham gia bất cứ chương 

trình đào tạo nào khác trong thời gian học; 

- Văn bằng, chứng chỉ chuyên ngành cao nhất (công chứng); 

- CMTND hoặc thẻ CCCD (công chứng); 

- 2 ảnh 3*4 làm thẻ học viên (ghi rõ họ tên, ngày sinh). 

- Quyết định cử đi học của cơ quan công tác. 

 Bệnh viện Đa khoa tỉnh trân trọng thông báo tới các đơn vị và cá nhân 

có nhu cầu phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, CĐT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

    

 

 

 

 

Hoàng Chí Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC 

(Kèm theo TB số: ……./TB-BVĐKT ngày …. tháng 06 năm 2022) 

 

STT Tên 

khóa 

học 

Họ và 

tên 

Ngày 

sinh 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Đơn vị công 

tác 

Số điện 

thoại 

       

       

       

       

       

       

       

                                                                    XÁC NHẬN LÃNH ĐẠO  
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