
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 1 năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - hạnh phúc 
 

Bắc Giang, ngày      tháng 03 năm 2022 

                                           THÔNG BÁO 

V/v:  Mở các lớp đào tạo liên tục năm 2022 

Kính gửi: Các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

 

       Căn cứ Thông tư 22/2013/TT-BYT, ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Bộ Y tế 

về việc hướng dẫn đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế và nhu cầu đào tạo - 

chuyển giao kỹ thuật của các bệnh viện tuyến dưới; Căn cứ kế hoạch số 17/KH-

BVĐKT, ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang về 

đào tạo liên tục năm 2022; Căn cứ nhu cầu đào tạo của tuyến dưới nhằm nâng 

cao trình độ chuyên môn của cán bộ y tế.  

      Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu đào tạo 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 năm 2022 ( chi tiết tại phụ lục đính kèm).  

Lịch khai giảng các khóa đào tạo dự kiến vào đầu tháng 04 năm 2022. 

     Các đơn vị có nhu cầu tham gia các khóa đào tạo, đề nghị lập danh sách học 

viên (theo mẫu) gửi vào địa chỉ mail: chidaotuyenbg@gmail.com và nộp hồ sơ 

về phòng Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang trước ngày 

04/04/2022. Sau khi xét hồ sơ học viên, đủ tiêu chuẩn thì Ban tổ chức sẽ tổng 

hợp, mở các lớp (nếu đủ số lượng học viên) và gửi giấy triệu tập tới học viên 

trước thời gian khai giảng 03 ngày. 

    Thông tin chi tiết xin liên hệ về phòng Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Bắc Giang, đồng chí Quỳnh số ĐT: 0979896909, đồng chí Hương số ĐT: 

0964156555 hoặc Gmail như trên. 

   * Ghi chú : Hồ sơ nhập học bao gồm: Đơn xin học theo mẫu, chứng chỉ tốt 

nghiệp chuyên nghành (bản sao có chứng thực)  và CMTND hoặc thẻ căn cước 

công dân (bản sao có chứng thực), 2 ảnh 3*4, Quyết định cử đi học của cơ quan 

công tác hoặc Sở Y tế nếu là kỹ thuật mới (Nộp sau khi nhận được giấy triệu 

tập, đến nhập học). 

Nơi nhận:                                                                                         KT.GIÁM ĐỐC  

- Như trên.                                                                                        PHÓ GIÁM ĐỐC  

- Lưu VT,CĐT. 

 

                                                                                    

     Hoàng Chí Thành      

mailto:chidaotuyenbg@gmail.com


                 

DANH SÁCH CÁC KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC 2022 

TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC GIANG 

( Kèm theo thông báo số       /TB-BVĐKT  ngày      tháng 03 năm 2022) 

TT Tên khóa học 

Thời 

lượng 

(tháng) 

Số 

HV/lớp 
Đối tượng 

1 Điện tim đồ  01 10 - Bác sỹ. 

2 Siêu âm tổng quát 03 5 - Bác sỹ. 

3 Xét nghiệm huyết học cơ bản 03 5 - BS, Điều dưỡng, KTV. 

4 Xét nghiệm vi sinh cơ bản 03 5 - BS, Điều dưỡng, KTV. 

5 Xét nghiệm hóa sinh cơ bản 03 5 - BS, Điều dưỡng, KTV. 

6 Kỹ thuật chụp và đọc phim 

Xquang cơ bản 

03 5 BS, Y sỹ, Điều dưỡng, 

KTV. 

7 Kỹ thuật đọc cắt lớp vi tính 06 5 - BS đã có chứng chỉ 

Xquang cơ bản. 

8 Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính 03 5 - KTV về CĐHA. 

9 Kỹ thuật nội soi dạ dày tá 

tràng 

03 5 - BS, Điều dưỡng, KTV. 

10 Phẫu thuật kết hợp xương 03 5 - BSĐK, Điều dưỡng, 

KTV. 

11 Phẫu thuật cấp cứu ổ bụng 06 5 - BS đa khoa. 

12 Phẫu thuật nội soi ổ bụng 03 5 - BS đã PT được mổ mở ổ 

bụng. 

13 Phẫu thuật bướu cổ đơn thuần 03 5 - BS ngoại. 

14 Gây mê hồi sức cơ bản 03 5 - BSĐK, Điều dưỡng, 

KTV. 

15 Gây mê hồi sức trong phẫu 

thuật nội soi 

03 5 - BS đã có chứng chỉ 

GMHS cơ bản. KTV gây 

mê. 

16 Điều dưỡng, KTV  dụng cụ 

phẫu thuật  

03 5 - ĐD, KTV. 

17 Điều dưỡng, KTV  dụng cụ 

phẫu thuật nội soi 

03 5 - ĐD, KTV đã làm nhiệm 

vụ dụng cụ mổ mở. 

18 Hồi sức cấp cứu cơ bản 03 5 - BSĐK, ĐD. 

19 Hồi sức cấp cứu nâng cao 03 5 - BS, ĐD đã làm cấp cứu 

hoặc có chứng chỉ HSCC. 

20 Bệnh phổi TNMT&HPQ, kỹ 

thuật đo và đọc chức năng hô 

hấp 

02 5 - BSĐK, ĐD. 



21 Thận nhân tạo cơ bản 03 5 - BSĐK, Y sỹ, ĐD. 

22 Nhãn khoa cơ bản 03 5 - BSĐK, Y sỹ, ĐD. 

23 Phẫu thuật nạo VA và cắt 

Amydan 

03 5 - BS đang làm chuyên 

khoa TMH hoặc có chứng 

chỉ định hướng TMH. 

24 Phục hồi chức năng cơ bản 03 5 - BS, Y sỹ, ĐD, KTV. 

25 Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ 

bản 

01 10 - BS, Y sỹ, ĐD, KTV. 

26 Quản lý và điều trị đái tháo 

đường 

01 07 - BS,YS, ĐD. 

27 Quản lý và điều trị tăng huyết 

áp 

01 07 - BS,YS, ĐD. 

28 An toàn sinh học cấp 2 trong 

phòng xét nghiệm 

10 

ngày 

03 - Nhân viên xét nghiệm 

chưa được cấp chứng chỉ 

an toàn sinh hoc cấp 2: BS, 

cử nhân XN. 

29 
Xét nghiệm Sarc-Cov-2 bằng 

KT Real-Time RT-PCR 
01 03 

- BSĐK có chứng chỉ  về 

an toàn sinh học cấp 2 và 

chứng chỉ vi sinh cơ bản. 

- Cử nhân kỹ thuật y học 

có chứng chỉ an toàn sinh 

học cấp 2, làm ở phòng 

sinh học phân tử hoặc 

chứng chỉ vi sinh cơ bản. 

  

* Lưu ý:  

 - Học phí : 2.000.000đ/học viên/tháng. 

 - Lớp An toàn sinh học cấp 2 trong phòng XN : 2.000.000đ/khóa/10 ngày. 

 - Lớp Xét nghiệm Sarc-Cov-2 bằng KT Real - Time RT- PCR : 

6.000.000đ/khóa/tháng. 
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