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QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt và đưa vào sử dụng tài liệu đào tạo liên tục Quản lý điều dưỡng 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ QUẢNG BÌNH 
 

Căn cứ Quyết định số 398/QĐ-LĐTBXH ngày 06/04/2020 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã Hội về việc thành lập Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình; 

Căn cứ Quyết định số 437/QĐ-CĐYT ngày 28/07/2020 của Hiệu trưởng về việc 

ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình; 

Căn cứ Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 08 năm 2013 của của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế; 

Căn cứ Thông tư 26/2020/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ Y tế về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 08 năm 

2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế; 

Căn cứ Quyết định số 650/QĐ-CĐYT ngày 18/8/2021 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình về việc ban hành chương trình đào tạo liên tục 

Quản lý điều dưỡng; 

Căn cứ ý kiến thống nhất của Hội đồng thẩm định chương trình và tài liệu 

đào tạo, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt và đưa vào sử dụng tài liệu đào tạo liên tục Quản lý điều 

dưỡng bao gồm 05 chủ đề, với 21 bài (có nội dung tài liệu kèm theo). 

Điều 2. Giảng viên căn cứ vào tài liệu đào tạo đã được phê duyệt để thực hiện 

giảng dạy. 

Điều 3. Trưởng các Khoa, Phòng, giảng viên và học viên của Nhà trường chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này. 
 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Như điều 3; 

- Lãnh đạo Trường;  

- Các Phòng, Khoa; 

- Website; 

- Lưu: VT,ĐT-HTQT.  

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Tâm 
 


		tamptt.cdyt@quangbinh.gov.vn
	2021-10-12T10:42:35+0700


		cdyt@quangbinh.gov.vn
	2021-10-12T14:41:22+0700


		2021-10-12T14:43:37+0700


		2021-10-12T14:44:26+0700


		2021-10-12T14:45:06+0700


		cdyt@quangbinh.gov.vn
	2021-10-12T14:46:37+0700




