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THÔNG BÁO TUYỂN SINH  

Đào tạo thường xuyên và đào tạo liên tục năm 2022 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình thông báo tuyển 

sinh đào tạo thường xuyên và đào tạo liên tục năm 2022 như sau: 

1. Đào tạo Quản lý điều dưỡng. 
 

TT 
Chương trình 

đào tạo 

Thời gian 

đào tạo 
Đối tượng đào tạo 

1 
Quản lý điều 

dưỡng 
03 tháng  

 Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên có 

trình độ cao đẳng trở lên đang hoặc sẽ 

được bổ nhiệm là điều dưỡng trưởng hoặc 

có nhu cầu nâng cao khả năng quản lý. 
 

1.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: 

1) Phiếu đăng ký tham gia khoá học (theo mẫu của trường) hoặc danh sách đơn vị 

cử đi học. 

2) Bản sao có chứng thực: Bằng tốt chuyên môn từ cao đẳng trở lên. 

1.2. Học phí: Theo thoả thuận với người học. 
 

2. Đào tạo kiểm soát nhiễm khuẩn 
 

TT 
Chương trình 

đào tạo 

Thời 

gian 

đào tạo 

Đối tượng đào tạo 

1 
Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

03 tháng  
Theo Thông tư 16/2018/TT-BYT ngày 

20/7/2018 của Bộ Y tế quy định về kiểm soát 

nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh hoặc các cá nhân khác có nhu cầu 
05 ngày 

 

2.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: 

1) Phiếu đăng ký tham gia khoá học (theo mẫu của trường) hoặc danh sách đơn vị 

cử đi học. 

2) Bản sao có chứng thực: Bằng tốt chuyên môn cao nhất. 

2.2. Học phí: Theo thoả thuận với người học. 

3. Đào tạo Hộ lý - Y công 
 

TT 
Chương 

trình đào tạo 

Chỉ tiêu tuyển 

sinh 

Thời 

gian 

đào tạo 

Đối tượng tuyển sinh 

1 Hộ lý - Y công 
Theo nhu cầu 

người học 
01 tháng 

Tốt nghiệp THCS trở lên hoặc 

tương đương. 
 

3.1. Hồ sơ đăng ký: 



  

1) Phiếu đăng ký tham gia khoá học (theo mẫu của trường) hoặc danh sách đơn vị 

cử đi học. 

2) Bản sao có chứng thực: Bằng tốt nghiệp THCS trở lên hoặc tương đương. 

3.2. Học phí: Theo thoả thuận với người học. 
 

4. Y sỹ định hướng chuyên ngành. 
 

TT 
Chuyên ngành 

đào tạo 

Chỉ tiêu tuyển 

sinh 

Thời gian 

đào tạo 
Đối tượng  

1 Y học cổ truyền Theo nhu cầu 

người học 

06 tháng 
Tốt nghiệp Y sỹ 

2 Y học dự phòng 06 tháng 
 

4.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: 

1) Phiếu đăng ký tham gia dự tuyển (theo mẫu của trường) hoặc danh sách đơn vị 

cử đi học. 

2) Bản sao có chứng thực: Bằng tốt nghiệp Y sỹ. 

4.2. Học phí: Theo thoả thuận với người học. 

5. Các lớp đào tạo liên tục khác cho cán bộ y tế. 

- Đào tạo các chương trình theo nhu cầu. 

- Đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn Dược. 

- Đối tượng đào tạo: Cán bộ Y tế đang hoặc sẽ hành nghề tại các cơ sở y tế 

Nhà nước, tư nhân. 

6. Thời gian nhận hồ sơ: 

Đợt 1: Từ ngày 24/01/2022 đến 30/09/2022 

Đợt 2: Từ ngày 01/10/2022 đến 25/12/2022 

Nhận hồ sơ thường xuyên trong giờ hành chính các ngày làm việc.  

7. Đăng ký và nộp hồ sơ. 

- Đăng ký và nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường hoặc qua đường bưu điện. 

- Đối với các đơn vị có người được cử đi học gửi danh sách qua địa chỉ 

email của Trường: yteqb@quangbinh.edu.vn 

- Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình. 

Số 46 - Hà Văn Quan, phường Nam Lý, Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình  

Điện thoại: 0232 3827 143; 0982 250 502; 0912 983 128 

Ghi chú: Phiếu đăng ký tham gia dự tuyển download tại Website của 

Trường: https://ytequangbinh.edu.vn 
 

Nơi nhận:                                   
- Sở Y tế; 

- Các đơn vị Y tế trong tỉnh; 

- Hiệu trưởng (để b/c); 

- Các Phòng, Khoa (để triển khai); 

- Website Trường; 

- Lưu: VT, HĐTS. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG  

 
 

 

 
                                                         

 

                                                              Phan Thị Thanh Tâm 
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