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Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc ngành Y tế 

 

Thực hiện Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ Y tế 

hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế; Thông tư số 26/2020/TT-BYT 

ngày 28/12/2020 của Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013; Văn bản số 1464/SYT-TCCB ngày 17/8/2022 

của Sở Y tế về việc triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong 

ngành Y tế.  

Để thường xuyên cập nhật bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhiệm và thực hiện 

nghĩa vụ tham gia đào tạo liên tục đối với cán bộ y tế. Sở Y tế thông báo tới các 

đơn vị trực thuộc ngành khóa đào tạo liên tục: Sơ cấp cứu ban đầu các tai nạn 

thường gặp, cụ thể như sau: 

1. Nội dung 

Chương trình được thiết kế gồm 48 tiết học, trong đó 12 tiết lý thuyết, 30 

tiết thực hành, 01 tiết khai mạc, 01 tiết tổng kết khóa học, 04 tiết lượng giá cuối 

khóa. Cấu trúc chương trình với các nội dung cốt lõi về sơ cứu ban đầu các tai 

nạn, thương tích thường gặp trong cuộc sống, sinh hoạt và làm việc. 

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, học viên có đủ năng lực cần thiết để tiến 

hành sơ cứu ban đầu người bị nạn làm giảm thiểu mức độ nghiêm trọng do chấn 

thương, tai nạn gây ra, hạn chế tỉ lệ tử vong, thương tật cho người bị nạn, đảm 

bảo tính mạng cho nạn nhân. 

2. Hình thức, thời gian và địa điểm 

- Hình thức: Tập trung  

- Thời gian: 06 ngày (học vào thứ bảy, chủ nhật). 

- Địa điểm: Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên. 

3. Đối tượng và hồ sơ đăng ký 

a) Đối tượng: 

- Cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực sức khỏe tại các cơ sở y tế 

(công lập hoặc ngoài công lập) và có bằng tốt nghiệp nhóm ngành sức khỏe. 

- Hoặc cá nhân có nhu cầu cần trang bị kiến thức về sơ cứu ban đầu. 
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b) Hồ sơ đăng ký: 

(1) Phiếu đăng ký tham gia khóa học: Mẫu phiếu đăng ký do Trường Cao 

đẳng Y tế phát hành và đăng tải trên trang thông tin điện tử 

truongcdytdienbien.edu.vn. 

(2) Bản sao có công chứng: Bằng chuyên môn (đại học/cao đẳng/trung cấp). 

(3) Bản sao căn cước công dân. 

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ 

- Thời gian: Từ ngày 15/02/2023. 

- Địa điểm: Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học, Trường CĐYT Điện 

Biên, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

5. Kinh phí đào tạo 

Áp dụng Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài 

chính về việc hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 

dành cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

Kinh phí đào tạo: 950.000 đồng/ học viên/ khóa học 

(Bằng chữ: Chín trăm năm mươi nghìn đồng chẵn) 

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị căn cứ nhu cầu cử cán bộ đăng ký tham 

gia khóa đào tạo liên tục có hiệu quả./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trường Cao đẳng Y tế (thực hiện); 

- Lưu: VT, TCCB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Vừ A Sử 
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