
SỞ Y TẾ CAO BẰNG 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-KSBT 

V/v: Thông báo tổ chức lớp đào tạo liên tục 

“Tiêm chủng an toàn” 

Cao Bằng, ngày       tháng  5  năm 2022 

 
Kính gửi:   

 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh 

- Bệnh viện đa khoa: Quảng Hòa, Trùng Khánh, Hà Quảng 

- Bệnh viện Tĩnh Túc 

- Trung tâm Y tế các huyện/ thành phố 

- Các Cơ sở Y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

 

Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-KSBT ngày 13/1/2022 của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng về  Kế hoạch đào tạo liên tục cho cán bộ y tế 

năm 2022; 

Nhằm hỗ trợ các cán bộ y tế cập nhật kiến thức, nâng cao chất lượng về 

công tác Tiêm chủng an toàn (Tiêm chủng mở rộng). 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng thông báo thời gian tổ chức 

khóa đào tạo liên tục nội dung “Tiêm chủng an toàn”, cụ thể: 

1. Tên khóa đào tạo và thời gian:  

- Tên khóa đào tạo: Tiêm chủng an toàn 

- Thời gian: Dự kiến tổ chức trong tháng 5/2022  

TT Tên khóa học 

Thời 

gian 

đào tạo 

(Số tiết 

học) 

Kinh 

phí/01 

khóa/ 01 

học viên 

Đối tượng học viên 
Thời 

gian  

Hình 

thức 

chứng 

nhận 

1 
Tiêm chủng 

an toàn 

03 ngày 

(24 tiết) 
301,000 

Bác sỹ, Y sĩ, Điều 

dưỡng làm công tác 

tiêm chủng và các 

viên chức y tế khác 

có nhu cầu 

Tháng 5 
Chứng 

chỉ 

2. Địa điểm tổ chức: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Cao Bằng; địa chỉ Tổ 

11- Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 

3. Kinh phí đào tạo: Học viên tự túc về kinh phí đào tạo, mức phí 

301.000đ/học viên (Ba trăm linh một nghìn đồng/01học viên).  

4. Hình thức chứng nhận: Sau khóa học, học viên được cấp chứng chỉ 

đào tạo liên tục theo mã số và mẫu quy định của Bộ Y tế khi tham gia đủ thời 

gian, có điểm kiểm tra đầu ra đạt yêu cầu và nộp đầy đủ kinh phí đào tạo. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trân trọng thông báo các đơn vị Y tế trên 

địa bàn tỉnh có nhu cầu đào tạo gửi danh sách đăng ký học viên tham gia khóa 



đào tạo (theo mẫu phụ lục 1 gửi kèm) về phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật (đồng thời gửi bản mềm qua Hệ thống quản lý điều hành 

văn bản Sở Y tế tỉnh Cao Bằng - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng,  

Nhân viên phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ) trước ngày 12/5/2022 để kịp thời tổng 

hợp. 

Địa chỉ liên hệ: Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật, Tổ 11, phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. SĐT: 

0389431301. 

Trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận: 

- Ban Giám đốc (để B/c); 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh; 

- Bệnh viện đa khoa: Quảng Hòa, Trùng Khánh, Hà Quảng; 

- Bệnh viện đa khoa Tĩnh Túc; 

- Trung tâm Y tế các huyện/ Thành phố; 

- PKĐKKV: Bản Ngà, Phja Đén; 

- Các Trạm Y tế xã; 

- Bệnh viện Hà Nội-Cao Bằng; 

- Các Phòng khám tư nhân: PK Hồng Đức, PK 108, PK 103; 

- Các Cơ sở Y tế tư nhân; 

- Các khoa/phòng; 

- Lưu VT, KH-NV.. 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Triệu Nguyệt Hoa 
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