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THÔNG BÁO  

V/v chiêu sinh Lớp “Kiểm soát nhiễm khuẩn – chuyên ngành Tiệt Khuẩn  

Trung Tâm”- Khóa XII 

 

    Kính gửi:  - Sở Y tế tỉnh/ thành phố; 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh/thành phố;  

- Bệnh viện y tế Quận/ Huyện ; 

- Trường Trung cấp y tế/ trường Cao đẳng Y tế; 

- Các Bệnh viện ngoài công lập. 

 

Căn cứ vào tờ trình mở lớp, kế hoạch mở lớp số 2952/ KH-TĐHYKPNT, Quyết định 

mở lớp số 2953/ QĐ-TĐHYKPNT ngày 31/7/2019 về việc mở lớp Đào tạo liên tục “Kiểm 

soát nhiễm khuẩn – Chuyên ngành Tiệt khuẩn trung tâm” khóa XII; 

Nhằm trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về chuyên khoa kiểm soát 

nhiễm khuẩn. Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch trân trọng thông báo tới Sở Y tế 

Tp.HCM, các Bệnh viện và Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y Tế, các Bệnh viện đa khoa 

tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, các trường Đại học và Cao đẳng/Trung học Y tế về kế 

hoạch tổ chức đào tạo lớp Kiểm soát nhiễm khuẩn – Chuyên ngành Tiệt khuẩn trung tâm khóa 

XII như sau: 

1. Thời gian: Khóa XII dự kiến sẽ khai giảng vào ngày 16/9/2019. Khóa học kéo dài 

trong 3 tháng (phân bố 12 tuần). 

2. Đối tượng: Bác sĩ, Kỹ thuật viên, Điều dưỡng hoặc các nhân viên làm việc tại đơn 

vị Tiệt khuẩn trung tâm, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn;  

3. Giảng viên: Gồm các Giảng viên của Bộ môn Kiểm soát nhiễm khuẩn, giảng viên 

của trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch và giảng viên thỉnh giảng. 

4. Địa điểm: Học lý thuyết tại trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, thực hành tại 

Lab Kiểm soát nhiễm khuẩn và tại bệnh viện Chợ Rẫy, Nhi Đồng 1. 

5. Phương thức đào tạo: Tập trung, học liên tục vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến 

thứ 6. Sáng: từ 8g00 – 11 giờ; Chiều từ 13g30-16g30. 

6. Nội dung học tập: 9 nội dung (180 tiết học) và 5 tuần thực hành bệnh viện. (Vui 

lòng vào trang web hics.org.vn để xem chi tiết chương trình học). 

            7. Kinh phí đào tạo: 7.500.000 đồng/1 học viên/1 khóa học từ kinh phí đóng góp của 

đơn vị chủ quản của học viên (Trường hợp cơ quan cử đi học) hoặc tự túc với các học viên có 

nguyện vọng tham gia lớp học mà không ảnh hưởng đến công tác tại cơ sở. Kinh phí này bao 

gồm cấp chứng chỉ cho học viên, giờ giảng, chi phí thực tập bệnh viện và các chi phí khác. 



 

 

 Thời gian nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 11/9/2019. Trường Đại học Y 

khoa Phạm Ngọc Thạch thông báo đến các đơn vị xem xét và cử cán bộ có đủ tiêu chuẩn để 

tham dự khóa học trên.  

 Học viên đóng học phí tại tầng trệt khu A1 (Quầy ngân hàng OCB)  

 Nếu chuyển khoản học phí: 

- Tên tài khoản: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

- Số tài khoản: 003.910.000.682.0001 

- Nội dung: Họ tên học viên – tên lớp học 

- Tại: Ngân hàng Phương Đông (OCB) – PGD Sài Gòn – Chi nhánh Chợ Lớn 

 Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Khoa Điều dưỡng – KTYH, Lầu 4, Khu A2 Khoa Điều 

Dưỡng Kỹ thuật Y học, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Số 02 đường Dương 

Quang Trung (Số cũ 86/2 Thành Thái), Phường 12, Quận 10, Tp.HCM. (Không nhận hồ 

sơ qua đường bưu điện)  

Lưu ý: Các hồ sơ nộp sớm và đủ điều kiện tham dự khóa học sẽ ưu tiên được tuyển chọn vào 

khóa XII. Sau khi xét đủ số lượng học viên tham dự khóa XII (35 – 40 học viên/lớp), hồ sơ các 

học viên còn lại sẽ được lưu và ưu tiên xét vào khóa kế tiếp. 

Nhà trường sẽ không giải quyết việc trả lại học phí sau khi học viên đã đóng. 

Hồ sơ bao gồm: 

- 01 đơn đăng ký khóa học, có xác nhận và cam kết của lãnh đạo đơn vị (Mẫu đơn 

download trên website www.pnt-ddktyh.edu.vn)  

- 01 sơ yếu lý lịch (có chứng thực); 

- 01 bản sao văn bằng chuyên môn (có công chứng); 

- 01 hình 3x4 (ghi rõ thông tin cá nhân); 

- 01 bản photo biên lai học phí hay phiếu ủy nhiệm chi (nếu chuyển khoản học phí); 

- Bìa hồ sơ ghi rõ tên khóa học mà học viên xin đăng ký và đầy đủ thông tin bên ngoài. 

 Mọi thông tin chi tiết về khóa học, vui lòng liên hệ Giáo vụ Bộ môn Kiểm soát nhiễm 

khuẩn, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. BS Nguyễn Ngân Hà (Email: 

hanguyen1022@gmail.com. ĐT: 0909 820 893).  

Liên hệ nộp hồ sơ: Cô Võ Thị Thanh Trà, Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học, 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, số 02 đường Dương Quang Trung (số cũ 86/2 

Thành Thái), Phường 12, Quận 10, TPHCM; ĐT: 08.38625.691, Di động: 0918.186.628  hoặc 

email: nguyenthy1978@gmail.com)./. 

  

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT, BM KSNK; 

- Khoa ĐD-KTYH (T-150). 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

PGS. TS Phạm Đăng Diệu 
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