
ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA 

PHẠM NGỌC THẠCH 

Số: 3622 /TB-TĐHYKPNT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2020 

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH 
Lớp “Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản dành cho nhân viên y tế trong cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh không có giường bệnh nội trú”- Khóa 2 
 

 

Theo khoản 4, điều 16, Thông tư số 16/2018/TT-BYT quy định về kiểm soát nhiễm 

khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có quy định Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không 

có giường bệnh nội trú tối thiểu phải phân công một người phụ trách kiểm soát nhiễm khuẩn. 

Và tại khoản 2, điều 24 của Thông tư này nêu rõ Người phụ trách kiểm soát nhiễm khuẩn tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có giường bệnh nội trú phải được đào tạo tối thiểu chương 

trình đào tạo 5 ngày về kiểm soát nhiễm khuẩn trước ngày 01 tháng 01 năm 2021; 

Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/08/2013 của Bộ Y tế về đào tạo liên tục 

cho cán bộ y tế; 

Căn cứ Quyết định số 3605/QĐ-TĐHYKPNT ngày 10/09/2020 của Trường Đại Học Y 

Khoa Phạm Ngọc Thạch về việc tổ chức lớp “Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản dành cho nhân 

viên y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có giường bệnh nội trú”; 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức chiêu sinh lớp “Kiểm soát nhiễm 

khuẩn cơ bản” Khóa 2 với thông tin cụ thể như sau: 

1. Mục tiêu: 

Trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về kiểm soát nhiễm khuẩn và thái độ tuân thủ các 

chính sách, quy định, quy trình kiểm soát nhiễm chuẩn trong quá trình hành nghề. 

2. Đối tượng chiêu sinh 

Các nhân viên y tế, người phụ trách kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh không có giường bệnh nội trú. 

3. Thời gian đào tạo: 

Đợt 1: từ ngày 09/10/2020 đến ngày 11/10/2020 

Đợt 2: từ ngày 17/10/2020 đến ngày 18/10/2020 

4. Địa điểm học: 

Trung tâm Đào tạo- Trị liệu Kỹ thuật cao Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc 

Thạch, 461 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 

5. Thành phần Ban giảng huấn 

PGS.TS.BS Lê Thị Anh Thư- Chủ tịch hội KSNK TP.HCM 

TS.BS Ngô Đồng Khanh- Phó Chủ tịch hội KSNK TP.HCM 

TS.BS Nguyễn Thị Thanh Hà- Phó Chủ tịch hội KSNK TP.HCM 



TS.BS Huỳnh Minh Tuấn- Phó Chủ tịch hội KSNK TP.HCM 

BS Huỳnh Thị Lý- Trưởng Khoa KSNK Bệnh viện RHM TPHCM 

Và các giảng viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch  

6. Số lượng học viên: 30-50 học viên/khóa học 

7. Học phí: 

 3.000.000/học viên/khóa (Ba triệu đồng). Đóng học phí ngay khi nộp hồ sơ. 

 Đóng học phí tại quầy thu học phí, sảnh tầng trệt khu A1, địa chỉ: số 2 Dương Quang 

Trung, Phường 12, Quận 10 (địa chỉ cũ: 86/2 Thành Thái, Phường 12, Q10, 

Tp.HCM) (học viên tự túc chi phí ăn ở, đi lại). 

 Nhà trường không giải quyết, hoàn trả học phí sau khi đã đóng. 

 Hạn chót đóng tiền: 02/10/2020 

8. Cấp chứng nhận: sau khi hoàn thành khóa học, học viên được cấp chứng nhận hoàn 

thành lớp Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc 

Thạch thời lượng 45 giờ (5 ngày) theo qui định của Bộ Y tế. 

9. Hồ sơ đăng ký  

 Đơn đăng ký (theo mẫu) 

 01 ảnh (3 x 4 cm), phía sau ảnh ghi đầy đủ họ tên và ngày tháng năm sinh. 

 01 bản sao có công chứng văn bằng tốt nghiệp chuyên ngành 

 Công văn cử đi học hoặc Giấy giới thiệu của đơn vị đang làm việc 

 Bản sao biên lai đóng học phí 

Hồ sơ đăng ký nộp tại: 

Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt – Trung tâm Đào tạo Trị liệu Kỹ thuật cao 

Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch,  

461 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 

Điện thoại: 028 3862 1180, Di động: 0397 818294 (Cô Văn Thị Nhân) 

Thời hạn nhận đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 02/10/2020 (hoặc đến khi 

đủ số lượng học viên)  

Rất mong Ban Lãnh đạo các đơn vị chủ quản tạo điều kiện cho các cá nhân có nhu 

cầu tham gia lớp học này./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Y tế tỉnh/thành phố; 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh/thành phố; 

- Bệnh viện Quận/Huyện 

- Các bệnh viện ngoài công lập 

- Các cơ sở y tế tư nhân 

- Lưu: VT, TTĐTNL, TTĐTTLKTC. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

PGS.TS.BS Ngô Minh Xuân 

 


