
UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

–––––––– 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––––– 

Số:        /TB-CĐYT Đồng Nai, ngày        tháng      năm 2023 

 
THÔNG BÁO 

Chiêu sinh đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược 

(Dành cho đối tượng Bán lẻ) 

––––––– 
 

Căn cứ Luật Dược ngày 06/04/2016 và Nghị định 54/2017/NĐ-CP của 

Chính Phủ ban hành ngày 08 tháng 05 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định 155/2018 ngày 12/11/2018 trong nội dung sửa đổi quy 

định về đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược cho người hành nghề 

trên địa bàn tỉnh. 

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai mở lớp đào tạo cập nhật kiến thức chuyên 

môn cho người quản lý chuyên môn về dược của các cơ sở bán lẻ thuốc năm 

2023 cụ thể như sau: 

1. Nội dung, thời gian và hình thức đào tạo: 

- Kiến thức chuyên ngành (5 giờ). 

- Pháp luật – quản lý chuyên môn về Dược (5 giờ). 

- Tổng thời gian đào tạo: 10 giờ  

- Hình thức đào tạo: Trực tuyến 

  Sau khi học xong học viên được cấp Giấy xác nhận. 

2. Hồ sơ bao gồm: 

- Phiếu đăng ký (theo mẫu) 

- Bản photo Chứng chỉ hành nghề Dược. 

- Bản photo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân. 

3. Học phí: 400.000 VNĐ/học viên  

Lưu ý: Trường hợp học viên muốn gửi phát nhanh giấy xác nhận về địa chỉ 

theo yêu cầu thì cộng thêm 50.000vnđ/hv. 

 Nộp về theo số tài khoản: 125000078576 

- Ngân hàng VietinBank Đồng Nai 

- Tên tài khoản: Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai. 

- Nội dung: TÊN LỚP HỌC-HỌ TÊN HỌC VIÊN-SỐ ĐIỆN THOẠI 

 Ví dụ:  

+ Lớp bán lẻ: BANLET02/2023-NGUYENVANA-0378366648. 
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4. Kế hoạch nhận hồ sơ và khai giảng: 

- Thời gian nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/02/2023. 

- Ngày học dự kiến: 25/02/2022. 

5. Địa điểm nhận hồ sơ:  

Học viên đăng ký tham dự lớp học qua đường link: 

https://forms.gle/GrP6JKirqr5jSGqn6  

Sau đó Scan hoặc chụp hình phiếu đăng ký, chứng chỉ hành nghề, 

CMND/CCCD (2 mặt), biên lai chuyển khoản học phí và gửi qua Zalo TUYỂN 

SINH NGẮN HẠN TRƯỜNG CĐYT ĐỒNG NAI: 0378366648. 

 Lưu ý: học viên phải để Zalo ở chế độ mở để được đưa vào lớp học (nếu 

đến trước ngày học 1 ngày mà học viên chưa được đưa vào lớp vui lòng liên hệ 

Ban tuyển sinh ngắn hạn theo số điện thoại: 0378366648 để được hướng dẫn cụ 

thể).  

 

Nơi nhận: 

- Sở Y tế; 

- PYT các huyện, TP, các CSKD Dược; 

- Lưu: VT, QLĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Quang 

 

https://forms.gle/GrP6JKirqr5jSGqn6
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