
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 2021 
 

THÔNG BÁO MỞ LỚP  

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM Y HỌC ONLINE KHÓA 15 

 

 

Căn cứ thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/08/2013 và thông tư sửa đổi 

số 26/2020/TT-BYT ngày 28/12/2020 về Hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho 

cán bộ y tế.  

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao nghiệp vụ sư phạm y học của các 

cán bộ y tế đang công tác tại các cơ sở y tế trong tỉnh Đồng Nai. 

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai thông báo mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ 

sư phạm Online Khóa 15 theo chương trình của Trung tâm phát triển nhân lực 

và hỗ trợ ngành nghề y tế/Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế với kế 

hoạch cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: 

Sau khi học xong học viên có thể: 

- Trình bày được nội dung cơ bản của Giáo dục Y học. 

- Biên soạn được mục tiêu học tập, kế hoạch bài giảng cho một bài học. 

- Vận dụng được các phương pháp dạy học tích cực và lượng giá/đánh giá 

học viên trong quá trình dạy học. 

- Được cấp chứng chỉ đào tạo. 

II. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO: 

Tất cả các cán bộ y tế tại các cơ sở y tế có nhu cầu học tập. 

III. THỜI GIAN:  

- Thời gian học dự kiến : đầu tháng 9/2021 (học vào thứ bảy, chủ nhật) 

IV. HỒ SƠ: 

- Phiếu đăng ký (theo mẫu) 

- Chứng minh nhân dân/ căn cước công dân; 

- Bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu); 

- Văn bằng tốt nghiệp chuyên ngành y dược cao nhất; 

V. HỌC PHÍ: 1.200.000đ /đồng/ học viên/ khóa. 
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Lưu ý: Trường hợp học viên muốn gửi phát nhanh chứng chỉ đào tạo 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:  SPYHT8/2021-NGUYENVANA-0963646510.  

VI. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ: Từ ngày ra thông báo đến hết 31/8/2021 

VII. HÌNH THỨC NHẬN HỒ SƠ: ONLINE  

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

https://docs.google.com/forms/d/1sOW2Hlp6m4lXdX3QJON1gQhrNR43

SsM6sa1P-0F50mE/edit?usp=sharing 

-  Sau đó Scan hoặc chụp hình phiếu đăng ký, sơ yếu lí lịch, CMND/CCCD 

(2 mặt), văn bằng tốt nghiệp chuyên ngành y dược, biên lai chuyển khoản học 

phí và gửi qua Zalo TUYỂN SINH CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG NAI số: 

0963.64.65.10 Hoặc gửi qua email phòng: cthssv@cyd.edu.vn. 

 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 theo số điện thoại: 0963.64.65.10 hoặc 0251.2211152 để được 

hướng dẫn cụ thể). 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Ban tuyển sinh của trường Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai số điện thoại: 0251.2211152 hoặc đường dây nóng tuyển sinh 

0963.64.65.10 

 

Nơi nhận: 

- Sở Y tế ĐN;      

- BV, TTYT; 

- Lưu: VT, CTCTHSSV. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Quang 
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