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THÔNG BAO
TO CHUt LP DAO TiO CAP CHING CHI BNH NGHE NGHIP
TA! TP. HCM NAM 2019
Vin Si.rc khOe ngh nghip và môi trung là vin khoa h9c du ngành cAp Quc
gia trirc thuOc B Y th v các linh virc Sirc khOe ngh nghip, sue khôe môi tnr?Yng Va
src khOe tru&ng h9c.
Thirc hin Lust An toàn v sinh lao dng; Lutt lao dng s 10/2012/QH13, Thông
ti' 12/2006/TT-BYT ngay 10/11/2006 v hixàng dn khám bnh ngh nghip; Thông tix
s 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 näm 2016 v huóng huOng dn quân l V sinh lao
dng, si'rc khóe ngu?i lao dng và theo chü triwng cüa B Y t v t chirc các 1p dào tto
chuyên ngành bnh ngh nghip cho các bác s tai dja phrnrng, cac ngành, các nhà may
xi nghip trong Ca ni.ràc.
Vin Sirc khOe ngh nghip và môi tnrng trân trong thông báo k hoach t chirc
kp dào tjo cAp chi'rng chi Bnh ngh nghip tai TP. HCM närn 2019, cii th nhu sau:
1. D6i tu'rng dào 4w: Bác s5 da khoa
2. T/iôi gian và bIn!, t!,frc dào 4w: 12 tuân, trong do:
- HQc tp trung: 2 tun (tr 14/10 dn 25/10/20 19)
- H9c trirc tuyn: 6 tuAn (tr 28/10 dn 6/12/20 19)
- Th?c hành, thirc t ti dja phtrcng: 4 tun (9/12/20 19 dn 3/1/2020)
3. Myc lieu a'ào 4,0:
Các h9c viên dt yeu cu s dirçc cAp Chrng chi Bnh ngh nghip cO giá trj 5
näm.
Các hçc vien dirge h trq sut th&i gian khóa h9c và trong qua trInh lam vic lien
quan dn khám bnh ngh nghip.
4. Dja dJm t6 cI,,c:
Ti Bnh vin Phiic hi chtrc nang và diu trj Bnh ngh nghip
Dja chi: 313 Au Dirnng Lan, Phithng 2 , Qun 8 , H ChI Minh
5. Ho so' dàng k:
- Phiu dang k tham gia khóa h9c theo mu dInh kern.
- Bàn photocopy bang cAp chuyên mon theo yêu cu tti Miic 1 cüa các lap dào
tao trong Thông báo nay.
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so clang k gui v dja chi email:
•. Vin Sue khoê ngh nghip và môi trthng.

TS. Duv'ng Khánh Van, Phó Giám dc Trung tam dào tgo và QLKH,
Di d3ng: 0888947966 Email: vanduong. nioehgmail. com,
BS. Nong NgQC Trang — T trw&ng, td thuàng trrc tgi TP.HCM
Di dng: 0908.888.363 Email: nongngoctrang(Zi,gmail. corn;
6. Hçc phi: 19.900.000 VND (Mtrôi chin triu chin tram Mng chn./.)
Bao gEm:
- Vé may bay cüa các giãng viên va trq giãng tir Ha Ni dn TP.HCM và ngucxc
lj
- Chi phi ch a, di 1a cho giãng viên và trçl giãng tai TP.HCM
- Chi phi vat tix, hóa cht tiêu hao, trang thit bj cho các k thuat thirc hành tai
lap dào tao.
In n tài lieu, van phông phm eho h9c viên h9c tai chMài 1iu dào t?o trrc
tuynI chüng chi h9c viên.
Chi phi giãi khát
iOB
- Chi phi t chüc thrc hành, t chic thi, quãn l h thng dào tao tnrc tuArm
nNGJ
K/iông bao gm: chi phi an , di lai cüa h9c viên
7. Thông tin chuyln k/wan IzcpIz(:
+ S TK: 0511100308686 tai Ngân hang Throng mai c phAn
nhárih Din Biên Phü, Ha Ni
Vin Sirc khOe nghê nghip và môi tru&ng
S 57 Ph Lê Qu Don, Quan Hai Ba Trung, Ha Ni
Hc viên cO th tham khão thông tin tai:
Website: http://nioeh.org.vn/
He thng dâo tao trirc tuyn: https://nioeh.cls.vn/

Noinhan:
-Cacccrs&ytêlP.HCM;
- Tp doàn, TCT có to chirc h thông y tê trtrc thuc;
- Các to chrc, cá nhân dü diéu kin cO nhu câu;
- Ltru: VT, VPPN, TTDTQLKH

uân Di, chi

MAU DANG KY THAM DII LOP DAO TO CAP CHI1NG CH!
BENH NGHE NGHIP

1. Hovàtên:
2. Ngay tháng nAm:

3. Trmnhd:

4. Chuyên ngãnh:

5. Thâm niên cong tác:

6. KhoalPhông cong tác:
7. Co quan cOng tác:

8. Thông tin lien h:
8. Dia clii:
9. Email:
10.Din thoi:
9. HInh thirc np hQc phi:
11.Tinmt:
12. Chuyn khoãn:

Narn/NU:

