BOYTE
VIN SC K}IOE NGHE NGHIP
VA MO! TRIXONG
S: g?J2./SKNN&MT-TfDT
V/v: T chirc lap dào t?o cp chüng chi
bnh nghê nghip näm 2019

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hanh phñc

Ha N5i, ngày4'5 tháng 10 nàm 2019

KInh gi:ri: So Y t Thành ph Ha Ni
Vin Sue khöe ngh nghip và môi tnrOng là dan vj trirc thuc B Y t, Co sO
nghiên ciru khoa hçc dau ngành cap quôc gia ye sue khôe nghê nghip. Vin là dan
vj dào tao cap bang tiên s' bnh nghê nghip và dào tao cap chüng chi khám Bnh
nghê nghip.
Theo các quy djnh hin hành, nguOi hành nghê khárn beth nghê nghip phái
có chung chi hành nghê khám chüa bnh và &rqc dào tao cap ching chi khám Bnh
nghê nghip. Day là chIrng chi bat buc cho các bác s' tham gia khám bnh nghê
nghip cho ngixOi lao dng theo Thông tu 2 8/20 16/TT-BYT ngày 30/06/2016 ye
huOng dn quãn l bnh nghe nghip và Thông tu so 19/2016/TT-BYT ngày 30
tháng 6 näm 2016 ye huOng huOng dn quãn l V sinh lao dng, si'rc khOe nguOi
lao dng.
Thai gian qua, Vin dã to chi'rc nhiêu khóa hçc dào tao cap chüng chi Bnh
nghê nghip tai Vin cüng nhu 0 các dja phirang. Tuy nhien nhiêu dan vj cUa Thành
phô Ha Ni chua tham gia duçc do chua có thông tin ye các khóa dào tao. Vin Sirc
khóe nghê nghip dir kiên sê tO chüc lOp dào tao cap chirng chi Bnh nghe nghip
cho các dan vj thuc SO Y té Ha Ni quán l.
Vin Süc khOe nghê nghip và môi truang kInh dé nghj SO Ytê thông báo tOi
cac co sO y tê trirc thuc và các Co sO y tê ngoài cong 1p có nhu câu dàng k tham
dx lOp dào tao chOng chi bnh nghê nghip theo kê hoach sau: (chi tiêt thong báo
dInh kern theo)
- Khaigiáng:ngàyl8/11/2019
- Dja diem: Vin Sue khóe nghê nghip và môi truOng, 57 Lê Qu Don, Hai Ba
Trung, Ha Ni
Dáu mOi tO ch&c lap hQc Trung tarn dào tgo và QLKLI. TS. Du'cing Khánh
VOn, Phó Giárn dOc, Di d3ng. 0888947966 Email: vanduong.nioeh@gmail.com;
ThS. Nguyen Huyên Trang, Di d5ng: 0936068656 Ernail. trangnioehgmail.com
Vin SOc khôe ngh nghip và môi tnrOng rtt mong nhn duçic sir hçip tác cOa
qu co quan.
Trân trQng cam cm./.
Noi nhln:
- Nhu trên;
- Luu: VT, TTDT&QLKH.
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BOYTE
VIN SIrC KHOE NGHE NGHIP
vA MO! TRU1NG
S:

?. /SKNN&MT-DT

CONG HOA XA HO! CHU NGH!A V1T NAM
Dc Ip — Tir do — Hnh phác
Ha Nti, ngày ,/1 tháng 10 nám 2019

THÔNG BAO
TO CHC LO1 DAO TAO CAP CHUNG CHI BNH NGHE NGHIP
TiiHàNi
Vin Sirc khóe ngh nghip và môi trtthng La vin khoa hçc du ngành cp Quc
gia trirc thuc Bô Y tê ye các linh virc Sirc khóe nghê nghip, sfrc khóe môi tnr?mg và src
khôe trtthng h9c.
Thrc hin Lust An toàn v sinh lao dng; Thông Ut 28/2016/TT-BYT ngày
30/06/2016 ye hung dan quan 1 bnh nghê nghip và Thông Ut so 19/2016/TT-BYT
ngày 30 tháng 6 näm 2016 ye hi.ràng huàng dn quán l V sinh lao dng, sirc khôe ng.räi
Lao dng và theo chU tnrcYng cüa Bô Y tê ye to chtrc các lap dào t?o cap chiing chi khám
bnh nghê nghip dja phrning trong Ca rnthc.
Vin Sirc khôe nghê nghip và môi truYng trân tr9ng thông báo kê hoach to chüc
lap dào tao cap chrng chi Bnh nghe nghip näm 2019, ci the nhu sau:
1. Dôi twrng dào 410: Bác s5 da khoa, Bác s Y hçc dir phông
2. T/iôigian và lilni, tlifrc dào 410: l2tuân, trong do:
- H9c tp trung: 2 tuân (tr 18/11 den 29/11/2019)
- Hçc tr1rc tuyên: 6 tuân (tr 2/12/2019 den 10/01/2020)
- Th%rc hành, thrc tê tai dja phiscing: 4tuân (13/1/2020 den 07/2/2020)
3. Dja diem to char: Vin Sirc khOe nghê nghip và mOi tnrng
Dja chi: 57 Lê Qu Don, Hai Ba Tnrng, Ha Ni
4. H so'dãng k:
- Phiêu dang k tham gia khOa h9c theo mâu.
- Bàn photocopy bang cap chuyên mon.
- Ho so dang k gri ye dja chi email:
TS. Dwoi2g Khánh Von, Phó Giárn dóc Trung tOrn dào tqo và QLKH,
Di d5ng: 0888947966, Email: vanduong. nioeh@gmail. corn
ThS. Nguyen Huyên Trang,Di d$ng: 0936068656, Ernail. trangnioehgmail.corn
5. Hpc phi: 11.000.000 VND (mir?yi mt triu dông)
Hçc phi d bao gôm kinh phi giáng vien, hi tru&ng, tài lieu dào tao, trang thit bj,
vt Ut thirc hành, van phOng phãm, giãi khát, an tnra cho h9c viên.
- Thông tin chuyên khoán: Vin Süc khOe nghê nghip và mOitrumg
+ So TK: 0511100308686 tai Ngân hang Throng mai cô phân Quân Dci, chi nhánh
Din Biên Phü, Ha Ni

MAU BANG KY THAM DI LP BAO TiO CAP CHIIJNG CHI
BNH NGHE NGHIP

1. Ho và ten:
2. Ngàythángnärn:

3. TrInhdô:

4. Chuyên ngành:

5. Thâm niên cong tác:

6. Khoa!PhOng cong tác:
7. Co quarl cong tác:

8. Thông tin lien h:
Diachi:
Email:
6. Diênthoai:
9. HInh thüc np h9c phi:
- Tiên mat:
- Chuyn khoãn:

Nam/Ntr:

