
 
 

                          BỘ Y TẾ                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
      ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HỒ CHÍ MINH                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
TRUNG TÂM KIỂM CHUẨN CLXN Y HỌC    

           Số:  116/TB/TTKCCLXNYH                          Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05  tháng 9  năm 2016 

 
THÔNG BÁO CHIÊU SINH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC 

 “KỸ THUẬT Y HỌC CHUYÊN NGÀNH XÉT NGHIỆM”  
 Nhằm hỗ trợ cấp chứng chỉ hành nghề  theo Thông tư 41/2015/TT-BYT 

         Kính gửi:  

- Các Sở Y tế Tỉnh/Thành   
- Các bệnh viện tuyến Trung ương, Tỉnh, Huyện,Thị xã 
- Các Trung tâm y tế 
- Các bệnh viện tư nhân, phòng khám tư nhân 

Căn cứ Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y Tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành 
nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.  

Căn cứ thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng BYT về hướng 
dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ Y tế. 

Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học thông báo chiêu sinh lớp “Kỹ 
thuật y học chuyên ngành xét nghiệm’’, nhằm hỗ trợ cấp chứng chỉ hành nghề theo Thông 
tư 41/2015/TT-BYT”  

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:  

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về vai trò của từng chuyên ngành: Hóa 
sinh; Huyết học;Vi sinh; Ký sinh trùng trong chẩn đoán bệnh lý y học. 

- Trình bày được nguyên lý của một số kỹ thuật trong 4 chuyên ngành học. 
- Thực hiện được các thao tác cơ bản trong một số quy trình kỹ thuật quan trọng 

trong chẩn đoán bệnh lý y học. 
- Vận dụng kiến thức chuyên ngành vào lâm sàng và các lĩnh vực có liên quan. 

II. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ:  

Cử nhân hóa học, Cử nhân Sinh học, Dược sĩ đại học đang công tác tại các cơ sở 
Khám bệnh, chữa bệnh. 

 
III. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:  

- Lý thuyết: 216 tiết (Thuyết trình, tham gia thảo luận nhóm) 
- Thực hành: 144 tiết (Thao tác trực tiếp trên thiết bị; dụng cụ) 

 

STT NỘI DUNG GIẢNG SỐ TIẾT PHỤ TRÁCH CHÍNH 
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Tổng quan về xét nghiệm y học 
và hệ thống Quản lý chất lượng 
phòng xét nghiệm. An toàn 
phòng xét nghiệm Y học 

20 0 PGS.TS Vũ Quang Huy 

02 Xét nghiệm Cơ bản 
16 
 

0 
BSCK1: Nguyễn Văn Thịnh 
 

03 Xét nghiệm Hóa sinh lâm sàng 45 36 
 
BSCK1: Nguyễn Văn Thịnh 
 

04 Xét nghiệm Huyết học 45 36 
 
PGS.TS Hà Thị Anh 
 

05 Xét nghiệm Vi sinh lâm sàng 45 36 

 
Ths. Phạm Thái Bình 
 
 

06 Xét nghiệm Ký sinh trùng 45 36 
 
PGS.TS Trần Phủ Mạnh Siêu 
 

 TỔNG CỘNG 216 144 
 
 

 

IV. CÁN BỘ GIẢNG DẠY 
- PGS.TS Vũ Quang Huy   - PGS.TS Hà Thị Anh 
- BSCK1: Nguyễn Văn Thịnh  - PGS.TS Trần Phủ Mạnh Siêu 
- Ths. Phạm Thái Bình                                 
- Giảng viên thuộc các Phân môn Sinh Hóa, Huyết học,Vi sinh, Ký Sinh Trùng của   

Bộ môn xét nghiệm tham gia giảng dạy. 
 

V. KHAI GIẢNG VÀ THỜI GIAN HỌC 
₋ Khai giảng dự kiến:   03/10/2016 

₋ Lịch học ngoài giờ:- Thứ 2 đến thứ 6:            18:00 - 21:00 

- Thứ 7:    13:30 -16:00  

- Chủ nhật    8:00 - 11:00 

- Thời gian học dự kiến: 03 tháng (từ ngày 03/10/2016 đến 03/01/2017) 

- Địa điểm học: Bộ Môn xét nghiệm – 131 Nguyễn Chí Thanh, P.9, Quận 5 TP.HCM  

 

  

 

 

VI. ĐĂNG KÝ HỌC TẬP 



- Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn (có công chứng) 

- Đơn đăng ký (theo mẫu của Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học) 

- 02 tấm hình 3x4 (không quá 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ) 

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan) 

VII. NỘP HỒ SƠ VÀ HỌC PHÍ 

- Nhận hồ sơ: từ ngày thông báo đến 16:00 ngày 30/9/2016 

- Dự kiến số lượng học viên:  > 30 học viên 

- Học phí: 18.000.000đ/1 học viên (bao gồm: tài liệu học tập, chứng chỉ, thù lao cho 

giảng viên và vật tư tiêu hao dụng cụ thực tập, hóa chất…) 

- Hình thức thanh toán: 
 Thanh toán tiền mặt tại Phòng Tài chính Kế toán Trung tâm kiểm chuẩn Đại học  

Y Dược TPHCM – 131 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP.HCM 
 Thanh toán bằng chuyển khoản: 
  Tên Tài khoản: Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh 

Số tài khoản: 051.100.0423560 
Tại ngân hàng: Thương Mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quận 5 
Thành Phố Hồ Chí Minh 
Lưu ý ghi rõ: Đóng phí tham gia lớp: Kỹ thuật y học chuyên ngành xét nghiệm 
 

Ghi chú: - Kinh phí ăn ở đi lại học viên tự thanh toán. 

              - Trường hợp đăng ký quá số lượng dự kiến sẽ bố trí sang khóa sau. 

    Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm Y học thuộc 
Đại học Y Dược TP.HCM:ĐT- 08. 38531058  

Email: trungtamkiemchuan@gmail.com ; Website: qccump.com hoặc yds.edu.vn 

 

             Nơi nhận                                                                                              
- Như trên; 
- Lãnh đạo BYT (để báo cáo) 
- Cục QLKCB (để báo cáo) 
- Ban Giám hiệu ĐHYD (để báo cáo) 
- Lưu 


