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`BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG 

 

Số:  210 /TB-CĐPĐ 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
           

Quảng Nam, ngày 11 tháng 8 năm 2022 

 

 
 

THÔNG BÁO 
TUYỂN SINH CÁC LỚP CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP NGÀNH Y TẾ NĂM 2022 

 

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về việc đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ ngày 18/9/2018 về việc đẩy 

mạnh, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, 

viên chức;  

Thực hiện kế hoạch đào tạo, phối hợp đào tạo năm 2022, Trường Cao đẳng Phương 

Đông tổ chức tuyển sinh đào tạo các lớp bồi dưỡng năm 2022, cụ thể như sau: 

I. Chương trình đào tạo, đối tượng tuyển sinh  
 

TT 

CHƯƠNG 

TRÌNH ĐÀO 

TẠO 

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH 

Yêu cầu bằng cấp 
GHI 

CHÚ 

1 
CDNN Bác sĩ 

chính hạng II 

- Bác sĩ chính (hạng II) chưa có 

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu 

chuẩn CDNN; 

- Bác sĩ đang giữ hạng III hoặc 

tương đương có thời gian giữ hạng 

từ 3 năm trở lên. 

Tốt nghiệp bác sĩ chuyên 

khoa cấp I hoặc thạc sĩ y học 

trở lên (trừ chuyên ngành y 

học dự phòng). 
 

2 
CDNN Bác sĩ 

hạng III 

Bác sĩ hạng III và tương đương 

chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo 

tiêu chuẩn CDNN. 

Tốt nghiệp bác sĩ trở lên (trừ 

bác sĩ chuyên ngành y học 

dự phòng) 

 

3 
CDNN Dược sĩ 

chính hạng II 

- Dược sĩ chính (hạng II) chưa có 

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp;  

- Viên chức giữ chức danh Dược sĩ 

hạng III có nhu cầu thăng hạng II 

Tốt nghiệp dược sĩ chuyên 

khoa cấp I hoặc thạc sĩ dược 

học trở lên  

4 
CDNN Dược sĩ 

hạng III 

Dược sĩ (hạng III) chưa có chứng 

chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp 

Tốt nghiệp đại học dược trở 

lên 
 

5 

CDNN Y tế 

công cộng hạng 

III 

Viên chức giữ CDNN Y tế công 

cộng (hạng III) và tương đương 

chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo 

tiêu chuẩn CDNN. 

Tốt nghiệp đại học trở lên 

chuyên ngành y tế công cộng 

hoặc bác sĩ trở lên chuyên 

ngành y học dự phòng. 

 

6 
CDNN Điều 

dưỡng hạng II 

- Viên chức giữ CDNN Điều dưỡng 

hạng II và tương đương chưa có 

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu 

chuẩn CDNN; 

- Viên chức giữ CDNN Điều dưỡng 

hạng III. 

Tốt nghiệp chuyên khoa cấp 

I hoặc thạc sĩ chuyên ngành 

Điều dưỡng. 
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7 
CDNN Điều 

dưỡng hạng III 

- Viên chức giữ CDNN Điều dưỡng 

hạng III và tương đương chưa có 

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu 

chuẩn CDNN; 

- Viên chức giữ CDNN Điều dưỡng 

hạng IV. 

Tốt nghiệp đại học trở lên 

chuyên ngành điều dưỡng. 

 

8 
CDNN Điều 

dưỡng hạng IV 

Viên chức giữ CDNN Điều dưỡng 

hạng IV hoặc tương đương chưa có 

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu 

chuẩn CDNN. 

Tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành điều dưỡng. 

Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp chuyên ngành hộ sinh 

hoặc y sĩ thì phải có chứng 

chỉ đào tạo chuyên ngành 

điều dưỡng theo quy định 

của Bộ Y tế. 

 

9 

CDNN Bác sĩ y 

học dự phòng 

hạng III 

- Bác sĩ y học dự phòng hạng III và 

tương đương chưa có chứng chỉ bồi 

dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN; 

- Bác sĩ y học dự phòng hạng III và 

tương đương đang trong thời gian 

tập sự. 

Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa 

hoặc bác sĩ y học dự phòng. 

 

10 

CDNN Kỹ 

thuật Y hạng 

III 

- Viên chức giữ CDNN Kỹ thuật Y 

hạng III hoặc tương đương chưa có 

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu 

chuẩn CDNN; 

- Viên chức giữ CDNN kỹ thuật y 

hạng IV. 

- Tốt nghiệp đại học trở lên 

chuyên ngành kỹ thuật y học 

(xét nghiệm y học, xét 

nghiệm y học dự phòng, kỹ 

thuật hình ảnh y học, kỹ 

thuật phục hình răng, vật lý 

trị liệu/phục hồi chức năng). 

- Nếu tốt nghiệp đại học 

chuyên ngành hóa sinh, dược 

hoặc chuyên ngành y học 

khác thì phải có chứng chỉ 

đào tạo chuyên ngành kỹ 

thuật y học theo quy định. 

 

11 
CDNN Dân số 

viên hạng III 

- Viên chức giữ CDNN Dân số viên 

hạng III chưa có chứng chỉ bồi 

dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN; 

- Viên chức giữ CDNN Dân số viên 

hạng IV. 

- Có trình độ đại học trở lên 

chuyên ngành Y tế công 

cộng, học định hướng dân số 

- kế hoạch hóa gia đình 

trong phần kiến thức bổ trợ. 

Nếu có trình độ đại học trở 

lên là chuyên ngành khác thì 

phải có chứng chỉ đạt chuẩn 

viên chức dân số. 

 

12 
CDNN Hộ sinh 

hạng III 

- Viên chức giữ CDNN Hộ sinh 

hạng III và tương đương chưa có 

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu 

chuẩn CDNN; 

- Viên chức giữ CDNN Hộ sinh 

hạng IV hoặc tương đương. 

Tốt nghiệp cử nhân trở lên 

chuyên ngành hộ sinh. 
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II. Kinh phí đào tạo 
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỌC PHÍ GHI CHÚ 

Bác sỹ hạng II, III 

4.500.000đ 

 

Dược sĩ hạng II, III  

Bác sĩ YHDP hạng II  

Điều dưỡng hạng II  

Điều dưỡng hạng III, IV 

3.500.000 

 

Y tế công cộng hạng III  

Hộ sinh hạng III  

Dân số hạng III  

Kỹ thuật viên hạng III  
 

III. Hồ sơ gồm có: 

- Phiếu đăng ký học có xác nhận của cơ quan hoặc địa phương (theo mẫu); 

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp cao nhất;  

- Bản sao công chứng giấy khai sinh; 

- 03 ảnh 3x4 mới chụp không quá 03 tháng (01 ảnh dán vào phiếu đăng ký học, 02 

ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau ảnh và được gửi kèm theo hồ sơ) 

 

IV. Thời gian, địa điểm phát hành, thu nhận hồ sơ và tổ chức lớp học 

1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến ngày 12/8/2022 

2. Thời gian mở lớp: Ngày 12/8/2022 

3. Thời gian: Học trong hoặc ngoài giờ hành chính (tùy theo điều kiện của học viên) 

4. Hình thức đào tạo: Trực tuyến 

5. Nộp hồ sơ tại:  

Phòng Tuyển sinh - Trường Cao đẳng Phương Đông 

Địa chỉ: 03 Hùng Vương - Tp Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam 

ĐT: (0235) 3525 379 - Website: www.cpd.edu.vn 

Hotline: 0913.247.365 - 0968.433.633  

 

 

Nơi nhận:  
  - Như trên; 

  - Lưu: VT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

ThS. Huỳnh Ngọc Hợi 

(đã ký và đóng dấu) 

http://www.cpd.edu.vn/

