
 

 

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ Y TẾ  

 

Số:2611 /SYT-TCCB 
V/v  Xác nhận thẩm định hồ sơ công bố  

đáp ứng yêu cầu đào tạo thực hành 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng  9 năm 2019 

 

 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Phú Vang 

 

Căn cứ Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của 

Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức 

khỏe; Công văn số 376/K2ĐT-ĐH ngày 26/4/2018 của Cục Khoa học - Công 

nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện công bố cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh đáp ứng yêu cầu Nghị định số 111/2017/NĐ-CP;  

Sở Y tế thống nhất với Bản Công bố cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu 

cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe số 2561/CV-TTYT ngày 12 tháng 9 

năm 2019 của Trung tâm Y tế huyện Phú Vang như sau: 

1. Thông tin chung về đào tạo thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

có Phụ lục 1 đính kèm. 

2. Danh sách người giảng dạy thực hành tại khoa/phòng tổ chức thực hành 

và số giường bệnh hoặc ghế răng tại mỗi khoa/phòng: có Phụ lục 2 đính kèm. 

3. Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo thực hành: có 

Phụ lục 3 đính kèm. 

Sở Y tế sẽ cập nhật Trung tâm Y tế huyện Phú Vang vào “Danh sách cơ 

sở thực hành đáp ứng yêu cầu” trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế sau khi 

văn bản này được phát hành. Đề nghị Trung tâm Y tế huyện Phú Vang triển khai 

công tác đào tạo thực hành đúng quy định theo hồ sơ công bố, chương trình thực 

hành đã được thẩm định; Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh thì 

báo cáo với Sở Y tế xem xét giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT, TCCB. 
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