
BỘ Y TẾ 

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HỒ CHÍ MINH 

TRUNG TÂM KIỂM CHUẨN CLXN Y HỌC 

Số: 133 /TTKCCLXNYH 

Tổ chức các lớp Đào tạo Y khoa liên tục 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Lãnh đạo Sở Y tế các tỉnh/thành phố 

- Phòng nghiệp vụ Y 

- Các đơn vị trực thuộc 

Căn cứ Thông tư 26/2020/TT –BYT ngày 28 tháng 12 năm 2020 và Thông tư 

22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2013 về việc Hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho 

cán bộ y tế. 

Căn cứ Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12 tháng 6 năm 2017 Ban hành tiêu chí 

đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học;  

Để triển khai Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm nhằm đạt lộ trình 

liên thông kết quả xét nghiệm các đơn vị giai đoạn 2, Trung tâm tổ chức: 

 

1. Khóa tập huấn “Kỹ thuật xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2” – 16 

tiết (học phí 1.200.000 đồng), đào tạo Trực tuyến. (Khóa 3: ngày 24-25/7/2021; khóa 4: 

ngày 07-08/8/2021; khóa 5: ngày 21-22/8/2021) 

2. Khóa đào tạo CME Quản lý chất lượng xét nghiệm theo tiêu chí đánh giá mức chất 

lượng xét nghiệm y học – Quyết định 2429 và ISO 15189: “Đánh giá nội bộ, Xác định sự 

không phù hợp và Cải tiến liên tục” – 24 tiết (học phí 1.800.000 đồng), đào tạo Trực 

tuyến từ ngày 02–07/8/2021  

3. Thực hiện hỗ trợ Tư vấn xây dựng Tiêu chuẩn chất lượng xét nghiệm y học. 

Kính đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị thực hiện đăng ký tham gia các Chương trình 

đào tạo, đăng ký hỗ trợ Tư vấn xây dựng chất lượng phòng xét nghiệm. 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học - Đại 

Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh theo số điện thoại: (028) 38531058, email: 

Trungtamkiemchuan@gmail.com 

 Trân trọng./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

- Như trên;                                                                                                                  

- Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn (để b/c);                   

- Cục Quản lý KCB (để b/c);                    

- Lưu:HC 
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