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THÔNG BAO
V/v t chuc khóa dào tao lien tic
"Dào tao, cp nhãt kin thirc chuyên mon ye Dirçrc" khóa 3 - nãm 2020
Tru?ing Dai h9c Y D.rçic, Dti h9c Hu thông báo t chrc khoá dào tao cap nhât
kin thirc chuyên mon v Duqc khOa 3 - närn 2020 vâi ni dung nhr sau:
1. Ten khóa h9c: Dào tao, cp nhat kin thüc cliuyên mon v Duçc
2. Thôi gian, da dim và diu kin t chfrc lop
- Th?yi gian dào tao: 8 gi? (01 ngày). Dr kién t chic vào ngãy 19/7/2020.
- Dja dim dào tao: Tnr?ing

i hçc Y Duc Hut.

- Diu kiin th chüc lap: s Iuqng hQc viên dang k tr 20 h9c viên tth len.
3. Di tircrng: Các Ca nhân hành ngh Dirçic d duçic cAp chng clii hành ngh Duqc.
4. Mfrc thu: 600.000/hQc viênlkhOa h9c (np mOt 1n vào diu khOa hQc).
5. HI so' dáng k hQc gm có:
- 01 dorn dang k)' theo mu (ghi thông tin vào du khOa hoc).
- 01 ban sao cong chrng Chang clii hành ngh Di.rçic.
- 01 bàn sao Cong chrng chüng minh nhân dan.
- 02 ãnh 3 x 4 (ghi rO h9 ten, ngày tháng näm sinh va norm sinh).
Danh sách däng k (h ten, ngày sinh, norm sinh, dcin vi cong tác, s6 din thoai, da
chi email) xin gcri theo dja chi: ThS. Luu Nguyn Nguyt Tram, Khoa Di.rçvc, TruOng
Dai h9c Y Dtiçvc Hut. Diên thoai: 09 1.393.7722, email: lnntram@huemed-univ.edu.vn.
No'i nhin:
- Các cc s y t
- Bnh vin
- Lisu VT, SDH.
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