
UBND TỈNH BẮC GIANG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGÔ GIA TỰ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /CĐNGT-ĐTNCKH 
 

V/v mở lớp đào tạo cập nhật kiến thức 

chuyên môn về dược năm 2022 

 

Bắc Giang, ngày        tháng       năm 2022 

 

  Kính gửi:  

- Các cơ sở khám, chữa bệnh; 

- Các Công ty dược trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 

- Các Nhà thuốc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.  
 

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 

12/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu 

tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

 Căn cứ Quyết định số 1608/2017/QĐ-SYT ngày 06/11/2017 của Giám đốc Sở Y tế 

Bắc Giang về việc công nhận cơ sở đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược; 

Thực hiện kế hoạch đào tạo cập nhật kiến thức về dược năm 2022, Trường Cao đẳng 

Ngô Gia Tự Bắc Giang thông báo mở lớp đào tạo “Cập nhật kiến thức chuyên môn về 

dược” cho đối tượng hành nghề dược”, cụ thể như sau:  

- Đối tượng học viên: Người có chuyên ngành dược đang hành nghề, hoạt động tại 

các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và các địa bàn lân cận; đã có bằng tốt nghiệp đại 

học, cao đẳng hoặc trung cấp dược. 

- Thời gian, địa điểm đào tạo: 01 ngày (Thứ 5, ngày 15/12/2022), bắt đầu từ 7h30’ 

tại Cơ sở 2 Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang (Số 147 đường Thánh Thiên, 

phường Lê Lợi, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang). Trường có thể tổ chức lớp học tại cơ 

quan, đơn vị vào tất cả các ngày trong tuần nếu cơ quan, đơn vị có nhu cầu và đủ số lượng 

học viên để mở lớp. 

- Kinh phí toàn khóa: 500.000đ/học viên (Năm trăm nghìn đồng). 

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được cấp Giấy chứng nhận đào tạo liên tục 

về cập nhật kiến thức chuyên môn về dược theo đúng quy định hiện hành và được cập 

nhật danh sách hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược 

trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Bắc Giang. 

Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang kính đề nghị các cơ quan, đơn vị và cá 

nhân có nhu cầu đào tạo gửi danh sách học viên (theo mẫu) về Trường theo địa chỉ email: 

Cdngogiatu@bacgiang.gov.vn (hạn nộp trước ngày 15/12/2022). Hoặc đăng ký trực 

tuyến theo link: https://forms.gle/Emft56kLZYywjewf9 hoặc quét mã QR: 

 

Lưu ý: Khi đến tập huấn, học viên mang theo bộ hồ sơ gồm: Đơn xin 

học (có dán ảnh 3x4 theo mẫu); Bản photo công chứng các giấy tờ: 

CMTND hoặc CCCD; Bằng CM về dược, Chứng chỉ hành nghề dược.  

Để biết thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ phòng Đào tạo - NCKH: 

0966.516.196 (cô Thu); 0977.729.906 (cô Kim Anh).  

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám hiệu (để b/c); 

- Phòng TC-HC, KH-TC (để t/h); 

- Khoa Dược - YHCT (để t/h);   

- Lưu: VT, ĐT-NCKH. 
 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 TS. Nguyễn Hoàng Quỳnh  

mailto:Cdngogiatu@bacgiang.gov.vn
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