
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM 
THANT-I PHO HO CHI MINH Dc 1p — Tr do — Hanh  phüc 

SOYTE 

s&,4.199 /TB-SYT Thànhph6 H Chi Minh, ngày40tháng 01 nàm 2019 

THÔNG BAO 
V vic Cong b co' s& khám bnh, chfra bnh dáp ung yêu cu 

là co s& thirc hành trong dào to khi ngành sfrc khôe 

Can cr Nghj djnh s 111/2017/ND-CP ngày 05 tháng 10 11am 2017 cüa 
Chinh phü quy djnh ye to chrc dào tao  thirc hành trong dào t.o khi ngành 
sue khOe; 

Can cir Cong van s 376/K2DT-DH ngày 26 tháng 4 näm 2018 cüa 
Ciic Khoa h9c cong ngh và Dào tao,  B Y t huóng dn thrc hin cong b 
co s& khám bnh, chta bnh dáp frng yêu cu Nghj djnh s 111/20 17/ND-CP 
ngày 05 tháng 10 näm 2017 cüa ChInh phü; 

Can cir Chuong trInh dào tao  thrc hành Thac si K5 thut hInh ành y hçc 
(ma so 8720602); Thac si Ngoi khoa (ma so 8720104) cüa Di h9c Y dixc 
Thành phô H ChI Mirth Va Tnthng Dai  hc Y khoa Pharn Ngçc Thach; 

Can eir Chucing trinh dào tao  thrc hành Chuyên khoa I (ma dào tao:  CK. 
607207); chuyên khoa II (ma dào tao:  CK.62720750); Bác si Ni trñ (ma dào 
tao: NT.62720750), chuyên ngành: Ngoi khoa, cüa Dai  h9c Y duçic Thành 
ph Ho ChI Minh và Trtthng Dai  h9c Y khoa Pham NgQC Thach; 

Can cir Chi.ro'ng trInh dào tao  thirc hành Chuyên khoa I (ma dào tao:  CK. 
60720 166); chuyén khoa II (ma dào tao:  CK.62720311), chuyên ngành: Chân 
doan hInh ành cüa Trueing Dai  h9c Y khoa Pham Ngçc Thach; 

Sau khi xem xét h so d nghj cüa Bnh vin BInh Dan tai  Bàn cong b 
s 1127/BVBD ngày 29 tháng 11 näm 2018 và dôi chiêu vâi các quy djnh tai 
Khoàn 2 Diêu 8, Diu 9 và Khoân 2 Diêu 10 Nghj djnh so 111/2017/ND-CP 
cüa ChInh phü, So Y tê thông báo ye Cong bô co sO khám bnh, chfta bnh 
dáp 1rng yêu c.0 là co sO thirc hành trong dào tao  khôi ngành sue khOe trên 
dja bàn Thành ph H ChI Mirth nhu sau: 

1. Ten co sO ducyc cOng b& BENH VIN BNH DAN 

2. S Giy phép hoat dng khám bnh, chtta bnh: 03213/SYT-GPHD 
do SOY t cp ngày 25 tháng 4 näm 2015. 

3. EDja chi: s6 371 dung Din Biên Phü, Phuäng 4, Qun 3. 

4. NguOi chju trách nhim chuyên môn: TS.BS. Trn VinE Hung 

5. Din thoai lien h: 028.3 8394747; Email: bv.binhdantphcm.gov.vn  



6. Chuyên ngânh dào tao  thirc hành: Ngoai khoa; Chin doán hInh ãnh. 

7. TrInh d dào tao  thirc hành: Bác si Ni trü, Thac sT, Chuyên khoa I, 
Chuyên khoa II. 

8. Trách nhim cüa ca s thuc hành: 

a) Ca s& thrc hành chi dugc k hcip dng dào tao  thirc hành sau khi ducic 
cong b trên Cng thông tin din t1r cüa So Y tê và to chüc triên khai hoat 
dng dào tao  thirc hành theo chuang trInh dào tao  thirc hânh dâ cong b; 

b) Bâo dam các yêu cu cüa Co sO thrc hành theo quy dnh cüa Nghi 
djnh so 11 1/2017/ND-CP cüa ChInh phü; 

c) Phi hçip vOi ca sO giáo ditc bão dam cht luqng dào tao  thrc hành 
theo chuang trInh dào tao  thrc hành; 

d) Xác nhn k& qua thirc hânh cüa nguOi h9c thrc hành; 

e) Thix&ng xuyên cp nht trên trang thông tin din tir cüa Co sO: danh 
sách nguOi giâng day thirc hành, s 1ung, loai hInh, ngành, chuyên ngành, 
trInh d dào tao  thrc hành, sO h.rqng tôi da nguOi hçc thirc hành có th nh.n, 
sé, luçing nguOi hQc thirc hành dang thirc hành tai  cci sO. 

(Dinh kern ha sc' d ñghj Cong bá cza Bnh vin BInh Dan) 

SO Y t Thành ph H ChI Minh trân trçng thng báo dn các Co quan, 
don vj, to chi'rc, cá nhân có lien quan duçic bi&.I.\kt 

Nui nhn: 
- Cc KHCN và Dào tao, BO Y M; 
- GD, cac PGD Sa Y te; 
- Bênh vin BInh Dan; 
- Dai hoc Y dixçic TP. Ho Chi Minh; 
- Tri.r?mg Dai  hoc Y khoa Pharn Ngcc Thach; 
- Các dcn vj tlVc thuc Sei Y tê; 
- Các Phông chfrc nãng thuc S& Y tê; 
- Cng thông tin din tfr cña S& Y té; 
- Liru: VT, TCCB (MT/04b). 
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