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Sc%YTE  

S: 97 /TB-SYT Thành pM H C/il Minh, ngàjO5tháng 01 nãrn 2019 

THÔNG BAO 
A A A A - A A Ye vice Cong bo co' so' kharn bçnh, chu'a bçnli dap u'ng yeu cau 

in co' s& thiyc hành trong dão 
tao 

khôi ngành sfrc khôe 

Can cr Nghj djnh s 111/2017/ND-CP ngày 05 tháng 10 nàm 2017 cüa 
Chinh phü quy djnh v th chirc dào tao  thirc hành trong dào tao  khi ngành 
si'c khôe; 

Can cr Cong vAn s 376/K2DT-DH ngày 26 tháng 4 nAm 2018 cüa 
Ciic Khoa h9c Cong ngh và Dào tao,  B Y tê huâng dk thc hin cong bô 
Ca s& khám bnh, cha bnh dáp rng yêu câu Nghj dinh so 111/2017/ND-CP 
ngày 05 tháng 10 nAm 2017 cüa ChInh phü; 

CAn ci'r Chuong trmnh dào tao  thrc hành Y da khoa (ma ngành: 7720101), 
dôi tugng Y3, Y4, Y6 cüa Dai  h9c Y duçc Thành phô Ho ChI Minh và dôi 
tLrcYng Y3, Y6 cüa Tnthng Dai  h9c Y khoa Pham Ng9c Thach; 

CAn ciii Chuong trinh dào tao  thrc hành Y da khoa (ma ngành: 7720101), 
dOi tuç'ng Y3, Y4, Y6 ciiia Trung Dai  h9c Tan Tao  và dôi tuçing Yl, Y4, Y6 
cüa Khoa Y, Dai  h9c Quc gia Thành phô H ChI Minh; 

Sau khi xem xét h sa d nghj cüa Beth vin BInh Dan tai  Bàn cong b 
so 1126/BVBD ngày 29 tháng 11 nAm 2018 và dôi chiêu vói các quy djnh tai 
Khoàn 2 Diêu 8, Diêu 9 và Khoãn 2 Diu 10 Nghj djnh so 111/2017/ND-CP 
cüa ChInh phü, Si Y t thông báo v Cong bô ca s& khám bnh,cha bnh 
dáp iirng yeu cu là ca s& thrc hành trong dào tao  khôi ngành sue khOe trên 
dja bàn Thành ph6 HO ChI Minh nhi.r sau: 

1. Ten ca s& duqc cong b: BNH YIN B!NH DAN 

2. S Giy phép boat dng khám bnh, chta bnh: 032 13/SYT-GPHD 
do Si Y te cap ngày 25 tháng 4 nAm 2015. 

3. Dja chi: s 371 duô'ng Din Biên Phü, Phuting 4, Quân 3. 

4. Nguii chju trách nhim chuyên mOn: TS.BS. Trn Vinh Hung 

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

6. Chuyên ngành dào tao  thrc hành: Y da khoa thic tp Ngoi khoa, 
Niu khoa, Gay me hôi sue). 



7. TrInh d dào tao  thçrc hành: Dai  h9c (Yl, Y3, Y4, Y6) 

8. Trách nhiêm cüa ca s thic hành: 

a) Ca só thrc hành chi duçc k hçip dng dào tao  thirc hành sau khi duc 
A A fl .A 7 9 ,S '7 A F A 

cong bo tren Cong thong tin diçn tu cua Sa Y te va to chuc trien khai hoat 
dng dào tao  thrc hành theo chiiang trInh dào tao  thrc hành dã cong bô; 

b) Bão dam các yêu cu cia ca s thirc hành theo quy djnh cña Ngh 
dinh s 11 1/2017/ND-CP cüa Chinh phü; 

c) Phi hqp vâi ca s& giáo dic bâo dam cht hxçmg dào tao  thirc hành 
theo chrnmg trmnh dâo to thrc hành; 

d) Xác nhn k& qua thirc hành cña ngithi h9c thixc hành; 

e) Ththng xuyên cp nh.t trên trang thông tin din tir ci:ia ca s: danh 
sách ngithi giâng day  thirc hành, so luqng, loai hInh, ngành, chuyên ngành, 
trInh d ctào tao  thirc hành, s lixqng ti da ngui hçc thc hành có th nhn, 
s krçmg ngithi h9c thrc hành dang thrc hành tai  ca s&. 

(DInh kern h sa d nghj Cong bO' cza Bnh vin Blnh DOn,) 

S Y t Thành ph H ChI Minh trân trQng thông báo ctn các co quan, 
dun vii, t chrc, cá nhân có lien quan duçic bikI.\kJ 

Nc! nhân: KT. GIAMJJOC 
JAMBOc - Cic KHCN và Dào tao,  Bi Y t; 

- GD, các PGD Sâ Y t; 
- Bnh vin BInh Dan; 
- Dai hoc Y ducc TP. Ho ChI Minh; 
- Trueing Dai  hQc Y khoa Phm Ngçc Thach; 
- Khoa Y, Dai  hçc Quóc gia TP. HCM; 
- Tnrmg Dai  hçc Tan Tao; 
- Các &ln vj trijc thuc S& Y t; 
- Các PhOng chüc näng thuc S Y t; 
- Cing thông tin din t& cia S Y t; 
- Luu: VT, TCCB (MT/04b). 
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