
tJY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
THANH PHO HO CHf MINH Bc 1p — Tçr do — Hanh  phüc 

SOYTE 

S& 9? /TB-SYT Thành pM H ChI Minh, ngàj7háng 01 nàm 2019 

THÔNG BAO 
V vic Cong b co s& khám bnh, chfra bnh tláp üng yêu cu 

là Co' s thlyC hành trong dào tto khi ngành sfrc khôe 

Can cr Nghj djnh s 111/2017/ND-CP ngày 05 tháng 10 näm 2017 cüa 
ChInh phü quy dijnh ye t chüc dào tto thirc hành trong dào t.o khôi ngành 
strc khóe; 

Can cr Cong van s 376/K2DT-DH ngày 26 tháng 4 näm 2018 cüa 
Ciic Khoa h9c Cong nghê và Dào tao,  B Y t huâng dn thixc hin cong bô 
co sâ khám bnh, chüa bnh dáp i'rng yêu cu Nghj djnh so 111/2017/ND-CP 
ngày 05 tháng 10 nàm 2017 cüa ChInh phU; 

Can cir Chuong trinh dào tao  th%rc hành Diu dixàng (ma s6: 52720501); 
Diu throng chuyên ngành Gay me hM src (ma so: 52720501) cUa Dai  hçc Y 
duçic Thành ph H Chi Minh và Tnrng Dai  h9c Y khoa Pham Ng9c Thach; 

Can cir Chuong trInh dào tao  thc hành Cr nhân Dinh during (ma s: 
D720303), Cu nhân Xét nghim (ma so: 7720601) cüa Tru&ng Dai  h9c Y 
khoa Pham Ng9c Thach và Ducrc sT (ma so: 7720201) cüa Dai  h9c Y duçic 
Thành phô Ho ChI Minh; 

Can cir Chuong trInh dào tao  thirc hành Diu duO'ng (ma s: 52720501) 
cüa Tnrmg Dai  h9c Nguyn Tat Thành; 

Sau khi xem xét hè so d ngh ci:ia Bnh vin BInh Dan tai  Bàn cong b 
sO 1142/BVBD ngày 03 tháng 12 närn 2018 và dOi chiêu vi các quy djnh tai 
Khoân 2 Diêu 8, Diêu 9 và Khoãn 2 Diêu 10 Nghj djnh so 111/2017/ND-CP 
cüa ChInh phü, S& Y té thông báo v Cong bô Co s& khám bnh, chüa bnh 
dáp üng yêu câu là Co sâ thrc hành trong dào tao  khôi ngành sirc khOe trên 
dja bàn Thành ph6 Ho ChI Minh nhu sau: 

i. Ten co sâ di.rgc cOng b: BNH VIiN B!NH DAN 

2. S Giy phép hoat dng khárn bnh, chfa bnh: 03213/SYT-GPHD 
do S Y tê cap ngày 25 tháng 4 nm 2015. 

3. Dia chi: s 371 dung Din Biên Phü, Phung 4, Quân 3. 

4. Nguôi chju trách nhim chuyOn mOn: TS.BS. Trãn Vinh Hung 

5. Din thoai lien h: 028.38394747; Email: bv.binhdantphcm.gov.vn  

6. Chuyên ngành dào tao  thirc hành: Diu duong da khoa (thrc tp diêu 
duâng Ngoi); Diu throng chuyên ngành Gay me hôi sue; Dinh duO'ng; 
Duoc; Xét righiêm. 



7. TrInh do do tao  thuc hành: Dai  hçc 

8. Trách nhiêm cüa cy sâ thuc hành: 

a) Co sâ thc hành chi dugc k)" h?p  dng dào t?o  thçrc hành sau khi dirgc 
cong bô trên Cong thông tin din tü ciia Sà Y t và to chirc triên khai hoat 
dng dào tao  thirc hành theo chuong trInh dào tao  thc hành da cong b; 

b) Bâo dam các yêu cu cüa Ca s& thirc hành theo quy djnh cüa Nghj 
djnh s 11 1/2017/ND-CP cüa ChInh phü; 

c) PhM hqp vói Ca s giáo diic báo dam cht hrçing dào tao  thrc hành 
theo chixong trInh dào tao  thrc hành; 

d) Xác nhn k& qua thirc hành cüa ngui h9c thirc hành; 

e) Thizô'ng xuyên cp nht trên trang thông tin din tfr cüa ca s: danh 
sách ngithi giáng day  thirc hành, s6 luçng, loai hInh, ngânh, chuyên ngânh, 
trInh dQ dâo tao  thirc hành, s 1rçing tOi da ngixi h9c thirc hành có th nhn, 
s krçing nguèi h9c thrc hành ctang thirc hânh tai  co si. 

(DInh kern ho' so' d ngh COng hO' cia Bnh vin BInh Dan) 

S& Y t Thành ph H ChI Minh trân trçng thông báo dn các co quan, 
dm vj, to chüc, cá nhân có lien quan diiçic biêt./.\3i 

Noi iil:ân: 
- Cue KHCN và Dão t?o,  Bô Y t; 
- GD, các PGD SO Y t; 
- Bnh vin Binh Dan; 
- Dai hoc Y dizcc TP. Ha ChI Minh; 
- TnrOng Dai  hQc Y khoa Phm Ng9c Thtch; 
- TrirOng Dai  hçc Nguyen Tt Thành; 
- Các dcin vi trirc thuc SOY t; 
- Các PhOng ch(rc näng thuc SO Y tê; 
- Cang thông tin din tO cia SO Y t; 
- Lmi: VT, TCCB (MT/04b). 
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