
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Dộc lập - T ự  do - llạnh  phúc

THÔNG T ư  
lliróìig dẩn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế

Thòng tư sổ 22/2013/TT-BYT ngày 09 Iháng 8 năm 2013 cùa Bộ trưcmg Bộ V 
lố hưứne dàn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tổ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 
tháng 10 năm 2013 . được sửa đổi, bố sung hởi:

Thông tư sổ 26/2020/TT-BYT ngày 28 tháng 12 nảm 2020 của Bộ trường Bộ 
Y lè sửa đòi, bỏ sung một số diều của Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09 Iháng 
8 năm 2013 cùa Bộ trirơne Bộ Y 1C hướng dần việc đào tạo liên lục cho cán bộ y tế. 
cổ hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 nám 2021.

Căn cử  Luật Khám bệnh, chìm bệnh tiỊỊíìy 23 tháng 11 năm 2009 và Nghị (tịnh 
sổ  87/2 0 ! I/N D -C P  ngày 27  tháng  9 năm  2 0 1 1 cùa  Chinh Ịìhù quy  <tịnh chi tiểt Mỏ 
htrởiiỊỊ (lan thi hành một so điều cùa Ltiợi Khám bệnh, chím bệnh;

Cân cử Luật Giáo (lục ngàv /•/ thang 6 năm 2005; Ngliị (lịnh 75/2006/ND-CP 
ngày 02 tháng 8 nỏm 2006 cùa Chính phủ quy định chi tiết hiíỚHỊỊ dan thi hành một 
sổ điều cùa ỈMỘt Giáo (lục và Nghị định số 31/201 l/NĐ-CP ngày 11/5/2011 cùa 
Chính phũ sứa đổi ho sutiịỊ một sổ điều cùa Nghị (tịnh sổ 75/2006/NĐ-CP;

Cân cử Nghị (ỉịnli 63/2012/NĐ-CP ngàv 3 / thámỊ s  năm 20ỉ 2 ciuỉ Chínlt pint 
qui định chtrc nàng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ call to chức cùa Hộ Y té;

Theo (tề nghị của Cục tnrởng Cục Klioa học công nghệ và Đào tạo;
Bộ trưởng Bộ Y tể ban hành Thông tư ềtưàỉiỊỊ dẫn việc đào tụo liên tục cho cán 

bộ  V tế. 1

1 Thông tư sổ 26/2020/TT-BYT ngày 28 thảng 12 nảm 2020 của Bộ tnrcmg Bộ Y tc sửa đồi. hô 
sung một sỏ diêu cua Thông tư sô 22/201.VTT-BYT ngây 09 tháng s nồm 2013 cua Bộ trương Bộ 
Y tế hướng dàn việc đào lạo liên tục cho cán hộ y tẻ. có cản cử bnn hành như sau:

"Cân cứ Cán cử hn ií Khâm bựnlt. chữa bịnh ngàv 23 tháng ì ì nàni 2009;
Cán cữ Imợi Giáo (lục HỊỊíty N  tluing 6 nủm 2019:
Cản a r  Aĩghị (tinh 75/2017/ND-CP ngãv 20 lining 6 núm 2017 của Chỉnh phú qui (tịnh 

chức nâng, nhiệm vụ. quyền hạn và cơ cưu tò chức cùa Hộ y té:
Cún cứ Nghị (tịnli 13 ¡/2020/ND-CP ngày 02 tỉuing l ỉ  năm 2020 cũa Chinli phù qui (tịnh 

vè tô chirv. hoạt động dược tòm sìinii của cơsớkluiin bệnh, chím bịnh:
Theo <ti’ nghị của Cục trirớng Cục Klum học công nghệ vù Dào tạo;

Hộ trưởng Hộ y tể ban hành Thòng tư  sửa đồi. bồ XUIÌỊỊ một xồ diều của Tliòng lư sổ 22/10Ì3ÍTT- 
BYTngàv 09 lining X nànt 2013 của Hộ inrở tiịỊ Hộ Y lê hirtniỊỊ dãn việc dào tạo liên tục cho cán hộ



C hương I 
QUY Đ|NH CHUNG

Diều 1. Phạm vi diều chinh
Thông lư này hướng dản:
1. Trách nhiệm, thời gian, hình thức, chương trình, tài liệu, giảng vicn đào tạo 

l iê n  tụ c  c h o  c á n  b ộ  y  1C.

2. Tó chức, quản lý đào tạo liên tục cho cán bộ y tế.
Diều 2. Dổi tượng áp dụng
1. Thông tư nốy áp dụng dối với:
a) Cán bộ y tê dang lãm việc tại cốc cơ sở y te trong loàn quốc;
b) Cảc cơ sờ đào lạo liên tục cho cán hộ y le:
c) Các đơn vị sir dụng nhân lực y te;
d) Các tò chức, cá nhân khác có liên quan.
2 }  Thông tư này không áp dụng đối với:
a) Các khóa đào tạo dê cấp văn bã 11 g trong lĩnh vực sức khỏe:
b) Dào lạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược, irừ đào lạo liên tục về dược 

làm sàng quy định lọi Khoán 3 Dieu 14 Niihj định số 131/2020/NĐ-CP ngùy 02 
tháng ! I năm 2020 của Chính phủ quy định về tố chức, hoạt động dược lâm sàng 
của cơ sở khám bệnh, chửa bệnh;

c) Các khóa bồi dưỡnu theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổi liưừng 
trước khi hô nhiệm chức vụ lãnh đạo, quan lý.

Diều 3. Giãi thích từ  ngữ
Trong Thông lư này. các lừ ngừ dưới đây được hiểu như sau:
1. Đào tạo liên lục là cảc khỏa đảo tạo ngằn hạn. bao gồm: đảo lạo hồi dường 

kicn tlũrc. kỳ năng, nghiệp vụ; cập nhật kién thức y khoa lien tục (Continuing 
Médical Education - CME): phát triên nghê nghiệp liên tục (Continuing 
Professional Development - CPD); đảo tạo chuyển giao kỳ thuật; đào tạo theo 
nhiệm vụ chi đạo tuyến vả các khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ khác cho cán hộ 
y tế mà không thuộc hộ thone văn bằng giáo dục quốc dân.

2. Cơ sở đảo tạo liên tục là các bệnh viện, viện có giường bệnh: viện nghicn 
cửu: các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp/dạy nghề y le; cảc cơ sở giáo dục khác có 
đào tạo mă ngành thuộc khối ngành khoa học sức khóc; các trung tâm cỏ dào tạo 
nhân lực y te.

3. Cán bộ y tê là công chức, viên chức, người đang lảm chuyên môn nghiệp vụ 
troniỉ cảc cơ sở y tố.

2 Khoan này dược sữa đổi. bò sung theo quy định lại Khoan I Điổu 1 Thòng tư sổ 26/2020/TT- 
BYT. cổ hiộu lực thi hành kẽ lử ngày 01 tháng 03 núm 2021.
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4. Mà cơ sỡ đào tạo liên lục là hệ ihổng ký hiệu dê phim loại và quân lý các cơ 
sở đảo tạo liên tục được Bộ Y tế công nhộn.

Chiromg II
TRÁCH NHIỆM , TH Ờ I GIAN, HÌNH TH Ú C, CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU, 

GIẢNG VIỄN DÀO TẠO LIÊN TỤC CHO CÁN B ộ  Y TÉ

Diều 4. T rách nhiệm trong (lảo lạ» liên tục
1. Cán bộ y tế làm việc trong các cơ sở y lố phai cỏ nghĩa vụ tham gia các khóa 

đào tạo liên tục nhẳni (láp imc yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ đang dám nhiệm.
2. Việc thực hiện nghĩa vụ đào tạo liên tục là một trong nhừng tiêu chi dê thủ 

trường dơn vị dánh giá mức ilộ hoàn thành nhiệm vụ và quá trình phát triên nghê 
nghiệp cùa cán bộ y te.

3. Cán hộ y te là người hành nghề khám bệnh, chừa bệnh không thực hiện đũ 
nghĩa vụ đào tạo iront! 2 năm lien tiếp Ihco qui định tại Thõng tư này còn hị thu hồi 
chửng chi hành nghè theo qui định của pháp luật về khám bệnh, chừa bệnh.

4. Cán bộ y tê đang tham gia các khóa dào tạo dài họn trong và n g o à i nước 
liên quan đcn chuycn môn nghiệp vụ đang đảm nhận không phai thực hiện nghía vụ 
dào tạo liên tục theo Thông tư này.

5. Người dim g dâu cơ sờ y tò có trách nhỉộm tạo điều kiện dê cán hộ y te được 
tham gia các khỏa đảo tạo liên tục.

Diều 5. Thòi gian dào tạo liên tục
1. Cán bộ y te đà dược cấp chửng chi hành nghè và dang hành nghe khám 

bệnh, chừa bệnh cỏ nghĩa vụ tham gia dào tạo liên tục lôi thiêu 48 tiết học ưong 2 
năm liên tiếp.

2. Cán bộ y tổ không thuộc trường hợp qui định tại Khoan 1 Dieu này có nghĩa 
vụ tham gia đào tạo liên tục tồi thiều 120 tiết học trong 5 năm liên tiếp, trong dó 
mỏi năm tòi thiểu 12 tiết học.

3. Cán bộ y lẻ tham gia các hình thức đào tạo liên tục khác nhau được cộng 
don dc tính ilìỡi gian dào tạo liên tục.

Diều 6. Các hình thức đảo tụ« liên tục và nguyên tác qui dổi
1. Tập huấn, đào tạo. chuyến giao kỳ thuật, bồi dường chuyên môn nghiệp vụ 

ngan hạn trong và ngoài nước theo hình thức tập trung hoặc trực tuyến (E-Icuming) 
được cấp chime chi, chửng nhộn, xác nhận: thời gian tham gia đão lạo liên tục được 
tinh theo thực tc clurơng trinh đảo tạo.

2. Hội thao, hội nghị, tọa đàm khoa học trong vả ngoài nưởc vẻ lĩnh vực 
chuyên môn y te cổ xác nhận của đơn vị chu trì tò chức cân cứ vảo chương trình cua 
hội tháo, hội nghị, tọa đàm: thời gian tham gia dào tạo được tinh cho người chủ trì
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hoặc có hài trình bày tối đa X tiềi học và người tham dự tối da 4 tict học cho mồi hội 
thào/hụi nghị/tọa đảm.

3. Thực hiện nghicn cứu khoa học; hướng dần luận án, luận văn: viết bài báo 
khoa học đâ dược công bố theo qui định: được tính lối đa 12 tiếi học cho người 
hướng dần luận án. chủ trì/thư ký đề tài cap Nhà nưóc hoặc cấp Bộ; 8 tiẻl học cho 
hướng dẫn luận vân hoặc chu tri/thư kỷ đổ tài cấp cơ sở (tính tại thời điểm luận vãn 
dược bão vệ thành công hoặc đề tải được nghiệm thu dụt ).

4. Biên soạn giáo trình chuyên môn dược lính tỏi đa khòng quá 8 tiết dõi vứi I 
tài liệu do người đứng đầu đơn vị xem xét (tính vào thời điềm xuất ban); cán bộ y 
tố không phai là giăng viên cùa cơ sớ giáo dục (ham gia giảng dạy liên quan dcn 
chuyên môn nghiệp vụ dược lính theo thòi gian thực tể.

5 \  (dtrực bãi bõ)
64. Việc quy dỏi thời gian dào tạo liên tục quy định tại các khoản 2. 3 và A 

Điều này do Thủ trương cơ sỡ đảo lạo liên lục quyếi định theo nguyên lắc cản cứ 
vào chương tr in h , ihời lượng, nội dung chuyên môn trong đào tạo liên tục vồ các 
quy định hiện hành khác.

Điều 7. Ycu cầu dối với chưcmg trinh, tài liệu dào tạo liên tục5
1. Chương trình và tài liệu đào tạo liên tục do cơ sỡ dào lạo liên tục xây dựng, 

thẩm dịnli và ban hành theo quy định tại Khoản 2 và Khoăn 3 Diều này.
2. Yêu cầu dôi với chuông trinh dào lạo liên lục:
a) Chương trinh đào ỉạo liên tục xây dựng theo hưởng dần lại Mục A Phụ lục 

sổ 01 ban hành kèm theo Thông tư này:
b) Chương trình dào tạo liên lục phai được rà soát, cập nhậi lien lục bảo đám 

tính khoa học và phù hợp với nhu cẩu thực lien:
c) Đối với chương trinh đào lạo liên tục thuộc lĩnh vực khám bệnh, chửa bệnh 

phai phù hợp với danh mục kỷ thuật chuyên mòn đà được giao cho cơ sở đào tạo 
liên tục hoặc phù hợp với trinh dộ đào tạo các ngành, chuyên ngành dà dược phép 
đào tạo của cơ sở giáo dục.

3. Yêu cẩu dổi với tài liộu đào tạo liên tục:
a) Tài liệu đào tạo liên tục phai được xây dựng trẽn cơ sơ chương trình dào tạo 

liên tục dà được cơ sở dào tọo liền tục ban hành;
b) Tài liệu đào tạo liên lục phái dược xây dựng ihco hưởng dần tụi Mục B Phụ 

lục sỏ 01 ban hành kcm theo Thòng tư này;

‘ Khoản này dược bài ho theo quy định tụi Khoản 2 Diều I Thông lư  sổ 26/2020/TT-BYT. có hiệu 
lục kc lừ ngày 01 thđng 03 nàm 2021
1 Khoán này được bô sung llieo quy định tại Khoan 3 Dieu 1 Thông tư sỏ 26/2020/TT-BYT. cổ 
hiệu lực kê từ ngày 01 tháng 03 năm 2 021
5 Điều này được sửa đổi. bổ sung theo quy định lại Khoán 4 Dieu 1 Thông lư số 26/2020/TT- 
BYT. có hiệu lực kẽ lử ngày »I tháng 03 nảni 20 2 1
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c) Tài liçu cîào iço lien tyc phài duçrc rà soât. câp nhât lien tyc bâo dàm tmh 
khoa hç>c va phù hçrp vai nhu eau thyc tien.

4. Quy trînh xây dimg ehucmg trinh và tài lieu dào tao lien tue:
a) Birôc I. Xâc djnh nhu eau. npi dung dào tço: Co sôdào  tço tien hành khào 

sât. xâc djnh nhu eâu eua nguài hoc và nçi dung dào tao dê xây dyng ehucmg trinh. 
tài liçu dào tao:

h) Bucrc 2. Thành l(ip Ban soan thao ehucmg trinh và tài liçu dào t?o lien tue: 
Thu truang eo sô dào tao lien tue quyet djnh thành làp Ban soan thao clurong trinh 
và tài liçu dào tao lien tue. Sô lupng và tiêu chuân thành vieil Ban soan thào do Thu 
tnrong co sô dào tao cjnyct djnh nhimg phài hao dam tiêu chuân thành viên tham gia 
Ban soan thào cô trinh dp không dupe thàp hem trinh dp cûa chuong trinh dào tgo 
xây dyng;

c) Bucre 3. Tô chire xây dung clurong trinh và tài liçu dào tao lien tue: Ban 
so?n thào chuong trinh và tài liçu dào t$o lien tyc xây dung chuong trinh và tài liçu 
dào tao lien tyc theo quy djnh tai Khoàn 2 và Khoàn 3 Dieu 7 Thông tu này;

d) Bucrc 4. Thàm djnh chuong trinh và tài liçu dào tao lien tyc: Thu truông co 
so dào t?o lien t\ic thành làp Hôi dông thàm djnh ehucmg trinh và tài liçu dào tao 
lien tue. Hpi dông thàm djnh cô toi thièu 05 thành viên gôm Chu tjeh. 02 ûy viên 
phan biçn. 01 uy viên kicm thu kÿ và eâe ùy viên khàc. Trong dô, thành viên Hôi 
dông thàm djnh không dupe là thành viên Ban soan thào ehucmg trinh. tài lieu dào 
tao lien tue và cô trinh de) không dupe thàp hem trinh dp cûa ehucmg trinh dào tao 
xây dung:

d) Bucrc 5. Ban hành ehucmg trinh và tài liçu dào tao lien tyc: Thu trucmg co 
sô dào tao lien tue kÿ quyét djnh ban hành clurong trinh và tài liçu dào tao lien tyc 
sau khi duçrc Hpi dcmg thàm djnh quy djnh tai dicm d Khoàn này dânh giâ dyt yêu 
eâu: eông bô công khai ehucmg trinh và tài liçu dào tao lien tyc trên Trang thông tin 
diçn tir cûa co sô dào tao.

5. Ccr sô dào tao lien tyc duçrc su dyng câc ehucmg trinh, tài liçu dào tao lien 
tyc cûa co sô dào tao lien tue khàc dà ban hành sau khi dupe co sô dô dông ÿ bàng 
vàn ban.

Dieu 8 /’ (Jir(fc bài bô)
Dieu 9. (îiânj» vieil dào tao lien tyc7
Câc khôa dào tao lien tyc pliai bô tri du giang viên dat tiêu chuân theo yêu eâu 

sau dây:

6 Dieu này du<;c bài bu theo quy djnh tai Khoàn 6 Dieu I Thông tu sô 2f»/2020/TT-BYT. c6  hiçu
lyc kc tir ngày 01 ihàng 03 nàm 2021 

Dieu này duçrc sira dôi. bô \ung theo quy djnh tçi Khoàn 7 Dieu 1 Thông lu sô 26/2020/TT-
BYT. cô hiçu lyc kê lû ngày 01 ihâng 03 nàm 20 2 1
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I. Có kinh nghiệm chuyên môn loi thiêu 24 tháng liên tục den thời diêm giang 
dạy phù hợp với chuyên ngùnh giồng dạy; trinh độ chuyên môn của người giảng dạy 
khỏng dược thấp hơn trinh độ cua học viên tham gia khỏa dào tạo.

2. Giáng viên đào tạo thực hành lâm sàng phải có chứng chi hành nghề và 
phạm vi hoạt dộng chuyẽn môn phù hợp với chương trinh, doi tượng dồo tạo liên 
tục.

3. Giảng vién dào lạo liên tục phái được đào tạo về phương pháp dạy - học y 
học theo hướng dần cùa Bộ Y te. Đổi với giăng vicn dào tạo thực hành lâm sàng 
phai dược bổi dường về phương pháp dạy - học lâm sàng theo quy định tại Thòng tư 
sổ I l/2019/TT-BYT ngày 17 tháng 6 năm 2019 cùa Bộ trương Bộ Y te quy dịnh về 
hoi dưdng phương pháp dạy học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong dào 
lạo khỏi ngành sức khoe.

C huvng III
TỎ  CHỨC, QUẢN LÝ DÀO TẠO LIÊN TỤC

Diều 10* (được bãi bõ)
Dieu II .9 (dược bãi bõ)
Diều I2.10 (dược bãi bò)
Diều I3.Triến khai đào tạo liên tục11
1. Thu trưởng cơ sỡ đảo tạo liên tục có trách nhiệm xây dựng kố hoạch dào tạo 

liên tục hằng năm theo quy định tại Phụ lục sổ 02 ban hành kèm theo Thông tư nảy 
và công khai trên Trang thông tin điộn tư cua cơ sơ minh trước khi 10  chức dào tạo 
liên lục.

2. Cơ sở đào tạo liên lục có trách nhiệm công khai trên Trang thòng tin diện tử 
của cư sờ mình các thông tin vè đào tạo liên tục sau đây:

a) Chương trinh cua từng khỏa dào tạo liên tục:
b) Danh sách giang viền, trợ giang của từng khóa đảo tạo liên lục:
c) Danh sách người học được cấp Chửng chi hoặc Giấy chứng nhận của từng 

khóa học.
3. Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hằng năm, cơ sớ dào tạo lien tục có trách 

nhiệm giri báo cáo bằng văn bản về Bộ Y tế (Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo).

' Dieu này dược bãi hò theo quv định tụi Khoản X Dieu I Thõng tư sổ  2(*/2020/TT-BYT. có hiệu 
lực kê tir ngày 01 tháng 03 năm 2021
■' Đicụ nãy được bài ho theo quy định tại Khoản 8 Dicu I Thông Itr sổ  26/2020/TT-BYT. có hiçu 
lực kc tir ngây 01 thảng 03 năm 2021
10 Điều này được bài bò Ihco quy định tại Khoăn K Điêu I Thông tư số 26/202*)/TT-BYT. có lỉiỳu 
lục kẹ tir ngày 01 lining 03 năm 2021
11 Điều này được sửa đổi. bổ sung ihco quy dịnh lụi Khoán 9 Điẻu I Thỏng lư sổ 26/2020/TT- 
BYT. có hiộu lực kẽ lữ ngày 01 tháng 03 nám 20 2 1
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đồng thời háo cáo về Sở Y tế tinh, thành phổ trực thuộc Trung ương nơi cơ sở dào 
lạo lien tục thuộc thẩm quyền quan lý của Sỡ Y tể đỏ. Báo cảo phai đay đũ các nội 
dung VC tên khoá học, dôi tượng dầu vào. số lượng người học. sổ lượng Chứng chi 
hoặc Ciiầy chửng nhộn dà cấp; kẽi quà tỏ chức các hội thao, hội nghị, toạ dâm khoa 
học trong và ngoài nước có cấp Giấy chửng nhận, số lượng các giấy chứng nhận dà 
cap cho nội dung này: công lác ló chức quán lỷ đãơ tạo.

Diều 14. Xác nhận dã (ham gia dào tạ« liên lục12
1. Việc xác nhận dà tham gia dào lạo lien tục dirợc thực hiện bang một trong 

hai hình thức sau:
a) Chimg chi đào lạo liên tục dược cơ sở đảo tạo liên tục cấp cho người học 

tham gia khỏa đào tạo theo hình thức quy dịnh tại Khoản I Điểu 6 Thông tư nảy khi 
iláp ứng được các yen cầu cùa khóa học. Các khóa đào lạo đê cấp chứng chi dào tạo 
liên lục phai có chương trinh và tài liệu đảo tạo dược xây dựng, thâm định và ban 
hành theo quy định tại Điều 7 Thông tư nảy;

b) Giấy chửng nhặn dào tạo liên tục dược cơ sỡ đủo tạo liên tục cấp cho người 
học tham gia khỏa dào tạo theo hình thức quy định tại các khoán I, 2, 3 và 4 cùa 
Điều 6 Thông tư nảy khi đáp ímg được các yêu câu cùa khóa học.

2. Ban hãnh kèm theo Thông lư nảy mẫu Chứng chi và Giầy chứng nhận dào 
tạo liên tục tại Plìụ lục sổ 03 và Phụ lục sổ 04.

Diều 15. T rách nhiệm quail lý công tác dù» tạo liên tục1'
1. Bộ Y tè thong nhắt quản lý công tác đào tạo liên tục cho cán hộ y te trên 

loàn quốc.
2. Cục Khoa học công nghệ vã Dào tạo có trách nhiệm:
a) Tô chức triên khai, hướng dần việc thực hiện Thỏni» tư này:
b) Tiếp tục quản lý và theo tiõi dồi với các cơ sớ đào tạo liên tục dà dược cấp 

mà đão tạo liên tục trước thởi điểm Thông tư này có hiệu lực:
c) Thực hiện kiểm ưa việc tố chức đào lạo liên tục của các cơ sỡ đảo tạo liên 

lục trcn loàn quốc theo quy định và kién nghị cơ quan quản lý có ihấm quyền xừ lý 
theo quy định pháp luụt dổi với trường hợp phát hiện cơ sơ đào tạo liên tục không 
đáp ứng du yêu cầu quy định tụi Thông tư này.

3. Sỡ Y te các tinh, thành phố Irực thuộc Trung ương có trách nhiệm:
a) Tô chức triển khai, hưởng dần việc thực hiện Tlìônu tư này trên địa hàn 

quan lý;

' Dieu này được sưa đỏi. hô sung theo quy định lụi Khoản 10 Dieu 1 Thôni» lư sổ 26/2020/TT- 
BYT. CỔ hiộu lực kê lữ ngảy 01 tháng 03 nám 20 2 1
1 ' Dieu này được sứa đỏi. bò sung Ihco quy định lại Khoản 11 Dieu I Thõng tư sổ 26/2020/TT- 
BYT. cổ hiộu lực kẽ lữ ngày 01 tháng 03 nám 20 2 1
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b) Ticp tục quân lỷ vả theo dòi lỉổi với các cơ sở đào tạo liên tục đà được cắp 
mà đào tạo liên tục thuộc thâm quyển quản lý trước thời điểm Thông tư nãy cỏ hiệu 
lực;

c) Thực hiện hoặc phối hợp với Bộ Y tề trong việc kicm tra các cơ sỡ đảo tạo 
lien tục trên địa bàn quan lý theo quy dịnh và kicn nghị cư quan quân lý có thấm 
quyền xử lý theo quy định pháp luật dối với trường hợp phát hiện cơ sơ đào tạo liên 
tục không đáp ừng đũ yêu cẩu quy định tại Thòng lư này.

4. Cư sở đào tạo liên tục có trách nhiệm:
a) Tồ chức công tác đào lạo liên lục theo quy định tại Thõng tư này và chịu 

tráclì nhiệm trước pháp luậi về việc lố chức đào tạo liên tục lại cơ sớ:
b) Cứ cán hộ lâm công tác tò chức và quân ỉỷ đào tạo liên tục của dan vị do 

Lành đạo đơn vị phụ trách;
c) Quan lý hổ sơ khóa học (kc hoạch, chương trinh, tài liệu, danh sách giang 

viên, thông báo tuyển sinh, hồ sơ học viên, các quyết định và tài liệu liên quan phục 
vụ cho việc đào lạo); quản lý việc cấp Chứng chi. Giay chửng nhận đào tạo liên tục 
theo đúng quy định của Thông tư này;

d) Báo cáo công tác dào lạo liên tục theo quy định tại Khoản 3 t)icu 13 Thông 
tư này.

Diều 16. Q uân lý chất lượng cơ sớ dào lạo Hên tục
1. Giảm dôc Sở Y lê lò chức Ihực hiện các quy định của pháp luật vê bảo đàm 

chất lượng và chịu trách nhiệm về chất lượng dào lạo liên lục của sớ y tế vả các dơn 
vị trực thuộc.

2. Tiiu trươnu các cư sở đào tạo lien tục lô chức Iricn khai thực hiện các quy 
định của pháp luỹi về đảm bảo chất lượng và chịu trách nhiệm về chắt lượng đào tạo 
liên lục do cơ sở thực hiện.

3. Bộ Y tế giao Cục Khoa học công nghệ vả Dào tạo lỏ chức quản lý chẳt 
lượng cơ sở đào tạo liên tục cho cán hộ y tế.

Diều I7.,J (íỉtqrc bãi bô)
Diều 18. Kinh phí cho (lào tạo Hên tục
1. Kinh phi cho đảo tạo liên tục dược lấy tir các nguồn sau đây:
a) Dóng gỏp của người học:
b) Ngân sách Nhà nước;
c) Nguồn thu hợp pháp khác.
2. Kinh phi đảo tạo được tính toán dựa irén các chi phí thực tẽ của khóa học 

Iheo nguyên lấc thu dù chi, không vì lợi nhuận và ihco các quy định cùa pháp luật.

14 Điều nảy dược hài bõ theo quy định lại Khoán 12 Điều I Thõng tư sổ 26/2020/TT-BYT. cổ 
hiệu lực kê lừ ngày 01 tháng 03 nãm 2021
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Cơ sở đào lạo phai công khai kinh phí của khóa học trước khi triển khai de người 
học lựa chọn.

Diều I9.15 (dược bãi bõ)
Chương IV 

ĐIÈU KHOẢN T i l l  HÀNH16

Diều 20. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này cỏ hiệu lực từ nuày 0 1 thảng 10 năm 2013.
2. Bài bỏ Thông tư sổ 07/2008/TT-BYT ngày 28 thảng 5 năm 2008 của Bộ Y 

tố hưởng dần cỏnu lác đào tạo liên lục cán hộ y tc kê từ ngày Thông tư nảy có hiệu 
lực.

Diều 21. Tố chức thực hiện
I. Bộ Y té giao Cục Khoa học công nghệ và Dào tạo chi dọo. hưởng dàn. kiêm 

tra, giảm sát. đôn đốc việc triên khai. Ihực hiện Thông tư nảy. Các Vụ, Văn phòng 
Bộ. Thanh tra Bộ. Cục. Tỏng cục thuộc Bộ Y tỏ có trách nhiệm phôi hợp thực hiện 
còng tốc đào tạo liên tục thuộc lĩnh vực phụ trách.

15 Diều nùv dược hãi bỏ theo quy dịnh tụi Khoán 12 Điều 1 Thông tư sổ 26/2020/TT-BYT. cổ 
hiệu lực kê từ ngày 01 thủng 03 năm 2 021
lf' Điều 2, Điẻu 3, Diều 4 cùa Thông tư sổ 26/202Q/TT-BYT. có hiệu lực thi hành kẽ từ ngày 01 
tháng 03 năm 2021 quy định như sau:

"D iều 2. Diều khoăn chuyển liếp
ì .  Các cơ  sớ  đõ tĩtíỢí' cap liu  ỉ  đào tụo liên  tục (mà A, mà B, mă C ) trư ở c thờ i ítiêm  Tìiồng 

tư  nàv cỏ hiệu lự c  đ itợc liế p  tục sứ (lụng mà đào lạo  liên lụ c  (tê tò chức đào lụ o  liên tục.
2. C tic  cư  sở  dã  nộp n ồ  sơ dể Iig h ị cap mủ cơ  sớ  dào tạo  iiân  lục  trtcởc thờ i (tiếm Thòng tu  

này cô hiựu lực th i việc xét cap mã cơ  s ờ  (tào tạo l i i '11 tục (tược Hộ Y lè. Sờ V lâ  tinh, tlũ inh  phô  
trựv thuộc Trung trơììg thực hiựn theo quy (tịnh tại Thông tư sẻ 22/20/3 flT -H )T  ngày 09 tháng X 
năm 2013 cùa Rộ trưởng Hộ Y té hưởng (lần việc đào lợo liên tục cho C(in hộ V ỉể.

3. D o i vớ i chương trìn h  mục liê u  ỈỊUOC y ia . các d ự  im  trong vá ngoài m tởc vè V tể  cỏ triển  
khai hoạt iíậng íỉào tạo liân tục thi HỊỊtrời chịu trãcli nlìiựni cùa các chương trình, dự ổn này pluii 
p h ô i tụqì và i các c ơ  sở  (lào tụn Hên lục  đê thực hiựn việc dào iụ o  liên  tục theo quy iỉịn h  tạ i T lúm ịi 
tư  này.

n i t ' l l .?. Hiệu lực th i liàn li
/. Thòng tư  này cỏ h iệu  lực lừ  ngày 01 thúng 03 nànt 2021.
2. ỉ ỉ t ĩ i  bỏ Khoan 5 Diều 6 ; càc đicu s, lu , 11.12. 17 và IV  cùa Thông tư sổ 22/20l.V IT -  

BYT ngày 09 thủng <S‘ nám 20 Ỉ3  cùa Bụ truờnỊỊ Hộ Y tẻ huimg (lẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ 
V 1C. kẻ lừ  thời diem Thòng tu  nàv cò Itiựti lực thi luinh.

Diều 4. Trách n h iịm  th i hành 
Cục rnrớng Cục Khoa liọc công nghệ và Dào tọo, Thu trtrởng các d<n\ \‘Ị  thuộc và trịrc 

thuộc Hô Y lể; Giâm (tắc Sớ Y tề tin li. ilùinh phổ trực thuụí Trung irơtiỊỊ và câc cơ (Ịỉitm, tồ  t húc, 
a i nhân cứ liên quan chịu trách nhiộm till lũinh Thông lư này.

Trong (Ịtui trình to chúc lliực hiệit, nếu cổ khó khán, nrímg mac, đề nghị các cư quan, tô 
chửc. n i  nhân phàn ảnh kịp thời về Hộ Y tè (Cục Khoa học côtiỊỊ nghệ và Dào lụn ị đừ (ỉưịrr xem 
xét. ỊỊÌủi quyết./."
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2. ủy  ban nhân dân tinh, thành phổ trực thuộc Trung ương, các Bộ. Ngành chi 
đạo các cơ quan y te trực thuộc tô chức trien khai công tác đào tạo liên tục cho cán 
bộ y te de nâng cao chải lirợng nguồn nhân lực y te.

3. Giám đốc Sờ V tế, Thú trường cơ quan y te các Bộ. ngành chịu trách nhiệm 
tô chức triển khai thực hiện Thông tư này trong phạm vi phụ trách.

4. Thu trưởng các cơ sở y 1C chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, bố tri kinh 
phí. tạo điều kiện cho cán hộ được tham gia các khóa đào tạo liên tục theo quy định 
của Thòng tư này.

Trong quá trình thực hiện Thông tư. neu cỏ khó khăn vưởng mắc đe nghị các 
cơ quan, tổ chức, cá nhân báo cáo về Bộ Y lé đố xem xéi giãi quyết./.

BỌ Y TẺ

Số: 01 /VBHN-BYT

XẮC THỰC VÃN BẢN H Ợ P NHÁT

Hà Nội, ngày 13 tháng 0 Ị năm 2021

y  ơ i n h ậ n :
-  Vân phòng Chinh plui (Cóng báo. Còng 
thòng till đii'n tứ Chinh phio:
* BO trưởng (đé báo cáo);
- Cùng Thông tin div'n (ir Bộ Y lé:
.  Lưu: VT. K2ĐT. PC. (02b).

KT. B ộ  TRỰỞNC 
"THỬ TRƯỞNG
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À. HƯỞNG DÃN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

Chương trình đào tạo liên tục do cơ sở đào tạo xây dựng, thấm định và ban 
hành phải có các nội dung sau:

1. Ten khóa học và giói thiệu chung về khóa học:

-Tên khóa học cần ngắn gọn, cụ the và giới hạn được nội dung khóa học.

-Giới thiệu sơ lược ngằn gọn ve khoá học dè người học chủ độn« lựa chọn 
tham gia khi thấy pliìi hựp. Giới thiệu thường sẽ cổ 4 đoạn gôm: I ) Sự cần thicl; 2) 
Cơ sở phiíp lý ị vê c h u y ê n  môn và vê (Ịỉiản lý đào  tụt»): 3) Đôi tượng dự lớp và 4 ỉ 
Thời lượng (ỊỊồtn bao nhiêu bỉii học. tiết học).

2. M ục liêu khóa học:

Dày chu yêu lù các khóa ngan hạn nôn chi có 2 cấp mục tiêu là Mục tiêu khoá 
học và Mục tiêu cụ thề

Mục liêu của kho á học thường là I đoạn văn nêu rỏ năng lực cẩn đại của 
người học dạt dược sau khoá học (Đâu ra khoá học)

Mục liêu cụ thê cua khoa học cẩn xây dựng đủ 3 tĩnh vực mục tiêu lít: Kiến 
tliức. KỲ nâng vù thúi itộ (KAS) đánh số thứ tự từ I đen hổt. ịNhừng khoa ngan 
hạn thườĩìg cô dưới ¡0 Mục tit’ll)

3. Dổi tiriniịí, yêu cẩu đầu vào đối vói học viên:

Phụ lục số 0117
(Ban hành kèm theo Thông lư sổ 28/2020/rr-BYT ngày 28 tháng ¡2 năm 2020

cùa Hộ tnrớĩìỊỊ Hộ Y từ)

Nêu rõ các yêu cầu cụ thề dầu vảo đè học vicn có thè tham gia học dược như 
ve trinh độ chuycn môn, kinh nghiệm nghe nghiệp, nơi lảm việc....

4. Chương trình chi tiết (mọi tiểl họ c5 0 pliiít)

SỔ
TT Tân bồi Mục tiêu bài học

Sỏ tiêt liọc
Tông

Sổ
Lý

thuyết
Thực Itànlt
Lab BV

1 Bài 1. ỉ..
2
3 !

2 Bài 2.

On lập. kiêm tra 
đánh giá

' Phụ lục nãy được hô sung theo quy định lại Khoan 4 Dicu I Thõng tư sổ 26/202QfTT-BYT. có híộtt lực thi hành ktf 
«ũ ngày 01 thảng 03 n&m 2021.
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Khai giảng/bê giảng

Tỏng sổ tiết học

5. Tên tài liệu dạy - học

-Tên tài liệu chỉnh ¡hức: Thông thường do dơn vị tự biên soọn. Cùng có thỏ 
sư dụng tài liệu có sẵn. Nêu là tài liệu có sần thì cẩn ghi rõ tôn tài liệu, lác giã, nhà 
xuẳi bản, năm xuấl bân,...?

- Tài liệu đục thềm cho học viên: Vì khoá học ngắn nên chi lựa chọn một số 
lượng hạn che dỏ học viên dọc trong thời gian học tập (Lim ý  đây không phải là tài 
liệu tham khảo clto thày (tê biên soạn un liệu).

6. Phutm g pháp dạy -  học:

Nêu các phương pháp chú yểu đề thục hiện trong chương trinh như: các 
phương pháp dạy lý thuyết, phương pháp thực hành, dạy lâm sàng, dạy ư cộng 
đông, dạy trong Labo. Yêu câu kê rũ tên gọi cua phương pháp.

ví dụ nỉur.

- Dạy học bằng thuyết trình ngán lích cực hoá học viên
- Dạy hục bằng thảo luận nhóm

- Dạy thao tác mẫu, thực hành lại bằng bảng kiểm

- Dạy học bầng kỳ thuật động nào

- Dạy học hên giường bệnh

- Dạy học phươnc pháp bằng cẩm tay chi việc irong lâm sàng

7. Tiêu chuẩn giang viên và trợ  giăng:

Ghi rò liêu chuấn cùa giang viên và irợ giáng vẻ chuyên môn. nếu dạy lâm 
sàng thi bắt buộc phổi cỏ chửng chi hành nghe thuộc lĩnh vực chuyên môn đỏ. kinh 
nghiệm nghề nghiệp; Yêu cầu về nghiệp vụ dạy-học (chửng chi sư phạm y học theo 
chương trình cùa Bộ Y tổ) và các yêu cầu khác nêu cỏ...

-Chi rõ sỏ lượng giảng viên và trợ giảng cằn cho khóa học. cần  ghi rõ: Dạy 
lý thuycl cần mây ihầy (giõiiỊỊ viên vờ Trợ giủiiỊỊ), Dạy thực hành theo nhổm nhỏ. 
(moi nhỏm có I giông viẽn hoặc trợ ỊỊÌàng hirởììg dần).

8. Thiết bị, hục liệu cho khóa hục

Liộl kê yêu cầu về phòng học và các trang thiết bị, mô hình, dụng cụ. hóa 
chất, súc vật thí nghiệm, hoá chắt phục vụ cho việc dọy-hoc của khóa học (kc cả 
các điều kiện đỏ thực hành lâm sàng ở bệnh viện).

Yêu cẩu ghi rõ tên/ sổ lượng, chủng loại đê tạo thuận lợi cho cư sơ chuẩn bị 
cho buôi dạy học. Neu dạy học ở trong bệnh viện cẩn ghi rõ phòng bệnh nào? bao 
n h iêu  b ện h  n h â n ......

9. Ilưóìiịỉ dản lồ chức thực hiện chiroìiỊ» trình:
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Đối với khóa dào lạo thực hiện theo hinh Ihức trực tuyến qua mạng Internet (E- 
leuming) cần nêu rỏ cách ihức nhu ihể nào? Thiết bị cần có ke cả J)hằn mềm học 
trực tuyốn. Cách quan lý học tập, cách tỏ chức thi kiểm tra lý thuyết và thực hành 
kỷ năng dẽ đăm bảo chai lượng. Kiêng chi tiêu thực hành kỹ nâng lâm sàng, hoặc 
kỹ tliuật chính xác thì pliũi lồ chức tlii thật chật chê tại cơ sỡ (lào tạo đố (lam 
bảo chất lưọìig.

10. Đánh giá và cấp giấy chứng nhận/chừng chỉ dào tạo liên tục:

- Nêu rô cách đánh giá như: Đánh giả sự chuyẽn cần tham dự lớp, điểm dành 
giá thường xuyên trong C|UÚ Irình học vả dánh giả kết thúc đc đảm bào chất lượng. 
Học lý thuyết cho phép váng mặt không quá 10%; Mọc thực hành không được vang 
mặt. nêu hất klìà kháng thi phái hục hù

- Các điều kiện học viên cần đạt đè dược cấp chứng chi. Lim ý với ngành Y 
điểm 5 klìóng phai lúc nào cùng là điềm đạl. đặc biội diêm thực hànlì lâm sàng và 
các kỳ thuật chính xác cao đicni phai từ khá giòi trờ lên.

- Tên cùa chúng c h i : Ghi rõ theo lén khoá học.

- Giá trị cùa chửng chi theo Thông tư 22/2013/TT-BYT dê duy trì chứng cki 
hành nghề:

11. Chi ticu tay nghề (kỹ nâng cần đại sau khoá học).

Hướng dần cách tỏ chức khóa học như: Dưn vị chú trì. kinh phí. tuycn sinh,
địa đicm. điều kiện mờ lứp. sỏ lượng học viên: hình thức học liên tục hay linh hoạt,
Tổ chức khai giảng, bể giâng, đánh giá trước, sau khoá h ọ c ....

Cằn lỉhi theo bani! sau:

TT Số Kỹ nủng/thũ thuật

Chi tiêu tay nghê 
So lơn toi thiêu/  1 liv

KN Tên Bà i tiêt La ho/ BV bựnh nltãn)
TH tại l('rp 

học K.tộp Phụ Tự
làm

I Bùi 4. Tiêm an 
loàn

Tiêm băp nông 3 5 2 1
2 6 Tru yên tình mạch 3- 0 1 3
3 •••

4 Bùi 5...

B. HƯỚNG DÀN XÂY Đ ựNG TÀI LI Ệll DÀO TẠO LIÊN TỤC

Căn cứ vào chương trinh đảo tạo dã (Jưực xây dựng và ban hành, cơ sở đào 
lạo xây dựng hoặc lựa chọn tài liệu dạy -  học cho phù hợp.

I. Yêu cầu chung của tài liệu

l/cấu trúc chung của tài liệu gồm các nội dung sau

- Bìa sách/ Bìa lót

- TÔI1 tác gia ( chủ biên và nhừng người biên soạn)
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- Lởi nói đâu hoặc lởi giữi thiộu

-  M ụ c  lụ c

- Tên lừne bài hoc

- Cuối sách là tài liệu tham khão (chung cho các bài)

- Chữ viết tẳt/ hoặc index
2) Khối lưọìig kiến thức:

Đc đàm báo cho học viên có tài liệu và sừ dụng theo phương pháp hục lập 
tích cực. yêu cầu khôi lượng kiến thức cho mỗi cict học khoang từ 3-4 trang khỏ A4 
(cho I tiếi lý thuyết). Khuyển khích dùng hình ánh, sơ đồ minh họa.

Thực hành tuỳ theo điểu kiện, khoang I trang cho I tiết thực hành bao gồm 
bàng kiểm/ Ihang điểm/ lình huống Thực hành lâm sùng cần có bàng theo dõi chi 
tiêu thực hành. Neu có nhiều tiết thực hành cho I kỳ năng thì sổ trang có the ít hơn

3) T rình bày tài liệu:

-Trình bày: lưu ý các kênh thông tin như: Kênh chừ: viết cô đọng, dề hiểu, 
trong sáng» Kênh hình ánh: lựa chọn kỳ cùng, phù hợp. rõ ràng. Có Sư đồ, bảng, 
biểu, do thị minh họa.

- Phan cuối cùa lài liệu đào tạo có các mục sau: Tài liệu tham kháo dùng trong
quá trình biên soạn. Trích dần nguồn nội dung khoa học và Giai ilìíclì thuật ngừ
(neu cổ)

4) Tác giã:

Mỏi lài liệu đào tạo y khoa liên lục nên là một i(»p the tác giã, khuyển khích 
nhùng người cỏ kinh nghiệm thực liền trong chuyên môn biên soạn và chuân bị tài 
liộu cho các khóa dào tạo y khoa liên tục.

II» Một sổ huónịi (lẩn cụ thế

- Tên sách: Như tên chương trình.

- Lòi nói dầu: Trong lởi nói đẩu (hoặc lởi giởi thiệu) eó các nội dung: Mục tiêu 
tài liệu, tài liệu được biên soạn dựa trên chương trinh nào, cấu trúc, dối tượng sử 
dụng vả hướng dần cách sư dụng tài liệu.

- Mục lue: Sau tên bài. Ghi mục chính vù kế tiếp.

- Tên từng hài học ( theo đúng chương trình)

Số hài trong tài liệu phai tương ửng với số bài đã nhi ironu chương trinh đào 
tạo y khoa liên tục. Moi bài cổ các mục: Ten bài ¿citỊỊirờì biên soụn/ mục liên/  nội 
dung/ lượng giá:

1 )Tcn hài: Như ICI1 irong chương trình đào tạo y khoa liên tục 
Tên người biên soạn ( ghi ngay dưới tên hài )

2)Mục tiêu l)ài học: Như mục liêu trong chương trình
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3) Nội dung: Trong dào lọo y khoa liên tục nên chú trọnj! dạy kỳ năng vì vậy phần 
thực hành rất quan trọng. Với mồi bài cẩn ghi rỏ cả 2 phần lý thuyết và thực hành. 
N(i/ dung cùa tìniỊỉ híli cụ thè như sau:

Phần /ý thuyết

- Nội dung cẩn đảm bao 4 yêu cầu sau:

- Kiền thức cư ban. hộ thong (dà được thửa nhận, được khẳng định).

- Chinh xác và khoa học (nội dung khoa học chính xác. có chứng cử).

* Cập nhật ticn bộ khoa học kỳ thuật, kinh te. xà hội.

- Thực tiền (dặc hiột đoi với thực lien Việt Nam).

- Cần chú ý lập trunu đưa vào nội dung những kiến thức cốt lòi ịphài biết), sau dó 
mới đen kiến thức liên quan nhiều (.vần biết), hạn che đưa nhửng kiến thức, kỳ thuật 
thu iliuụt mới và hội lìhập quốc tể.
Phần íỉtụv Itànli có nội dung

a)Tên biiôi thực liànli (hoặc nội dung thực hành)

Nêu rõ tên kỳ nâng sè thực hành nếu có nhiều kỳ nâng thi cần ghi tiu

bị Chuấn bị cho buổi thực hànli:

- Liệt kê tên và số lượng: dụng cụ. thiết bị, phương tiện, vệt tư. súc vật, hoá 
chẳt thí nghiệm, buồng bệnh, bệnh nhân.

- Nhân lực: sổ  lượng giăng viên/ irợ giáng, số  học viên/ so nhóm học viên
- Bang kicm/ tình huống, quy trình kỳ thuật ị báng kiểm, quy trìnli và tình 

huống tlù vào phụ lục)

c) Tô chín' thực hành;

- Thầy làm mẫu tý mi. giãi thích kỳ càng, làm theo quy trình (nếu cổ).

- Thay giao nhiệm vụ. phương tiện, địa diêm, tliời gian, chi liêu thực hành. 
Phân công giảng viên, trợ giảng hirớng dần. chinh sửa các ihao tác cho người học.

- Thảo luận, giãi đáp thac mẳc trong quả trình thực hành và đánh giá nhận xét 
buỏi thực hành

(ỉ) Chi tiêu tav nghè:

- Làm được mẩy lan iren labo (hay tại lứp học). Trên bệnh nhân (kiến tập/ trợ 
ciúp thày và tự làm cổ thầy hồ trợ) - cẩn  đoi chiếu với chi tiêu ghi ưong chương 
trình.

- Đánh giá chất lượng: đúng, đũ theo ycu cẩu chưa.

e) Phần phụ lục: Bang kiểm, quy trinh và các lình huổng dê dạy lãm sàng

4) Ltrọmg ni á < hay tự  tượng giá)
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- Câu hỏi viel ở dạng test cai tien như: câu hỏi ngăn (SA), lựa chọn (MCỌ), 
đúng sai (Đ/S). điền chồ trống.lự luận cải tiến và bâng kicm. thang diêm, hài tập 
tình huống.

- Câu hoi tự lượng giá cho học viên tự học: cẩn bao phu toàn bộ nội dune hãi 
học. Sừ dụng chủ yêu câu hói (test) trác nghiệm khách quan, sổ lượng khoảng từ 10 
test cho 1 tiết học lý thuyết và ít nhất 3 dạng test). Riêng số lượng lest MCQ chiếm 
50-60% số test.

- Mồi tiẻt thực hành cẩn tối thiêu I bang kicni/ thang diêm hoặc tình huống 
(trừ bài thực hành 1 kỷ năng mà cổ nhiều tiết học).

- Các câu hỏi tự lượng giá dê ờ cuối mồi bài học. Những câu hỏi nùy không 
nhất ihiei dũng đê làm dẻ thi hay kiềm tra dánh giá.



Phụ lục số 01M
(Han hành kèm theo Thông lư sổ 26/2020/TT-BYTngày 28 tháng 12 năm 2020

cùa Hộ MrthtỊỉ Hộ Y tẻ)

Cơ QUAN CHỦ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÚ NG» fĨA VIỆT NAM
TÊN DƯN VỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô:........ / ...........  .......ị  í), ngày thâm* nãm

KẺ HOẠCH DÀO TẠO LIÊN TỤC NĂM ...(2 )....

I. Ke hoạch dào lạo liên tục theo các chương trinh đào tạo liên tục

TT Tên khóa hục
(3)

Sổ lượng 
khỏa

học/nỉ III

Su lin,rniỉ 
học viên/OI 

khóa

Thời RỈan
dùo tuo

(4)

Kinh
plií/01
klióa
(5)

Nịỉiimt 
kinh phí 

(6)

Đ<m vj chịu 
trách nhiệm 

t r i é n  k h u i

Người chịu 
trách nhiệm 

kliuii học

Cấp
chửng

chi/Chứng
nhũn
<«■>

Ghi
chú

1
2

• ••

2. Kè hoạch tò chức hội nghị, hội thao, tọa đảm khoa học cấp chửng nhận dào tạo liên tục:

' ■ Phụ lục nảy dược bô sung theo quy đinh tọi Khoán 9  Điều I Thõng tư số 26/2020/TT-BYT, cổ hiệu lực thi hành kẽ lử ngày 01 thúng 03 nám 2021
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TT Ten huí tháo, lió! ngh|, 
ton ctúin

Tliíri gian tó 
dure

So litl dáo tao lien 
I ye dirr/c (|U> dó¡

Dili tu oil u t liani
d v

Do n v| chju Inicli 
nliiyin trien kind

So Itryn}* diryv cáp 
l>iáy chimu nliim

Ghi
chú

1
2

• ••

THÜ TRU'ÓNG DON V\
(Kyién. dóng d(ht)

G h¡ c l i ií :

(1): Dja danh (ten gpi chinh ihirc cua don vj hánh chinh noi ca  sá dáo tao dóng).
(2): Nam tó chúrc các khóa dáo tyo lion tyc.
(3): Ten các khóa hoc sc trien khai dáo tao trong nSm kc hoach.
(4): Thai gian dáo t?o thco clurong trinh dáo tyo cua khóa hpc da dupe phfi duyét.
(5): Kinh phi/O! khóa hoc la bao nhicu.
(6): Nguón kinh phi tir dfui cho khóa hpc (hpc vicn dóng góp, kinh phi dupe cap tir dja plurong. tir trung uong, kinh phi ho trp tir d\r an. 
clurong trinh y tc,...).
(7): Dcm vj chiu trach nhicm triC*n khai: Co so dáo tao lien tuc cua bénh vién. vicn nghién ciru, trung tám. co só giáo due có dáo tao khói 
ngánh siürc khóc,... da dú dicu kitjn dáo tao.
(8): Hpc vicn sau khi hoán thánh khóa dáo tao dirpc cap ehúng chi hay chimg nhyn dáo (90 lien l\ic.



Phụ lục số 03,v
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 26/2020/TT'BYT ngày 28 tháng 12 năm 2020

cùa Hộ tnnhìỊỊ Hộ Y tổ)

..................'•» CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGIIĨA VIỆT NAM
TẾN C ơ  SỞ ĐẢO TẠO Dộc lập -T ự  do -  H ạnh phúc
SỔ:.......M à  CSDTLÌ

C H Ủ N G  C H I Đ À O  T Ạ O  L IÊN  r ụ c

Chửng nhận: ônu/bìi 
Sinh ngày:
Dơn vị công tác/Địa chi:
Đã /loàn thành khoả học ¡lieo chương trình (1(10 tạo liên tục

Tông số: .......  tiết học (bằng chừ................................................................. ị
Từ HỊiàv tháng. nám 20.....  đốn ngày. thâng...... nủm 20 

Nơi cấp. ngày, /hãng. năm 20...

PHỤ TRẢCH CHUYÊN MÒN THỦ TRƯỞNG c ơ  SỞ DÀO TẠO
KHỎA HỌC

(Ký lên, ị ị Ii ì  rõ  họ tên) (KỲ t in  đòng dầu. ghi rõ  họ lên)

G hi chú:
K ich  thước chim g c h i Hoặc g iấy  chửng nhận :  A 4  hoậc A5 khô ngang 
' Ghi theo tUm vị chứ ỊỊiián 
" ’ G hi mũ do Bộ >' tể cấp 

C hi lên khóa hục

lv Phụ lục nảy dược thay thề theo quy định tại Khoăn 10 Điều I Thòng tir số 26/2020/TT-BYT. cổ 
hiệu lực kẽ tir ngày 01 tháng 03 nàm 2021



..................r» CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHỈA v iệ t  n a m
TÊN C ư  SỜ ĐÀO TẠO Dộc lộp -T ự  do -  Hạnh phúc
Số:.......JM ă CSĐTLTr-1

Phụ lục sổ 0420
(Ban hành kèm tlieo Thông tư sổ 26/2020/TT-BYTngày 28 tháng 12 năm 2020

cùa Hộ trưởng Hộ Y tẻ)

G IÁ Y  C H Ú N G  N H Ậ N  DÀO T Ạ O  L IÊ N  TỤ C

Chứng nhận: ông/bà 
Sinh ngày:
Đom vị còng tác/|)ịa chi:
Dừ thực hiện đào tạo liên tục bằng hình thức ị' “ >:

Tương dương tông sô: .......  tiêi học (bằng chữ................................................Ị

Nơi cắp, ngày...... tháng....... nòm 20...

THỦ TRƯỞNG CO SỞ ĐẢO TẠO

(K ỷ tên đỏng dấu. ỉ ih i  rổ  l iụ  tên)

G hi chù:
Kich thuởc chừng ch iỉu tộc  giẩv chứng nhận : 19x27 a n  khò ngiMỊỊ 

Ghi theo <ỉ<nt vị chù tiuàn 
Ghi nul do Bộ Y tể d tp
Chi rõ: tên hội iluio. hội nghị, tọa líùm dà tham dự; hoặc lén đi' tài nghiên cứu khoa 

học; luận ân. Itiụn vân tỉà hưởtìỊỊ dần. hùi báo khoa học dã dỉtợc đãng; giáo trìn lt 
cliuyên môn (tã xuất bán; khoá, IỠỊ) (tã tham gia giăng (lụy;

Phụ lục này được Ihay Ihế theo quy tlịnh lại Khoan 10 Điều I Thông lư sổ 26/2020/TT-BYT. cổ 
hiộu lực kc lử ngày 01 thnng 03 nnm 2021


