
UBND TlNH TIEN GIANG
TRUONG CAO DANG Y TE

S6: gg ITB-CDYT

CQNG HOA xA HQI cnuNGHiA VI:f,T NAM
DQc lip - Tv do - H~nh phuc

nJn Giang, ngay ./0 thang f nam 2021

THONGBAo
V~vi~c chien sinh l&pdao tao lien tuc

Nganh vit ly tr] li~u - phy.c hBichirc nang

r Can cir Quyet dinh s6 26/QB-K2BT ngay 17/6/2020 cua C\lC Khoa hoc
Cong nghe va Dao tao, BQY tS v@viec cong nhan Vien Nghien ciru va Dao tao Y
khoa lien tuc du di@ukien dao tao lien tuc cho can bQy tSvoi rna dao tao B80;

Can cir Thong bao s6 39/TB-VNVBT ngay 28 thang 02 nam 2021 cua
Vi~n Nghien ciru va Dao tao Y khoa lien tuc v@viec chien sinh rna cac lop
ngiin han;

Nham dap irng nhu c~u hoc t~p va b6i dirong kien tlnrc chuyen mon cua
can bQ y tS dang cong tac tai cac co sa y tS trong va ngoai tinh Ti@nGiang.
Vi~n Nghien Clmva Bao t~o Y khoa lien tl,lcph6i hqp v6i TruOng Cao d~ng Y
tS Ti@nGiang thong bao chieu sinh lOp dao t~o lien tl,lcng~n h~n C\l thS nhu
sau:

I. Thong tin khmi hQc

1. Ten kh6a h{Jc:V~t Iy tri li~u - Ph\lc h6i chuc nang

2. »ai tU'{J'ngtuyJn sinh: di@uduOng, y si, kY thu~t vien .

. ·3. Thiri gian wz ilia iliJm ilclOt{lO:
- Bia diSm dao t~o: TruOng Cao d~ng Y tS Ti@nGiang.

- Thai gian hQC:6 thang (HQcvao cac ngay thu bay va chu nh~t).

- Tp.m gian rna lOp: dv kiSn khai giang 03/4/2021 (khi co du s6 Im;mg
hQcvien: 30 hQcvienllOp)

4. cap chimg chi:
KiSm tra cu6i khoa hQc, nSu hQc vien d~t yeu cftu v@Iy thuYSt va thvc

hanh thea nQi dung cua chuang trinh dao t~o thi duQ'cVi~n nghien Clmva Bao
t~oY Khoa lien tl,lcc~p chUngchi dao t~o rna B80 thee thong tu 22/2013IBYT cua
BQYtS.

II. HB SO' nhip hQCva hQCphi

1.H8 sO':

- Ban dang ky hQc (theo m&u).

- Ban sao b~ng t6t nghi~p chuyen mon (co cong chUng).

- Sa ySu Iy Jich (xac nh~n cua dia phuang ho?c ca quan dang cong
tac).



r.e Minh Due

- 04 arm 3x4 (chup khong qua 6 thang).

- 02 phong bi co dan tern, ghi f6 dia chi ngiroi nhan.

2. Hf)c phi:

HQc vien dong hoc phi 1 IAncho toan khoa hoc, co thS nop bang tiSn
mat hoac chuyen khoan sau khi nQP he, sa dang Icy hoc. Thong tin chuyen
khoan nhu sau:

- Ten Utikhoan: Truong Cao dfuIgY tSTiSn Giang

- S6Utikhoan: 0671 000337764

- Ngan hang: Vietcornbank (VCB) TiSn Giang.

- NQidung: HQten, ghi dung ten lop dang ky theo hoc (lop PHCN-VLTL)

III. Thong tin lien h~ va thM gian nh~n h6 SO'

Nhan he, sa kS tit ngay fa thong bao dSn hSt ngay 3113/2021, nQPhe, sa
tai Phong Dao tao - Nghien ciru khoa hoc, Truong Cao d~ng Y tS TiSn Giang:
8683, Thai Sanh H~nh, Phuong 9, TP. My Tho, TiSn Giang.

* M9i chi nit vui long lien h¢ Phong Dao tao - Nghien cuu khoa h9C,
Truong Cao illmg Y d TiJn Giang (Dia chi: s6 83 Thai Sanh Hanh, Phuong 9,
TP.My Tho, TiJn Giang;Di¢n thoai: 0273.3951464; website: caodangytetg.edu.vn).!~

Noi nhiin:
- Co' sa, TTYT thuoc tinh Ti~n Giang;
- Trang thong tin di~n nr, NQi bQ/
- Luu: VT,f)T-NCKH(Hai)~/t/
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ĐƠN XIN NHẬP HỌC 

Kínhgửi: Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y khoa liên tục 

Tên tôi:  

Sinh ngày:  

Nơi sinh:  

Hộ khẩu thường trú:  

Số điện thoại:;            Email:  

Chuyên ngành đào tạo (Y, Dược, Nha, Điều dưỡng,…): 

Kính đề nghị Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y khoa liên tục cho phép tôi được nhập 
học khóa đào tạo liên tục:  

Tôi cam đoan thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ được quy định theo Quy chế đào tạo 
hiện hành của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y khoa liên tục. 

Ngày      tháng    năm 2021 

Người làm đơn 

 

 

 

 
TỔNG HỘI Y HỌC VIỆT NAM  

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO 
Y KHOA LIÊN TỤC 

 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
    



 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

 
 

                   SƠ YẾU LÝ LỊCH 
                            

 
 

 
 

I. THÔNG TIN BẢN THÂN. 

1. Họ và tên (chữ in hoa) ………………………………………..Nam/ Nữ ….…….……........ ...  

2. Sinh ngày……tháng …..năm …………Nơi sinh ……………..………………………........ ....  

3. Nguyên quán ……………………………………………………………………………...... ....  

4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ……………………………..……………………….......... ....  

5. Chỗ ở hiện nay ……………………………….……………………………………….......... ....  

6. Điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………........... ....  

7. Dân tộc ………………………….Tôn giáo ……………….……………………………..........  

8. Số chứng minh…………………..cấp ngày .…/…./……...nơi cấp…………..….………..... ....  

9. Trình độ văn hóa…………………………………….………………………………............ ....  

10. Kết nạp Đoàn TNCS HCM…….../……./…….. tại …………..………………...……........ ....  

11. Kết nạp Đảng CSVN..…../……./….…….. tại………………………………….……........ ....  

12. Khen thưởng/ Kỷ luật:………………….……………..………………………………....... ....  

13. Sở trường:………………………………………………………………………………..... ....  

II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Ghi rõ họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi công tác của bố mẹ đẻ, anh 
chị em ruột) 

1. Họ và tên cha: …………………………………… Năm sinh: …..…………………........ ......  

- Nghề nghiệp hiện nay: …………………….……………………………………………...... ......  

- Cơ quan công tác : ……………………………………………………………………......... ......  

- Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………….………………………........ ......  

2. Họ và tên mẹ: ………………………….………… Năm sinh: …………….………........ .......  

- Nghề nghiệp hiện nay: …………………….……………………………………………..... .......  

- Cơ quan công tác : ……………………………………………………………………........ .......  

- Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………….………………………........ ......  

3. Họ và tên Anh/chị em ruột: ……………………………. Năm sinh: ………………...... .......  

- Nghề nghiệp hiện nay: …………………….……………………………………………..... .......  

- Cơ quan công tác: ………………………………………………………………………..... .......  

 
ẢNH 

4x6 
(đóng dấu giáp lai  
của nơi xác nhận  

hồ sơ) 



4. Họ và tên Anh/chị em ruột: …………………………. Năm sinh: …………………...... .......  

- Nghề nghiệp hiện nay: ……………………….…………………………………………..... .......  

- Cơ quan công tác : ……………………………………………………………………........ .......  

5. Họ và tên Anh/chị em ruột: …………………………. Năm sinh: …………………...... .......  

- Nghề nghiệp hiện nay: …………………….……………………………………………..... .......  

- Cơ quan công tác : ……………………………………………………………………........ .......  

 

III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.  

Từ tháng năm 
đến tháng 

năm 

Tên trường 
hoặc cơ sở đào tạo 

Ngành học Hình thức đào tạo 
Văn bằng 
chứng chỉ 

     

     

     

     

     

 
IV. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ tháng năm 
đến tháng 

năm 
Đơn vị công tác Chức vụ 

   

   

   

   

 
Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình. 
 

……..………, ngày ……tháng ……năm 20..… 
 

 Xác nhận của cơ quan đang công tác  
hoặc địa phương nơi đăng ký hộ khẩu 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 

Người khai  
(ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 

………………………… 
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