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THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

Lớp “Đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược” năm 2023 

 
 

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 04 tháng 04 năm 2016. 

Khoản 9, điều 28 Quy định “Người hành nghề Dược không có giấy xác nhận 

hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong 

thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề dược hoặc kể từ 

ngày có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo cập nhật kiến thức 

chuyên môn về dược gần nhất” sẽ bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề;  

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của 

Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Dược; 

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về 

Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;  

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ 

Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục quốc dân và 

chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh 

vực giáo dục, đào tạo;  

Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-ĐHTTr ngày 16/02/2023 của Trường Đại 

học Tân Trào về Tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn năm 2023; 

Căn cứ vào nhu cầu của người học. Trường Đại học Tân Trào thông 

báo tuyển sinh lớp “Đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược” năm 

2023 như sau: 

1. Đối tượng tuyển sinh 

Dược sĩ có trình độ từ Trung cấp trở lên, đã có chứng chỉ hành nghề dược, 

đang hành nghề dược ở các cơ sở y tế công lập hoặc tư nhân. 

2. Hình thức, thời gian, địa điểm và kinh phí  

- Hình thức: Học trực tuyến (online) hoặc trực tiếp. 

- Thời gian đào tạo: 8 giờ (01 ngày). 

- Thời gian tổ chức: Khai giảng liên tục các lớp khi đủ học viên theo quy định. 

- Địa điểm: Trường Đại học Tân Trào hoặc các đơn vị phối hợp. 

- Kinh phí: 500.000 đồng/01 học viên/01 khóa học. 

Cách thức nộp học phí chuyển khoản. Học viên khi chuyển khoản ghi rõ: 

Họ và tên, loại hình bồi dưỡng, số điện thoại. Ví dụ: Nguyen Van A, DuocND54 

0973222xxx. 



Tên tài khoản: Trường Đại học Tân Trào 

Số tài khoản: 112 000 120 930 – Ngân hàng Công thương Việt Nam, Chi 

nhánh Tuyên Quang (Viettin Bank). 

Học phí khoá học được coi là hợp lệ khi được ghi có trên tài khoản Nhà 

trường. Học viên xin thôi học được hoàn trả 100% học phí với tất cả các lớp chưa 

khai giảng khi chưa đủ số học viên mở lớp theo quy định, không được rút lại học 

phí sau khi khai giảng (thủ tục rút học phí theo quy định của Phòng Kế hoạch – 

Tài vụ). Mọi chi tiết liên quan đến học phí liên hệ cô Nguyễn Thúy Hằng, Điện 

thoại: 0354 541 996, Phòng 208, nhà A1 (Phòng Kế hoạch – Tài vụ). 

3. Hồ sơ đăng ký 

- 01 phiếu đăng ký (theo mẫu); 

- 01 bản sao công chứng Chứng chỉ hành nghề dược; 

- 01 bản sao Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân; 

4. Đăng ký và làm thủ tục 

Trung tâm Bồi dưỡng và Phát triển nghề nghiệp, Phòng 102B, nhà A1, 

Trường Đại học Tân Trào, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang hoặc gửi bản 

Scan hồ sơ qua email: ttbd.dhtt@gmail.com hoặc chuyển phát nhanh qua đường 

bưu điện. 

Điện thoại: 02073892012; Giám đốc: 0982334925; Cô Mai: 0987846985; 

Thầy Hội; 0973571284; Cô Ngân: 0373382669 (liên hệ trong giờ hành chính). 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 

- Lãnh đạo trường; 

- Phòng Kế hoạch – Tài vụ; 

- Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu; 

- Website Trường; 

- Lưu: VT, BDPTNN, KH-TV. 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khải Hoàn 
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PHIẾU ĐĂNG KÝ 

Học lớp đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược năm 2023 
 

 

Họ và tên:  ................................................................................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh:  ...........................................................................................................  

Chỗ ở hiện nay:  .......................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  ...........................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

Số CMND hoặc CCCD: ………………… Ngày cấp: …………… Nơi cấp:  .......................  

Số điện thoại (có sử dụng zalo): …………………… Email:  ................................................  

Văn bằng chuyên môn (bằng tốt nghiệp ĐH, CĐ, TC ngành Dược):  ....................................  

Đã được cấp chứng chỉ hành nghề dược số:  ...........................................................................  

Ngày cấp:  ................................................................................................................................  

Nơi hành nghề1:  ......................................................................................................................  

Lĩnh vực hành nghề dược2:  .....................................................................................................  

Tôi xin cam đoan những lời khai của tôi trên phiếu đăng ký này là đúng sự thật. Nếu 

sai thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật./. 

  …………., ngày … tháng … năm 2023 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

                                           
1 Ghi Tên cơ sở và địa chỉ (nhà thuốc, quầy thuốc, …) đang được học viên chịu trách nhiệm chuyên môn. 
2 Ghi theo vị trí đang chịu trách nhiệm chuyên môn về dược (ghi 01 lĩnh vực là cơ sở bán lẻ hoặc cơ sở bán buôn, …) đã 

được cấp CCHN (tham khảo thêm Điều 20, Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017). 
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