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  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
       
                            Hà Nội, ngày 21 tháng 09  năm 2021 

THÔNG BÁO 
V/v tổ chức khóa đào tạo trực tuyến thuộc Đề án KCB từ xa năm 2021 

 
   
Kính gửi:        - Bệnh viện/Viện Trung ương trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh/thành 
    - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới các tỉnh/thành 
    - Bệnh viện, Trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh/thành 
    - Bệnh viện, Trung tâm y tế Quận/huyện/thị xã 
    - Và các Quý đồng nghiệp 
 
Nhằm mục tiêu cập nhật và nâng cao kiến thức cho các bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên 

của các Bệnh viện, Trung tâm về chẩn đoán, điều trị, chăm sóc các bệnh truyền nhiễm, Bệnh 

viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương xin thông báo kế hoạch tổ chức triển khai khóa đào tạo trực 

tuyến thuộc  đề án khám chữa bệnh từ xa như sau:  

1. Tổ chức khóa đào tạo trực tuyến: Cập nhật chẩn đoán, điều trị và theo dõi bệnh truyền 

nhiễm và nhiệt đới (bao gồm 15 chủ đề đào tạo với nội dung như file đính kèm) 

2. Thời gian: 15 buổi đào tạo, 14-17h các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) ngày 27/09/2021 

đến 15/10/2021 

3. Hình thức đào tạo:  

- Trực tiếp tại hội trường bệnh viện 

- Trực tuyến qua Zoom và phát trực tiếp trên Fanpage của tại bệnh tại địa chỉ trong file đính 

kèm * 

4. Kinh phí: Học viên không phải đóng phí đào tạo 

5. Đối tượng tham dự: Bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và các thành phần quan tâm 

6. Cách thức tham dự: Học viên phải đăng ký trước khi tham gia khóa học bằng cách 

- Học viên học qua zoom:  

+ Quét mã QR đăng ký thông tin tham dự để BTC tổng hợp danh sách. 

+ Đăng nhập vào địa chỉ zoom theo địa chỉ kèm theo trước buổi học 15-30 phút, khi tham gia 

khóa học học viên phải tắt mic, bật camera, đặt tên đăng nhập theo cú pháp: Họ và 

tên_Khoa_Bệnh viện 

- Học viên học qua Fanpage: cần để lại thông tin trong phần bình luận theo cú pháp: Họ và 

tên_Khoa_Bệnh viện 
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