
 
THÔNG BÁO 

KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC-ONLINE 

 

Triển khai những cam kết trong đào tạo liên tục giữa ban đào tạo thuộc Hội TBYT-VN với 

các nhà cung cấp TTBYT về hướng dẫn:  Vận hành, Bảo dưỡng An toàn - Chính xác các 

Thiết bị y tế. 

Hội TBYT Việt Nam phối hợp với văn phòng Philips tại Việt Nam sẽ tổ chức khóa Đào 

tạo Online theo lịch và nội dung chi tiết dưới đây. 

Thông báo để các đồng nghiệp hiện đang Vận hành; bảo dưỡng các hệ thống thiết bị CT-

Scanner, MRI và Angiography của nhà sản xuất Philips có thể đăng ký tham dự khóa đào 

tạo trên. 

Với sự hỗ trợ về Giảng viên và một phần kinh phí từ văn phòng Philips Việt Nam nên các 

học viên tham gia khóa Đào tạo trực tuyến này không phải đóng phí đào tạo. 

Sau khóa học những học viên tham gia đầy đủ các buổi học và có kết quả trả lời các câu 

hỏi lượng giá đạt từ 6/10 điểm trở lên sẽ được xét cấp chứng chỉ Đào Tạo Liên Tục chuyên 

ngành kỹ thuật TBYT. 

Chứng chỉ có hiệu lực trong 2 năm và Học viên được hưởng các quyền lợi như đã được 

quy định tại thông tư 22 và 26 của Bộ Y tế về thực hiện Đào tạo liên tục. 

Để có đủ thông tin của học viên khi làm chứng chỉ, yêu cầu học viên 

đăng ký tham gia khóa Đào tạo liên tục theo QR Code với đầy đủ thông 

tin dưới đây:  

 

 
 

Họ và tên 
Giới 

tính 
Đơn vị công tác 

Chuyên khoa 

đào tạo 

Số ĐT 

liên hệ 
Email 

Địa chỉ gửi 

chứng chỉ 

CME 

Ảnh số có 

mật độ 

ảnh≥2MB 

Ví dụ 

Trần Thị 

Thu 

Nữ Bv ĐK tỉnh Y 
Kỹ thuật viên 

về CĐHA 
   

ảnh gửi kèm 

vào email 

hoặc Zalo 

 

  



Chương trình và lịch học của khóa Đào tạo: 

- Các buổi lên lớp từ 14h0 đến 16h30 thứ 5 hàng tuần trong tháng 12 năm 2021 

Buổi 1 - Ngày 2/12/2021  Về Hệ thống CT-Scanner 

Buổi 2 - Ngày 9/12/2021  Về Hệ thống MRI 

Buổi 3 - Ngày 16/12/2021  Về Hệ thống chụp mạch-Angiography 

Buổi 4 - Ngày 23/12/2021  Tổng kết khóa học-Cấp chứng chỉ 

Thông tin đường dẫn khóa học online - Học viên sẽ được thông báo khi Ban tổ chức nhận 

được đăng ký tham dự khóa học của các Học viên. 

Rất mong các đồng nghiệp quan tâm và thông báo cho các bạn của mình có cùng vị trí công 

tác đăng ký tham gia khóa Đào tạo. 

Nếu các bạn cùng có vị trí công tác tương tự nhưng không phải thiết bị do Philips sản xuất, 

nếu có yêu cầu vẫn có thể đăng ký tham dự khóa học này. 

Rất mong nhận được dăng ký tham dự khóa ĐTLT của các bạn Học viên trước ngày 

30/11/2021 

Mọi thông tin xin gửi về qua Email hoặc Zalo của anh Hà Văn Hùng 

    Email: hungha1988@gmail.com 

    Di động: 0972 417 918 

Trân trọng. 

 

Hà Đắc Biên 

PCT-TTK Hội TBYT Việt Nam 

Phụ trách Ban Đào tạo 

 

 

 


