ỦY BAN NHÂN DÂN TPHCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA
PHẠM NGỌC THẠCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2201 /TB – TĐHYKPNT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2019

Độc Lập – Tự Do –Hạnh Phúc

THÔNG BÁO
Chiêu sinh lớp Cập nhật kiến thức chuyên ngành Y học gia đình
(chương trình 6 tháng)
Căn cứ Quyết định số: 2000/ QĐ – TĐHYKPNT ngày 10 /6 /2019 của trường Đại học Y khoa
Phạm Ngọc Thạch về việc mở lớp cập nhật kiến thức chuyên ngành Y học gia đình (chương trình 6
tháng);
Để đáp ứng nhu cầu đào tạo cũng như cập nhật kiến thức về Y học gia đình, Trường Đại học Y
khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức chiêu sinh lớp cập nhật kiến thức chuyên ngành Y học gia đình
(chương trình 06 tháng) cho các cán bộ y tế có nhu cầu.
1. Đối tượng chiêu sinh: Đã tốt nghiệp bác sĩ đa khoa.
2. Hình thức đào tạo: Bán tập trung, phối hợp đào tạo trực tuyến (online).
3. Thời gian đào tạo: 6 tháng
4. Học phí: 12.000.000đ/khóa học. Đóng tiền tại quầy thu học phí, sảnh tầng trệt Khu A1 Trường
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Đóng 01 lần hoặc chuyển khoản qua ngân hàng theo thông
tin sau:
 Tên TK: Ngân hàng Phương Đông (OCB), Phòng giao dịch Sài Gòn – Chi nhánh Chợ
Lớn
 Số tài khoản: 003.910.000.682.000.1
 Chủ tài khoản: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
 Phần nội dung chuyển khoản ghi rõ thông tin “Đăng ký lớp cập nhật kiến thức chuyên
ngành (Y học gia đình 6 tháng)”.
Học viên giữ giấy nộp tiền thay thế cho thẻ vào lớp. Nhà trường không giải quyết, hoàn trả
học phí sau khi lớp đã khai giảng.

5. Hồ sơ đăng ký gồm:
a) 2 ảnh (3x4 cm), phía sau ghi đầy đủ họ tên và ngày tháng năm sinh
b) 1 bản sao văn bằng tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa (có thị thực).
c) Bản photo biên lai đóng học phí.
d) Đơn đăng ký theo mẫu đính kèm.
6. Thời gian nhận hồ sơ: Nhận đăng ký thường xuyên từ ngày ra thông báo đến trước ngày khai
giảng 3 ngày.
7. Số lượng học viên: 30-50 học viên/ khóa
8. Nơi nhận hồ sơ: Bộ môn Y học gia đình lầu 2 - Phòng khám Bác sĩ gia đình 461 Sư Vạn Hạnh,
Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0838652435(Ext 126) - 0836 018 541 – Email: bm.yhgd@pnt.edu.vn – Web:
www.pnt.edu.vn
9. Ngày khai giảng: Sẽ thông báo qua email cho học viên.
Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
-Sở y tế TP.HCM;
-Sở y tế các tỉnh phía Nam;
-Các BV Quận, Huyện, TP.HCM;
-Các BVĐK khu vực TP.HCM;
-Lưu: VT, BM.YHGĐ.
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