
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 
 

   Số: 356/SYT- NVY 
V/v thực hiện Đào tạo liên tục 

theo quy định của Thông tư số 

26/2020/TT-BYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                      

                    Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 02 năm 2021 

 

Kính gửi: Các đơn vị: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh; Bệnh viện Phổi, Phục hồi chức năng, Y học cổ 

truyền; Bệnh viện Đa khoa: Thành phố Hà Tĩnh, thị xã 

Kỳ Anh, Đức Thọ; Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn. 
 

Ngày 28/12/2020 Bộ Y tế ban hành Thông tư số 26/2020/TT-BYT sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 Hướng dẫn 

việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế (bản sao Thông tư gửi kèm trên hệ thống gửi 

nhận văn bản điện tử). 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị đã được Bộ Y tế cấp mã cơ sở đào tạo nghiên 

cứu và triển khai thực hiện Thông tư. Xây dựng kế hoạch đào tạo liên tục hàng 

năm theo Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư; rà soát, xây dựng, thẩm định, 

ban hành Chương trình và tài liệu đào tạo liên tục; triển khai đào tạo, cấp chứng 

chỉ/chứng nhận đào tạo liên tục và quản lý, lưu trữ hồ sơ khóa học theo đúng quy 

định.  

Sở Y tế sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất việc thực hiện đào 

tạo liên tục của các đơn vị./. 

                 
Nơi nhận:                                                                               
- Như trên; 

- Cục KHCN&ĐT – Bộ Y tế (để báo cáo); 

- Q. Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 
 

 

Lê Chánh Thành 
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