
THÔNG BÁO
Về việc mở lớp đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược cho người 

hành nghề dược đã được cấp chứng chỉ hành nghề dược 

Kính gửi: Ông/Bà....................................................................................................

Theo đề nghị của Trường Cao đẳng Dược TW – Hải Dương tại Công văn 
số 422/CV-CĐD ngày 09/5/2022 về việc đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn 
về Dược, Sở Y tế Hải Dương thông báo về việc Trường Cao đẳng Dược TW – 
Hải Dương mở lớp đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn cho người hành 
nghề, nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia: Người hành nghề dược đã được cấp chứng chỉ 
hành nghề dược.

2. Nội dung đào tạo:
- Kiến thức chuyên ngành.
- Pháp luật và quản lý chuyên môn về dược.
3. Thời gian đào tạo: 01 ngày, tổ chức vào ngày 21/5/2022 (thứ bảy). 
4. Hình thức tổ chức dạy/học: Học trực tuyến trên ứng dụng Zoom 

(trường Cao đẳng Dược TW – Hải Dương sẽ có hướng dẫn chi tiết cho các học 
viên trước khi bắt đầu lớp học).

5. Kinh phí đào tạo:
Học viên tham dự lớp đào tạo đóng học phí cho trường Cao đẳng Dược TW 

– Hải Dương theo Thông báo số 369/TB-CĐD ngày 25/4/2022 của trường Cao 
đẳng Dược TW – Hải Dương.

6. Thủ tục nhập học:
Để xác nhận/khẳng định việc tham gia lớp học, đề nghị ông/bà gửi các hồ 

sơ đăng ký về trường Cao đẳng Dược TW – Hải Dương bao gồm:
+ Phiếu đăng ký (theo mẫu gửi kèm);
+ Bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề dược;
+ Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân/căn cước công dân. 
Địa chỉ nhận: Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Dược TW – Hải Dương, 

số 324 Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương, số điện thoại: 0961.384.466/ 0961.394.499.

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /TB-SYT Hải Dương, ngày        tháng 05 năm 2022



7. Một số lưu ý: 
- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 29 Luật Dược số 105/2016/QH13, 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 từ ngày cập nhật kiến thức chuyên môn gần 
nhất thì chứng chỉ hành nghề không còn giá trị; Sở Y tế sẽ tiến hành thu hồi 
chứng chỉ hành nghề dược đã cấp cho ông/bà theo quy định tại Khoản 9 Điều 28 
Luật Dược số 105/2016/QH13.

-Trường hợp ông/bà đã tham gia đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn tại 
các cơ sở đào tạo khác, đề nghị ông/bà bản sao chứng thực Giấy xác nhận hoàn 
thành việc đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược đã được cấp gửi về Sở 
Y tế (địa chỉ: Phòng Nghiệp vụ Dược và QLHNYTTN – Sở Y tế Hải Dương, số 42 
Quang Trung, phường Quang Trung, TP. Hải Dương).

- Thông báo này và danh sách người hành nghề dược dự kiến cần tham gia 
lớp cập nhật kiến thức chuyên môn về dược đã được đăng tải trên website của 
Sở Y tế Hải Dương (đường link: soyte.haiduong.gov.vn → hệ thống văn bản → 
nghiệp vụ dược → văn bản chỉ đạo điều hành). Ngoài đối tượng trong danh sách 
dự kiến trên, nếu người hành nghề dược có nhu cầu đào tạo, cập nhật kiến thức 
chuyên môn về dược, đề nghị liên hệ trường Cao đẳng Dược TW – Hải Dương.

Nếu có vướng mắc, người hành nghề dược liên hệ với Sở Y tế (phòng 
Nghiệp vụ Dược và QLHNYTTN), số điện thoại liên hệ: 02203.852.465./.  
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Trường Cao đẳng Dược TW – Hải Dương;
- Lưu VT; NVD&QLHNYTTN (03).

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Hữu Thanh
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