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                 SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Số: 1707/SYT-NVD 

 

               Cần Thơ, ngày  03 tháng  6 năm 2019 

 

 

Kính gửi: Trưởng phòng Y tế các quận/huyện. 

 

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, cập nhật kiến thức về dược hàng năm cho các tổ 

chức, cá nhân hành nghề và cấp Chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập 

nhật kiến thức chuyên môn về dược trên địa bàn theo qui định của Luật dược. Đây 

là tiêu chuẩn để đánh giá cấp mới Chứng chỉ hành nghề dược và duy trì hiệu lực 

Chứng chỉ hành nghề dược sau 03 năm hoạt động. 

Sở Y tế thành phố Cần Thơ thông báo mở lớp đào tạo, cập nhật kiến thức 

chuyên môn về dược năm 2019 như sau: 

- Thời gian: 7g30 ngày 23 tháng 6 năm 2019 (Chủ nhật)  

- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Anh Đào MeKong 2, số 8 đường Xuân 

Thủy, KDC Hồng Phát, P.An Bình, Q.Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 

-Thành phần: Dược sĩ phụ trách chuyên môn của nhà thuốc, quầy thuốc                     

& nhân viên bán thuốc. 

- Nội dung: Cập nhật kiến thức chuyên môn về dược.  

Sở Y tế đề nghị Trưởng phòng Y tế các quận/huyện phố biến công văn này đến 

các cơ sở hành nghề dược trên địa bàn để đăng ký tham dự lớp tập huấn. Tổng hợp 

danh sách gửi về phòng Nghiệp vụ dược Sở Y tế trước ngày 18/6/2019 qua mail: 

nvdcantho@gmail.com (hoặc các cá nhân có thể đăng ký trực tiếp qua địa chỉ mail 

trên) để Ban tổ chức sắp xếp chổ ngồi và tài liệu cho lớp tập huấn thành công tốt đẹp. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận:         
- Như trên; 

- Hội Dược Học; 

- Các Phòng chức năng (để phối hợp); 

- Trang web SYT;     

- Lưu VT, NVD. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Phước Tồn 

 
 

V/v mở lớp đào tạo cập nhật kiến 

thức chuyên môn về dược cho các 

người hành nghề  

mailto:nvdcantho@gmail.com
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