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UNBD TỈNH LAI CHÂU 

SỞ Y TẾ 

 
Số:            /SYT-TCCB 

V/v triển khai văn bản 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lai Châu, ngày      tháng 5 năm 2020 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

 

 

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-K2ĐT ngày 03/3/2020 của Cục Khoa học 

công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế về việc ban hành bộ chương trình và tài liệu 

đào tạo gồm “Người hướng dẫn thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới; 

Đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới; Hướng dẫn tổ chức, 

quản lý đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới; 

Căn cứ Quyết định số 2058/QĐ-BYT ngày 14/5/2020 của Bộ Y tế về việc 

Ban hành tài liệu chuyên môn ‘Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số rối 

loạn tâm thần thường gặp”; 

Để các đơn vị trực thuộc kịp thời cập nhập tài liệu chuyên môn, áp dụng 

trong chẩn đoán, điều trị một số rối loạn tâm thần thường gặp và tổ chức đào 

tạo thực hành cho điều dưỡng viên mới. 

Sở Y tế đăng tải công khai toàn bộ các tài liệu trên cổng thông tin điện tử 

của Sở Y tế Lai Châu địa chỉ: http://soyte.laichau.gov.vn. Mục văn bản chỉ đạo 

điều hành. 

Đề nghị các đơn vị chủ động truy cập để lấy tài liệu thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban GĐ Sở Y tế; 

- Văn phòng Sở; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế (để đăng tải); 

- Lưu: TCCB, VT. 

           GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

           Nguyễn Văn Đối 

 

 

 
 

http://soyte.laichau.gov.vn/
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