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Số:       /BVĐK-QLCL-ĐT&CĐT 

 

Bắc Kạn, ngày      tháng    năm 2022 

 

BẢN CÔNG BỐ 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành  

trong đào tạo khối ngành sức khỏe 
  

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn. 

 

Tên cơ sở công bố: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn. 

Số Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh: 48/BK-GPHĐ ngày 

27/3/2018 của Sở Y tế Bắc Kạn. 

Địa chỉ: Tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh 

Bắc Kạn 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn: Trần Văn Tuyến. 

Điện thoại: 0209.3870.324  Email: bvdkt@backan.gov.vn 

Căn cứ Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ 

quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, cơ sở 

công bố đã đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành theo quy định với các nội 

dung sau đây: 

1. Các ngành/chuyên ngành đào tạo thực hành:  

- Y khoa (Nội khoa, Cấp cứu, Hồi sức tích cực & Chống độc, Ngoại khoa, Sản 

phụ khoa, Truyền nhiễm, Ung bướu, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Mắt, Huyết 

học-Truyền máu, Thăm dò chức năng, Gây mê hồi sức). 

- Dược. 

(Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo). 

2. Trình độ đào tạo thực hành:  

- Cao đẳng Dược 

- Đại học Y khoa 

- Đại học Dược 

- Sau đại học Y khoa 

- Sau đại học Dược 

(Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo). 
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3. Số lượng người đào tạo thực hành tối đa (bao gồm tất cả các trình 

độ):  

(Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo). 

4. Danh sách người giảng dạy thực hành đáp ứng yêu cầu: 

(Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo). 

5. Danh sách các khoa phòng tổ chức thực hành và số giường bệnh/ghế 

răng tại mỗi khoa phòng: 

(Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo). 

6. Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo thực hành: 

(Chi tiết tại Phụ lục 3 kèm theo). 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về các nội dung công bố. 

Kính đề nghị Sở Y tế xem xét, đồng ý và đăng tải thông tin theo quy định. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn xin trân trọng cảm ơn! ./. 

 
Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử:  
- Như kính gửi (đề nghị); 

- Ban Giám đốc (04); 

- Website của đơn vị; 

Gửi bản giấy:  
- Như kính gửi (đề nghị); 

- Lưu: VT, QLCL-ĐT&CĐT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Văn Tuyến 
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