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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc công bố Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng là cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

Căn cứ Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của
Chính phủ ban hành quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối
ngành sức khỏe;
Thực hiện Công văn số 376/K2ĐT-ĐH ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Cục
Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện công bố cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10
năm 2017 của Chính phủ;
Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng kèm
theo Văn bản công bố số 1658/BCB-TTYT ngày 15 tháng 10 năm 2020 về việc
công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào
tạo khối ngành sức khỏe, Sở Y tế Cao Bằng thông báo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao
Bằng là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào
tạo khối ngành sức khỏe với các thông tin sau:
1. Tên cơ sở công bố: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng.
2. Số Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh: 87/CB-GPHĐ do Sở Y tế
Cao Bằng cấp ngày 17 tháng 01 năm 2019.
3. Địa chỉ: Tổ 13, phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
4. Người chịu trách nhiệm chuyên môn: bác sỹ Lý Thị Bạch Như.
5. Điện thoại: 02063.954.216.
6. Chuyên ngành đào tạo thực hành: Nội khoa, Ngoại khoa, Sản khoa, Nhi
khoa, Hồi sức cấp cứu, Truyền nhiễm, Điều dưỡng, Hộ sinh.
7. Trình độ đào tạo thực hành: Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, Sau đại học.
8. Trách nhiệm của cơ sở thực hành:
- Cơ sở thực hành chỉ được ký hợp đồng đào tạo thực hành với tổ chức, cá
nhân sau khi được công bố danh sách trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế Cao
Bằng tại địa chỉ: http://soytecaobang.gov.vn và tổ chức triển khai hoạt động đào
tạo thực hành theo chuyên ngành và chương trình đào tạo đã được công bố;
- Đảm bảo các yêu cầu của cơ sở thực hành theo quy định của Nghị định số
111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ;

- Xác nhận kết quả thực hành của người học thực hành sau khi kết thúc đợt
học thực hành tại cơ sở;
- Báo cáo kịp thời về Sở Y tế khi có thay đổi thông tin đối với cơ sở thực
hành để cập nhật trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế Cao Bằng theo quy định.
(Kèm theo Bản công bố và hồ sơ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng).
Sở Y tế Cao Bằng thông báo để Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng và các tổ
chức, cá nhân liên quan biết, thực hiện./.
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