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V/v công bó HÔ so điČu kięn huân

luyęn CCCN chuyën môn ve
y tĆ lao đÔng

Kinh głi: Trung tâm Thông tin môi tručng y te,

Cuc Quân 19 môi tručng y tĆ, BÔ Y tĆ

Cuc Quân 19 môi tručng y tĆ, BÔ Y tĆ nhân đuqc Hô so đČ nghi công bó

co só y te điôu kięn huân luyęn câp chtng chi chfrng nhân chuyôn môn vô y

tĆ lao đÔng cła Trung tâm Thông tin môi trubng y tĆ, Cuc Quân 19 môi tručng

y tĆ, BÔ Y tĆ. Sau khi nghiôn cłu vâ râ soât Ho so dô nghi công bô co só y te

điôu kięn huan luyęn câp chtng chi chtng nhân chuyôn môn vë y te lao

đÔng cła Trung tâm Thông tin môi trubng y tĆ; dôi chiĆu nhfrng quy dinh tąi

Khoăn 5 Điču 22; Khoân 1, Khoân 5 Điču 28 Nghi dinh só 44/2016/NĐ-CP

ngây 15/5/2016 cła Chinh phń Quy dinh chi tiĆt mÔt sô diôu cła Luât an toăn,

v? Sinh lao đÔng vô hoąt đÔng kiÔm đinh ky thuât an toăn lao đÔng, huân luyęn

an toân, v? Sinh lao đÔng vâ quan trăc môi trubng lao đÔng (goi tât lă Nghi dinh

44/2016/NĐ-CP), Cuc Quân 19 môi tručng y Ć thông bźo:

1. Trung tâm Thông tin môi trubng y te, Cuc Quân 19 môi trubng y tô đă

công bô Hô so cc só y tô có dă diôu kięn huân luyęn cap chfrng chi chfrng nhân

chuyôn môn vë y tĆ lao đÔng theo quy đinh tąi Nghi dinh só 44/2016/NĐ-CP.

Hô sc công bô cła dcn vi duqc đăng tâi tren Công thông tin dięn tir BÔ Y te.

2. Sau khi công bô, đČ nghi Trung tâm Thông tin môi frubng y te, Cuc

Quân 19 môi trubng y tĆ, BÔ Y tĆ:

- Chiu trâch nhięm truóc phźp luât vÔ nhtng nÔi dung ghi trong Hô so dô

nghi công bô co só y tĆ đń diôu kięn huân luyęn câp chfrng chi chfrng nhân

chuyôn môn vô y tô lao dÔng, kôt quâ huân luyęn vâ Chfrng chi chfrng nhân

chuyôn môn vô y tĆ lao đÔng do dcn vi thvc hięn.

- Thvc hien câc nÔi dung huân luyęn theo Ho so công bô vă câc văn bân

quy phąm phâp luât hięn hânh.



3. Cuc Quån l! möi tru&ng y té sé tb chüc thanh tra, kiém tra cåc hoet

déng huan luyen cap chtng chi chfrng nh4n chuyén mön ve y té lao döng cüa

don vi theo quy dinh hi?n hånh cüa phåp lu@t.

Thöng tin chi tiét db nghi lién h? Phöng Süc khöe lao döng - phöng

ch6ng thuong tfch, Cuc Quån l! möi tru&ng y té. Dia chi: Tång 12, Töa nhå

Töng cuc dån s6, Ngö 8, Tön Thåt Thuyét, Quén Nam Tir Liém, Hå Nöi. Di?n

th0@i: 0243.2272855.

Nci nh@n: KT. CVC TRÜÖNG
- Nhtr trén;

PHO CVC TRUONG
- CT. Nguyén Thi Lién Hucng (dé båo cåo);
- Vän phöng Bé Y té (dé cöng b6 trén Cång
Thöng tin dien tü BO Y té);

- Luu:VT, LB.
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