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Hà Nội, ngày       tháng 10 năm 2020 

GIẤY MỜI 

Tham dự Hội thảo “Lấy ý kiến góp ý dự thảo Chuẩn năng lực cơ bản  

bác sĩ y học cổ truyền Việt Nam” – Khu vực phía Nam 
 

Kính gửi: .........................................................................................                      

 

Triển khai các hoạt động đổi mới đào tạo nhân lực ngành y tế gắn với đảm 

bảo chất lượng và khung trình độ quốc gia Việt Nam hướng tới hội nhập với khu 

vực và thế giới, Bộ Y tế đã giao Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam làm đầu 

mối phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo “Chuẩn năng lực cơ bản 

bác sĩ Y học cổ truyền Việt Nam”.  

Để hoàn thiện dự thảo “Chuẩn năng lực cơ bản bác sĩ Y học cổ truyền Việt 

Nam”, Bộ Y tế trân trọng kính mời Quý vị đại biểu tham dự Hội thảo nói trên, 

thông tin cụ thể như sau: 

Chủ trì: Lãnh đạo Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế. 

Thời gian: bắt đầu 08h30 ngày 13 tháng 11 năm 2020. 

 Địa điểm: Khách sạn Sen Việt, số 33 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

Nội dung: Thảo luận và góp ý kiến dự thảo “Chuẩn năng lực cơ bản bác sĩ Y 

học cổ truyền Việt Nam”.  

Thành phần: theo danh sách gửi kèm Giấy mời. 

Kinh phí ăn nghỉ và đi lại của đại biểu tham dự hội thảo do đơn vị cử cán bộ 

chi trả theo quy định hiện hành. 

Trân trọng kính mời Quý đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần và gửi 

danh sách đăng ký đại biểu tham dự hội thảo về Cục Khoa học công nghệ và Đào 

tạo qua địa chỉ email: daotao.k2dt@gmail.com, trước ngày 10 tháng 11 năm 2020. 

Đề nghị Quý đại biểu tải bản dự thảo “Chuẩn năng lực bác sĩ y học cổ truyền Việt 

Nam” tại mục Thông báo trên trang thông tin điện tử của Cục (www.asttmoh.vn) 

và nghiên cứu trước Dự thảo để có ý kiến góp ý tại hội thảo. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Bà Đinh Hồng Minh theo số điện thoại: 

0967880606 hoặc Ông Phạm Ngọc Bằng theo số điện thoại 0964888456.  

 

Nơi nhận  

- Như thành phần; 

- Phó Cục trưởng (để p/hợp chỉ đạo); 

- Ban QLDA HPET; 

- Theo danh sách kèm theo; 

- Lưu: VT, ĐT. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Phạm Văn Tác 
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