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CÔNG NHẬN CÁC CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐÀO TẠO LIÊN TỤC NGÀNH Y TẾ 

(Các đơn vị đào tạo liên tục Mã B) 

 

STT Tên cơ sở đào tạo liên tục nhân lực y tế Mã Lĩnh vực được phép đào tạo liên tục ngành y tế 

Đợt 1. Công văn số 5431/BYT-K2ĐT ngày 05 tháng 8 năm 2008  

1 Bộ Y tế (Các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ) B01 Các khoá đào tạo do các Vụ, Cục trực tiếp đào tạo. 

1.1 Cục Quản lý Khám chữa bệnh (TTĐtạo) B01.01 Các khóa đào tạo liên tục thuộc lĩnh vực khám, chữa 

bệnh.  

1.2 Cục An toàn vệ sinh thực phẩm B01.02 Các khóa đào tạo liên tục thuộc lĩnh vực an toàn thực 

phẩm  

1.3 Tổng Cục dân số B01.03 Các khóa đào tạo liên tục thuộc lĩnh vực dân số 

1.4 Cục Công nghệ thông tin B01.04 Các khóa đào tạo liên tục về công nghệ thông tin y tế 

1.5 Cục Môi trường Y tế B01.05 Các khóa đào tạo liên tục về môi trường y tế 

Đợt 2. Công văn số 5637/BYT-K2ĐT ngày 13 tháng 8 năm 2008 

2 Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương B02 Các chuyên ngành thuộc các lĩnh vực dịch tễ học, Y 

học dự phòng, Y tế công cộng 

3 Viện Kiểm nghiệm thuốc trung ương B03 Các chuyên ngành thuộc lĩnh vực: Phân tích kiểm 

nghiệm thuốc và mỹ phẩm 

4 Bệnh viện Mắt trung ương B04 Các chuyên ngành thuộc lĩnh vực nhãn khoa 

5 Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương B05 Các chuyên ngành thuộc các lĩnh vực chuyên khoa Tai 

Mũi Họng 
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Đợt 3. Công văn 7241/BYT-K2Đt ngày  22/10/2008 

6 Viện Y học Lao động và Vệ sinh Môi trường B06 Các lĩnh vực Y học lao động và vệ sinh môi trường 

7 Viện Vệ sinh Y tế công cộng Tp Hồ Chí Minh B07 Các chuyên ngành thuộc các lĩnh vực dịch tễ học, Y học 

dự phòng, Y tế công cộng 

8 Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh B08 Các chuyên ngành thuộc các lĩnh vực dịch tễ học, Y học 

dự phòng, Y tế công cộng 

9 Hội Hô Hấp Việt Nam B09 Các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Hô hấp 

10 Bệnh viện Phụ sản Trung ương B10 Các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Sản Phụ Khoa 

11 Bệnh viện Thống Nhất B11 Cỏc chuyờn ngành đào tạo theo chức năng nhiệm vụ 

của bệnh viện. 

Đợt 4. Công văn số 8366/BYT-K2ĐT ngày 9/2/2008 

12 Bệnh viện Chợ Rẫy 

 

B12 Các chuyên ngành lâm sàng, cận lâm sàng và phục hồi 

chức năng 

13 Bệnh viện Điều dưỡng Phục Hồi chức năng 

trung ương 
B13 Các chuyên ngành thuộc lĩnh vực điều dưỡng, phục hồi 

chức năng. 

14 Bệnh viện Nhi trung ương 

 

B14 Các chuyên ngành lâm sàng, cận lâm sàng và phục hồi 

chức năng Nhi Khoa.  

15 Bệnh Viện Hữu nghị B15 Các chuyên ngành lâm sàng, cận lâm sàng và phục hồi 

chức năng. 

16 Bệnh viện Y học Cổ truyền B16 Các chuyên ngành y học cổ truyền.  

17 Viện Giám định Y Khoa B17 Các chuyên ngành giám định y khoa 

Đợt 5. Công văn số1855/BYT-K2ĐT ngày 7/4/2009 
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18 Trung tâm dạy nghề công đoàn y tế Việt Nam 

 

B18 Văn hoá ứng xử, kỹ năng giao tiếp, An toàn Vệ sinh 

Lao động. 

 

Đợt 6: Ngày 28/5/2009 

 

TT Đơn vị Mã Lĩnh vực 

 

19 

 

Viện Dinh dưỡng 

B19 Dinh dưỡng cộng đồng, Dinh dưỡng tiết chế, An toàn 

vệ sinh thực phẩm 

 

20 

Trung tâm tư vấn và dịch vụ điều dưỡng hỗ trợ 

cộng đồng – Hội điều dưỡng Việt Nam 
B20 Các chuyên ngành liên quan điều dưỡng (Quản lý điều 

dưỡng, Nghiên cứu điều dưỡng, Phòng ngừa chuẩn, 

Nâng cao nghiệp vụ cho hộ lý...) 

21 Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản            

thành phố Cần Thơ  
B21 Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản (theo chương trình đào tạo 

ngắn hạn đã được Bộ Y tế phê duyệt và ban hành) 

22 Viện Y học Biển B22 Các lĩnh vực về Y học Biển 

23 Bệnh viện Lão khoa trung ương B23 Các chuyên ngành lão khoa và chăm sóc người bệnh 

cao tuổi 

24 Bệnh viện Bạch Mai B24 Các chuyên ngành lâm sàng, cận lâm sàng và phục hồi 

chức năng 

25 Viện Huyết học – Truyền máu trung ương B25 Các lĩnh vực về Huyết học – Truyền máu 

26 Bệnh viện Từ Dũ B26 - Các chuyên ngành về Sản - Phụ khoa. 

- Chăm sóc sức khoẻ sinh sản. 

27 Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên B 27 Các chuyên ngành lâm sàng, cận lâm sàng và phục hồi 

chức năng 

28 Trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ dân số – y 

tế 
B28 Các chuyên ngành về dân số y tế 
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29 Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội B29 Các chuyên ngành về Răng Hàm Mặt 

30 Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh 

Thừa Thiên – Huế. 
B30 Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản (theo chương trình đào tạo 

ngắn hạn đã được Bộ Y tế phê duyệt và ban hành) 

31 Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương B31 Các chuyên ngành đào tạo về truyền nhiễm. 

32 Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh An 

Giang 

B32 Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản (theo chương trình đào tạo 

liên tục đã được Bộ Y tế phê duyệt và ban hành) 

33 Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh 

Quảng Ninh 

B33 Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản (theo chương trình đào tạo 

ngắn hạn đã được Bộ Y tế phê duyệt và ban hành) khu 

vực Đông Bắc 

34 Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh 

Vĩnh Phúc 
B34 Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản (theo chương trình đào tạo 

ngắn hạn đã được Bộ Y tế phê duyệt và ban hành) khu 

vực Tây Bắc 

35 Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản TP Hồ 

Chí Minh 
B35 Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản (theo chương trình đào tạo 

ngắn hạn đã được Bộ Y tế phê duyệt và ban hành) 

36 Trung tâm nghiên cứu, đào tạo và phát triển 

nguồn nhân lực y tế 
B36 Phương pháp giảng dạy y học, Quản lý giáo dục y học, 

Nghiên cứu khoa học y học 

37 Bệnh viện Phong – Da liễu trung ương Quy Hoà B37 Các nội dung về chuyên ngành phong và da liễu. 

38 Bệnh viện Nhi đồng 1 – TP Hồ Chí Minh B38 Các nội dung đào tạo lĩnh vực Nhi khoa 

39 Bệnh viện Nhi Đồng 2 B39 
Các nội dung đào tạo cán bộ y tế về lĩnh vực Nhi khoa 

40 Bệnh viện Châm cứu Trung ương B40 Các chuyên ngành đào tạo về Châm cứu 

41 Bệnh viện E B41 Các chuyên ngành lâm sàng, cận lâm sàng và phục hồi 

chức năng. 

42 Bệnh viện 71 trung ương B42 Các lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành lao và bệnh 

phổi 
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43 Bệnh viện Việt Nam – Thuỵ điển Uông Bí B43 Các chuyên ngành lâm sàng, cận lâm sàng và phục hồi 

chức năng. 

44 Bệnh viện Trung ương Huế B44 Các chuyên ngành lâm sàng cận lâm sàng và phục hồi 

chức năng. 

45 Bệnh viện Phổi Trung ương 

Điền: 0903440089, Dương Vân:  

B45 Các chuyên ngành đào tạo về lao và các bệnh phổi 

46 Viện Sốt rét – KST – CT TP Hồ Chí Minh B46 Các chuyên ngành đào tạo về Sốt rét, ký sinh trùng và 

côn trùng truyền bệnh 

47 Bệnh viện C Đà Nẵng B47  Các chuyên ngành lâm sàng, cận lâm sàng và phục hồi 

chức năng. 

48 Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm 

Quốc gia 
B48 Các nội dung đào tạo về lĩnh vực Kiểm nghiệm an toàn 

vệ sinh thực phẩm. 

49 Bệnh viện Tâm thần trung ương 2 B49 Các nội dung đào tạo về lĩnh vực thần kinh tâm thần 

50 Bệnh viện Tâm thần trung ương 1 B50 Các nội dung đào tạo về lĩnh vực thần kinh tâm thần 

51 Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ B51 Các chuyên ngành lâm sàng, cận lâm sàng và phục hồi 

chức năng. 

52 Bệnh Viện Việt Đức B52 Các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Ngoại Khoa 

53 Bệnh viện K B53 Các chuyên ngành ung bướu. 

54 Bệnh viện Nội tiết 

 

B54 Các chuyên ngành về Nội tiết - Đái tháo đường – Rối 

loạn chuyển hóa. 

55 Bệnh viện 74 Trung ương B55 Các chuyên ngành đào tạo về lao và các bệnh phổi 

56 Bệnh viện Răng Hàm Mặt trung ương thành 

phố Hồ Chí Minh 
B56 Các chuyên ngành về Răng Hàm Mặt 
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57 Trung tâm Phát triển nhân lực và Hỗ trợ hành 

nghề y tế 
B57 Phương pháp dạy học y học, Nghiên cứu khoa học; 

Quản lý nhân lực, Quản lý đào tạo, khoa học công nghệ 

ngành y tế 

58 Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên B58 Các chuyên ngành thuộc các lĩnh vực dịch tễ học, Y 

học dự phòng, Y tế công cộng 

59 Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe 

Trung ương 
B59 Các khóa đào tạo liên tục về nghiệp vụ và kỹ năng 

truyền thông giáo dục sức khỏe 

60 Bệnh viện Mắt – TP Hồ Chí Minh B60 Các chuyên ngành thuộc lĩnh vực nhãn khoa 

61 Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung 

ương 
B61 Chuyên ngành sốt rét, ký sinh trùng, côn trùng truyền 

bệnh. 

62 Bệnh viện Da liễu Trung ương B62 Chuyên ngành Da liễu và các nội dung khác khi được 

phân công. 

63 Bệnh viện đa khoa trung ương Quảng Nam B63 Các chuyên ngành lâm sàng, cận lâm sàng và phục hồi 

chức năng. 

64 Viện Trang thiết bị và công trình y tế B64 Chuyên ngành Trang thiết bị và công trình y tế 

65 Viện Pasteur Nha Trang B65 Các chuyên ngành về y học dự phòng 

66 Viện Pháp Y Tâm thần Trung ương B66 Các chuyên ngành về pháp y tâm thần 

67 Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và sinh phẩm 

y tế 
B67 Các chuyên ngành về Vắc xin và sinh phẩm y tế 

68 Hội Tim mạch Việt Nam B68 Các chuyên ngành về tim mạch 

69 Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam B69 Cỏc chuyên ngành về Lao và Bệnh Phổi 

70 Viện Sốt rột - Ký sinh trựng cụn trựng Quy 

nhơn 
B70 Chuyên ngành sốt rét, ký sinh trùng, côn trùng truyền 

bệnh. 

71 Viện Pháp Y Tâm thần Trung ương Biên Hòa B71 Các chuyên ngành về pháp y tâm thần 
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