
SỞ Y TẾ QUẢNG NINH 
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1051/TTKSBT-KSBTN 
V/v thông báo đào tạo an toàn tiêm chủng 

 
 

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 6 năm 2021 

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

 
Căn cứ Quyết định sổ 875/QĐ-SYT ngày 30 tháng 5 năm 2018 của Sở Y 

tế tỉnh quảng Ninh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh. 

Căn cứ quyết định số 03/QĐ -K2ĐT ngày 18/01/2019 của Cục khoa học 
Công Nghệ và đào tạo về việc cấp mã cơ sở đào tạo liên tục cho Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật Quảng Ninh; 

Căn cứ Nghị định 104/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ 
quy định về hoạt động tiêm chủng. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh tổ chức đào tạo mới, đào 
tạo lại cho cán bộ y tế tham gia công tác tiêm chủng ( phụ lục báo giá đào tạo 
kèm theo). 

Đề nghị  các đơn vị có nhu cầu đào tạo tập huấn về “An toàn tiêm chủng” 
xin liên hệ với Đ/c Giang phòng 1 cửa của Trung tâm để được hướng dẫn, tư vấn 
theo số điện thoại: 0949.668.096, địa chỉ email: huonggiangytdpqn@gmail.com 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật xin trân trọng thông báo./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu : VT; KSBTN. 
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Phụ lục:  
 
 

BÁO GIÁ 
Đào tạo An toàn tiêm chủng cho cán bộ Y tế  

 

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

Căn cứ Nghị định 104/2016/NĐ – CP ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và Thông tư 34/2018 ngày 12/11/2018 của 
Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều tại NĐ số 104/2016/NĐ – CP quy định hoạt 
động tiêm chủng; 

Căn cứ Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
về việc “Hướng dẫn đào tạo liên tục trong lĩnh vực Y tế”; Căn cứ Thông tư số 
36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, 
quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí giành cho công tác đào tạo;  

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, xin thông báo nội dung 
Đào tạo An toàn tiêm chủng dành cho đối tượng cán bộ y tế các tuyến có kèm 
theo đơn giá để đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể.  

Nội dung và đơn giá đào tạo: 

STT Nội dung Đơn vị Số 
lượng 

Đơn giá 
( Đồng ) 

1 
Đào tạo cho cán bộ mới về thực hành an 
toàn tiêm chủng cấp giấy chứng nhận 
tiêm chủng (với số lượng <10 học 
viên/lớp) 

Người 01 2.300.000 

2 

Đào tạo cho cán bộ mới về thực hành 
an toàn tiêm chủng cấp giấy chứng 
nhận tiêm chủng (với số lượng ≥ 10 
học viên/lớp) 

Người 01 1.150.000 

3 

Đào tạo cho cán bộ lại về thực hành an 
toàn tiêm chủng cấp giấy chứng nhận 
tiêm chủng (với số lượng < 10 học 
viên/lớp) 

Người 01 900.000 

4 

Đào tạo cho cán bộ lại về thực hành an 
toàn tiêm chủng cấp giấy chứng nhận 
tiêm chủng (với số lượng ≥ 10 học 
viên/lớp) 

Người 01 550.000 
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