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THÔNG BÁO CHIÊU SINH 

LỚP CHỨNG CHỈ ĐIỀU DƯỠNG NHA KHOA 
 

Căn cứ Quyết định số 1863/QĐ-BYT ngày 27/05/2009 và Quyết định số 

1702/QĐ- BYT ngày 21/05/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế; Trường Trung cấp Cửu 

Long thông báo chiêu sinh chứng chỉ Điều dưỡng nha khoa – Khóa 01 năm 2016 

như sau: 

 Mục tiêu đào tạo:  

o Đào tạo Điều dưỡng  chuyên ngành Nha khoa có trình 

o độ trung cấp có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp, cụ thể: 

o Phụ giúp Bác sĩ tại các phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt; 

o Sử dụng và bảo quản được vật liệu, dụng cụ trang thiết bị thuộc chuyên ngành 

Nha khoa; 

o Thực hiện công tác điều dưỡng tại phòng khám, điều trị Răng Hàm Mặt; 

o Có khả năng tham gia công tác quản lý, công tác hành chính tại cơ sở Răng 

Hàm Mặt; 

o Thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe răng miệng ban đầu ở cộng đồng, 

khám định kỳ, phát hiện sớm một số bệnh lý răng miệng thông thường và tình 

trạng bất thường để xử trí hoặc chuyển tiếp tuyến trên. 

 Đối tượng chiêu sinh: Tốt nghiệp THPT 

 Số lượng chiêu sinh: 50 học viên 

 Thời gian: tập trung 6 tháng 

 Học phí: 10.000.000đồng/khóa 

 Địa điểm học: Trường Trung cấp Cửu Long: 61-63 Nguyễn Văn Đừng, P.6, Q.5 
914-914A Tạ Quang Bửu, P.5, Q.8

 Chứng chỉ tốt nghiệp: Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ Điều 

dưỡng nha khoa theo qui định của Bộ Y tế. 

 Hồ sơ nhập học: 

o Đơn đăng ký học theo mẫu của trường Cửu Long. 

o Lý lịch học viên, có xác nhận địa phương. 

o Bản sao (có công chứng) bằng Tốt nghiệp THPT 

o 05 ảnh 3x4: (ảnh chụp không quá 6 tháng). 

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký, đóng học phí và nhập học: từ ngày ra thông báo đến 

ngày nhập học 30/09/2016. 

Địa điểm đăng ký: 61-63 Nguyễn Văn Đừng, P.6, Q.5 

Điện thoại: 08.5405142 

 

 

 


