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GIỚI THIỆU CHUNG 
Trường đại học y tế công cộng được thành lập ngày 26 tháng 4 năm 2001, theo quyết 
định số 65/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Trường cán bộ quản lý 
y tế.Trong những năm qua trường đãphát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng 
và đang phấn đấu trở thành một trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực y tế công cộng 
của Việt Nam và khu vực. Nhà trường đặt nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo nguồn nhân 
lực có chất lượng cho hệ thống y tế nói chung và y tế công cộng nói riêng và đẩy mạnh 
nghiên cứu khoa học, thúc đẩy sự phát triển khoa học và công nghệ.  
Năm 1996, Tổ chức Rockerfeller Foundation đã tiến hành khảo sát và đặt nền móng 
cho việc hình thành và phát triển một cách tiếp cận mới trong đào tạo y tế công cộng- 
gắn đào tạo hàn lâm với phục vụ thực tiễn (Public Health School Without Wall - 
PHSWOW) tại Việt Nam. Nhiều tổ chức quốc tế và các chuyên gia của các trường đại 
học y tế công cộng danh tiếng trên thế giới đã hỗ trợ và giúp đỡ nhà Trường xây dựng 
chương trình đào tạo và tài liệu học tập cho chương trình cao học y tế công cộng. 
Tháng 9 năm 1997, khoá đào tạo cao học y tế công cộng đầu tiên đã được tiến hành tại 
Trường (lúc đó là Trường cán bộ quản lý y tế). Hiện đã có 16khoá đào tạo thạc sỹ y tế 
công cộng và 5 khoá đào tạo thạc sỹ quản lý bệnh viện đã tốt nghiệp, với gần 800 thạc 
sĩ đã ra trường và chứng tỏ khả năng làm việc tốt, nhiều sinh viên đã được đề bạt vào 
những vị trí quan trọng của ngành y tế và có cơ hội áp dụng những kiến thức và kỹ 
năng đã được đào tạo vào giải quyết các vấn đề trên thực tế.  
 
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 
Mục tiêu chung 

Tăng cường năng lực quản lý bệnh viện cho cán bộ y tế nhằm góp phần nâng 
cao hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ của hệ thống bệnh viên tại Việt 
Nam. 

Mục tiêu cụ thể 
1. Phân tích được các nguyên lý quản lý và nguyên lý quản lý bệnh viện. 
2. Phân tích được các nội dung cơ bản về luật khám chữa bệnh và ý đức áp dụng 

trong công tác khám chữa bệnh. 
3. Thực hiện được các phương pháp thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích số 

liệu, thông tin trong bệnh viện để phục vụ cho việc ra quyết định, lập kế hoạch/ 
chiến lược phát triển bệnh viện, theo dõi và đánh giá hoạt động. 

4. Áp dụng được một số mô hình cơ bản về quản lý chất lượng để không ngừng 
tăng cường chất lượng dịch vụ y tế. 

5. Áp dụng một số kỹ năng lãnh đạo và quản lý cơ bản (như phát hiện và phân tích 
vấn đề, ra quyết định, tổ chức làm việc nhóm) để giải quyết các vấn đề tại bệnh 
viện. 

6. Áp dụng các kiến thức và kỹ năng quản lý kinh tế, tài chính, nhân lực, trang 
thiết bị bệnh viện để lập kế hoạch và quản lý bệnh viện một cách hiệu quả. 

7. Phát triển kỹ năng tham gia xây dựng và phân tích chính sách áp dụng vào quản 
lý bệnh viện phù hợp với bối cảnh thực tế. 
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8. Phối hợp liên ngành và huy động cộng đồng trong việc giải quyết các vấn đề 
khám chữa bệnh. 

9. Áp dụng có hiệu quả các kỹ năng giao tiếp và truyền thong – nâng cao giáo dục 
sức khỏe trong bệnh viện. 

10. Áp dụng công nghệ thông tin và kỹ năng tin học có hiệu quả. 
11. Phát triển khả năng tự học và chuyên môn một cách liên tục. 

 
II. CHUẨN ĐẦU RA 
1. Hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ, các hoạt động của đơn vị công tác và hệ 

thống luật pháp, y đức liên quan đến đơn vị công tác* 
2. Tôn trọng ý kiến của đồng nghiệp và các bên liên quan trong công việc 

 
3.  Vận dụng các văn bản qui phạm pháp luật, chính sách hiện hành để thực hiện 
có hiệu quả các công việc  

 
4. Áp dụng các kỹ năng quản lý để lập, thực hiện và theo dõi đánh giá kế hoạch (kế 
hoạch chiến lược, kế hoạch thường kỳ hoặc kế hoạch can thiệp) tại đơn vị công tác 
5. Tham gia/chủ trì thực hiện các hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ của đơn 

vị công tác 
5.1.  

6. Tham gia quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực (tài chính; nhân lực; cơ sở 
vật chất, trang thiết bị, thuốc và vật tư tiêu hao) của đơn vị công tác 
 

7. Thể hiện kỹ năng lãnh đạo, quản lý đáp ứng nhu cầu thực tiễn và sự thay đổi 
của môi trường bên trong và bên ngoài đơn vị công tác trong giải quyết công 
việc. 

 
8. Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn thông tin y tế tại đơn vị công tác/ bệnh viện 
9. Thiết kế và thực hiện các nghiên cứu mang tính ứng dụng nhằm cung cấp bằng 

chứng cho công tác quản lý tại đơn vị công tác 
  
 

10. Chứng tỏ khả năng tự học cũng như khuyến khích, tạo ảnh hưởng tới đồng 
nghiệp trong học tập và phát triển chuyên môn liên tục 
10.1. . 

 
• Đơn vị công tác: bao gồm bệnh viện công, tư, các đơn vị trong bệnh viện, các 

phòng khám và các cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe được thành lập 
theo qui định của pháp luật.  

III. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO:  
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Đây là khoá học tập trung, sinh viên phải dành 100% thời gian cho việc thực hiện 
đầy đủ chương trình đào tạo và các yêu cầu của nhà trường đề ra. 

Áp dụng hình thức đào tạo theo Hệ thống tín chỉ. Thời gian đào tạo từ 18 – 42 
tháng (phụ thuộc vào kế hoạch học tập của từng cá nhân).Quá thời hạn 24 tháng, sinh 
viên phải nộp tiền gia hạn. 
IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản lý bệnh viện (QLBV) là chương trình đào tạo 
theo định hướng ứng dụng,  giúp cho người học nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ 
năng hoạt động nghề nghiệp; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; có khả năng thiết 
kế sản phẩm, ứng dụng kết quả nghiên cứu, phát hiện và tổ chức thực hiện các công 
việc phức tạp trong hoạt động chuyên môn nghề nghiệp, phát huy và sử dụng hiệu quả 
kiến thức chuyên ngành vào việc thực hiện các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện 
thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế; có thể học bổ sung một số kiến thức cơ sở 
ngành và phương pháp nghiên cứu theo yêu cầu của chuyên ngành đào tạo trình độ 
tiến sĩ để tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ. 

Chương trình đào tạo Thạc sỹ QLBV bao gồm 60 tín chỉ chia thành 2 giai đoạn:  

Giai đoạn 1: 
Sinh viên hoàn thành các môn cơ bản, môn cơ sở và môn chuyên ngành. Trong đó 

có 25 tín chỉ là môn bắt buộc (tương đương 10 môn học) và 18 tín chỉ môn tự chọn 
(tương đương 6-7môn học). Sinh viên lựa chọn các môn tự chọn để đảm bảo đáp ứng 
chuẩn đầu ra của chương trình, phù hợp với định hướng học tập cũng như công việc 
hiện đang công tác và đăng ký với Phòng đào tạo sau đại học (ĐTSĐH).Phòng 
ĐTSĐH sẽ dựa vào những lựa chọn này để bố trí, sắp xếp lịch học. Môn tự chọn có đủ 
từ 10 HV trở lên thì lớp sẽ được tổ chức. 

Giai đoạn 2: 
Bài tập kiến tập bệnh viện: sinh viên sẽ đến các bệnh viện để kiến tập tại bệnh viện 

và hoàn thành chuyên đề kiến tập bệnh viện. 
Luận văn tốt nghiệp: là một đề tài nghiên cứu khoa học về một vấn đề QLBV tại 

bệnh viện hoặc các cơ sở khám chữa bệnh. 
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KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 
 
TT Môn học Số tín chỉ 

1 Kiến thức chung (triết học và ngoại ngữ) 6 

2 Kiến thức cơ sở và chuyên ngành  

2.1 Học phần bắt buộc 19 

2.2 Học phần tự chọn 18 

2.3 Bài tập 1 5 

3 Luận văn 12 

 TỔNG 60 

 
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 

 

  STT MÔN HỌC Mã môn 
học 

Số 
TC 

LÝ 
THUYẾT Tổng học phần lý thuyết 43 

Môn bắt 
buộc 

Môn chung 6 

1 

Triết học: Cung cấp các kiến thức cơ bản về 
triết học nói chung và chủ nghĩa Mác trong 
nghiên cứu y tế công cộng và phân tích các 
vấn đề xã hội. 

PHIL60 4 

2 

Tiếng Anh: Cung cấp kiến thức và 4 kỹ năng 
thực hành (nghe, nói, đọc, viết) về tiếng Anh 
thông dụng (như chủ đề về gia đình, công 
việc, sở thích...). Đọc hiểu tài liệu về các chủ 
đề y tế thông dụng và y tế công cộng. 

ENGL60 2 

Môn cơ sở và chuyên ngành  

3 

Dịch tễ học: Mô tả đặc điểm cơ bản và ứng 
dụng của DTH mô tả và DTH phân tích, các 
phương pháp nghiên cứu DTH; xác định được 
sai số, nhiễu và phương pháp kiểm soát nhiễu 
và sai số; mô tả được hệ thống giám sát DTH. 

EPID60 2  

4 

Thống kê y tế: Cung cấp các kiến thức cơ bản 
về thống kê y tế, áp dụng các phương pháp 
thống kê trong thu thập, trình bày và phân tích 
và phiên giải số liệu trong nghiên cứu và quản 

BIOS60 3 
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lý bệnh viện. Cung cấp kỹ năng sử dụng các 
phần mềm thống kê trong phân tích số liệu 

5 

Nguyên lý quản lý và quản lý bệnh viện: 
Giới thiệu những nguyên lý cơ bản của quản 
lý và các mô hình quản lý, chu trình quản lí 
các chương trình/dự án trong bệnh viện.  

MANA63 2 

6 

Quản lý Nguồn nhân lực: Cung cấp  công cụ 
để tăng cường chất lượng quản lý nhân lực  
thông qua các bước: Tuyển chọn, đào tạo, 
phân tích công việc, sử dụng nhân lực, động 
viên khuyến kích. Môn học này liên quan đến 
môn khoa học quản lý, quản lý y tế, quản lý 
dự án. 

HRMD60 3 

7 

Quản lý Kinh tế và Tài chính bệnh viện: 
Phần Kinh tế Y tế cung cấp kiến thức kỹ năng 
về đánh giá kinh tế Y tế để xây dựng chính 
sách sử dụng nguồn lực cho hiệu quả hơn. 
Tăng cường khả năng phân tích và xây dựng 
chính sách trong quản lý y tế và quản lý kinh 
tế ngành. Phần Tài chính bệnh viện cung cấp 
khái niệm cơ bản về tài chính y tế, phân tích 
đặc điểm, tác động các nguồn tài chính khác 
nhau đến công bằng, chất lượng và hiệu quả 
của hoạt động bệnh viện. Môn học giúp các 
sinh viên vận dụng các nguyên tắc, nội dung 
quản lý tài chính tại bệnh viện để quản lý hiệu 
quả nguồn tài chính của bệnh viện. 

ECON63 3 

8 

Quản lý Trang thiết bị và cơ sở hạ tầng 
bệnh viện (Quản lý TTB và CSHT): Quản lý 
TTB và CSHT đóng vai trò quan trong trong 
việc nâng cao chất lượng dịch vụ Y tế của 
bệnh viện. Môn học cung cấp cho sinh viên 
kiến thức về vai trò, tầm quan trọng và quy 
trình quản lý TTB và CSHT trong bệnh viện. 
Ngoài ra, những vấn đề về quản lý chất thải Y 
tế, và định hướng phát triển công nghệ của 
ngành Y tế cũng được đề cập trong môn học. 

FACI63 2 

9 

PPNC định lượng: Giới thiệu cho sinh viên 
các bước để xây dựng một đề cương và đặc 
biệt là phương pháp để thiết kế các nghiên cứu 
khoa học trong Y tế nói chung và bệnh viện 
nói riêng. Môn học là sự ứng dụng và tổng 
hợp kiến thức của nhiều môn học khác như 
dịch tễ học, nguyên lý quản lý và các nội dung 

RESE60 2 
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quản lý bệnh viện. Những kiến thức, kỹ năng 
của môn học này sẽ được các sinh viên ứng 
dụng trong phần viết luận văn tốt nghiệp khoá 
học. 

10 

PPNC định tính: Mục tiêu của môn học 
nhằm giúp sinh viên sau khi kết thúc môn học, 
sinh viên có thể: thiết kế được một nghiên cứu 
định tínhphù hợp với vấn đề sức khỏe đã xác 
định, phát triển được kế hoạch chọn mẫu phù 
hợp, sử dụng được các phương pháp thu thập 
số liệu định tính bao gồm phỏng vấn sâu, thảo 
luận nhóm và quan sát, mô tả được qui trình 
phân tích và trình bày được số liệu định tính 
và viết được đề cương nghiên cứu định tính. 

QUAL60 2 

Môn tự 
chọn 

Tổng môn tự chọn (học viên chọn tối thiểu 18 TC) 
Môn học tự chọn (chọn số môn học tối thiểu tương đương 18 TC 
trong số các môn học dưới đây) 
Học viên bắt buộc phải chọn 3 môn sau: 
Quản lý chất lượng bệnh viện (3 TC) 
Quản lý Dược (3 TC) 
Tiếp thị xã hội trong Bệnh viện (3 TC) 

Mỗi năm học, Nhà Trường cung cấp 15 môn học trong danh 
mục các môn học tự chọn. 

18 

Nhóm văn bản và xây dựng chính sách:  

1 

Truyền thông chính sách y tế: Môn học này 
nhằm giúp học viên có những kiến thức và kỹ 
năng về lựa chọn thông tin và các cách thức 
truyền tải các kết quả nghiên cứu có ảnh 
hưởng tới chính sách y tế đến các nhà quản lý 
và lập sách một cách hiệu quả. 

POCO60 3 

2 

Chính sách y tế: Cung cấp một số nội dung 
cơ bản về khung khái niệm trong phân tích 
chính sách  y tế. Phân tích vai trò của thông 
tin, Nhà nước, các nhóm lợi ích, các tổ chức 
quốc tế  trong xây dựng, triển khai và đánh giá 
chính sách y tế nói chung và chính sách liên 
quan trực tiếp đến bệnh viện nói riêng. Đồng 
thời thảo luận về một số vấn đề về chính sách 
liên quan đến bệnh viện của Việt Nam  

POLI60 3 

3 

Pháp luật Y tế và y đức: Cung cấp   những 
kiến thức về hệ thống pháp luật về y tế và các 
nguyên lý cơ bản về y đức và mối quan hệ 
giữa cán bộ y tế và người bệnh để giúp người 

LAWM63 3 
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học có thể vận dụng được các quy định của 
pháp luật y tế và y đức vào trong thực tiễn 
quản lý bệnh viện. 

Nhóm Quản lý chất lượng:  

4 

Quản lý chất lượng bệnh viện: Quản lý chất 
lượng toàn diện là công cụ để tăng cường chất 
lượng liên tục thông qua việc phân tích và giải 
quyết một vấn đề mang tính quy trình. Môn 
học này tăng cường năng lực quản lý chất 
lượng bệnh viện cho các sinh viên. Chăm sóc 
bệnh nhân toàn diện gắn liền với chất lượng 
của bệnh viện, và là một nội dung quan trọng 
trong quản lý bệnh viện. 

MANQ63 3 

5 

Quản lý dự án: Môn học này giải thích các 
khái niệm chung về quản lý dự án, mô tả và 
các bước trong qui trình thiết kế dự án như 
xây dựng mô hình và các phương pháp triển 
khai dự án, nội dung thẩm định dự án, tổ chức 
nhân lực thực hiện dự án, lập kế hoạch tài 
chính dự án, các công việc cần thiết để viết 
báo cáo và đóng dự án…  

PROJ60 3 

Nhóm Quản lý nguồn lực:  

6 

Tài chính y tế: Môn học này đóng vai trò 
quan trọng trong việc cung cấp các khái niệm 
cơ bản về tài chính y tế và quản lý tài chính y 
tế. Với các kiến thức được trang bị từ môn học 
này, học viên có thể phân tích được các chức 
năng cơ bản của hệ thống tài chính y tế, các 
tiêu chí đánh giá hệ thống tài chính y tế, đặc 
điểm của các mô hình tài chính trên thế giới 
và tại Việt Nam, và ảnh hưởng của các 
phương thức thanh toán cho nhà cung cấp dịch 
vụ đến các vấn đề công bằng, chất lượng và 
hiệu quả 

HFIN60 3 

7 

Đánh giá kinh tế y tế: Môn học này có vai trò 
quan trọng trong việc cung cấp cho học viên 
lý thuyết và thực hành các phương pháp đánh 
giá kinh tế y tế, các bước thực hiện nghiên cứu 
đánh giá kinh tế y tế, phương pháp đo lường 
chi phí và hiệu quả, các kỹ thuật mô hình hóa, 
phân tích độ nhạy và tính không chắc chắn… 
Với các kiến thức và kĩ năng được trang bị từ 
môn học này, học viên có khả năng tham gia 

HEVA60 4 
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thiết kế nghiên cứu, thu thập số liệu, áp dụng 
kĩ thuật mô hình hóa, phiên giải và trình bày 
được các kết quả của các nghiên cứu đánh giá 
kinh tế y tế 

8 

Quản lý dược bệnh viện: Môn học cung cấp 
một cách có hệ thống các kiến thức, kỹ năng 
để quản lý công tác Dược bệnh viện một cách 
có hiệu quả. Ngoài ra, môn học còn giúp cho 
học viên phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến 
việc sử dụng thuốc an toàn và hợp lý, đặc biệt 
trong cơ chế thị trường hiện nay. 

PHAM63 3 

Nhóm Quản lý thông tin:  

9 

Hệ thống thông tin QLSK : Môn học này 
cung cấp các kiến thức cơ bản về Hệ thống 
thông tin Y tế, các công cụ, phương pháp, số 
liệu và các nguồn thông tin giúp cho việc sử 
dụng thông tin hiệu quả cũng như hỗ trợ cho 
quá trình lập kế hoạch dựa trên bằng chứng. 
Đây là một môn học cần thiết trong chương 
trình cử nhân y tế công cộng, môn học sẽ giúp 
cho học viên có cái nhìn tổng quan về hệ 
thống thông tin y tế, tầm quan trọng của thông 
tin y tế cho việc ra quyết định và hoạch định 
chính sách trong hệ thống y tế. 

INFO60 3 

10 

Trình bày và truy cập thông tin: Hướng dẫn 
tìm kiếm thông tin trên internet và chuẩn bị 
bài trình bày trên powerpoint. Học viên sẽ 
được làm quen với phần mềm quản lý tài liệu 
tham khảo và kỹ năng viết một bài báo khoa 
học. 

ENDN60 3 

Nhóm Tiếp cận và giải quyết vấn đề:  

11 

Giáo dục nâng cao sức khỏe tại BV: Môn 
học này cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về hành vi sức khỏe, các yếu tố 
quyết định vấn đề sức khỏe, cách tiếp cận toàn 
diện, các phương pháp và kỹ năng cơ bản để 
thay đổi hành vi của các đối tượng đích, đặc 
biệt là các đối tượng gắn liền với cơ sở dịch vụ 
y tế (bệnh viện) ; đề cập các tiêu chí của bệnh 
viện NCSK do WHO khuyến cáo. Dựa trên 
nền tảng về khoa học quản lí, khoa học chính 
sách, xã hội học, môn học này trang bị kiến 
thức và kĩ năng để phân tích vấn đề và lập kế 

PROM63 3 
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hoạch NCSK tại cơ sở y tế nói chung và bệnh 
viện nói riêng góp phần giải quyết các vấn đề 
sức khỏe và cải thiện sức khỏe người dân.  

12 

Tiếp thị xã hội trong bệnh viện: Môn học 
này cung cấp các kiến thức cơ bản về 
marketing bệnh viện, thể hiện vai trò của 
chiến lược marketing trong công tác quản lý 
bệnh viện. Môn học này dựa trên nền tảng cơ 
bản của các môn quản lý, khoa học hành vi, 
phương pháp nghiên cứu khoa học, để từ đó 
phát triển chiến lược marketing bệnh viện phù 
hợp với các qui định, chính sách chung của 
nhà nước.  

MARK63 3 

13 

Bệnh viện ứng phó với tình huống khấn 
cấp: Cung cấp những khái niệm cơ bản về 
phòng chống thảm hoạ: định nghĩa thảm hoạ, 
phân loại thảm hoạ, nguy cơ thảm hoạ, tình 
trạng dễ bị tổn thương và khái niệm về quản lí 
thảm hoạ. Các bước trong lập kế hoạch phòng 
chống thảm hoạ của ngành y tế. 

EMER63 3 

14 

Sức khỏe nghề nghiệp: Cung cấp các khái 
niệm cơ bản về an toàn nghề nghiêp, áp dụng 
nguyên tắc quản lý nguy cơ để bảo vệ người 
lao động khỏi những mối nguy hại tại nơi làm 
việc; phát triển những phương pháp kiểm soát 
nhằm hạn chế hoặc giảm nguy cơ đối với 
người lao động ở những ngành nghề khác 
nhau ; phát triển những chương trình quản lý 
và nâng cao sức khoẻ nghề nghiệp. 

OCCU60 3 

15 

Phòng chống chấn thương: Đây là một môn 
học tự chọn với mục tiêu cung cấp cho các 
sinh viên các kiến thức, kỹ năng rất cần thiết 
cho các hoạt động phòng chống chấn thương. 
Môn học này sẽ cung cấp các kiến thức cơ bản 
về dịch tễ học chấn thương, các phương pháp 
nghiên cứu, đánh giá chấn thương cũng như 
các phương pháp xây dựng chiến lược, kế 
hoạch phòng chống chấn thương. Môn học 
được thiết kế dựa trên các kiến thức cập nhật 
trên thế giới lồng ghép với các số liệu, hoạt 
động thực tế. Phương pháp giảng dạy chủ 
động kết hợp lý thuyết, thực hành và các bài 
tập tình huống thực tế ở Việt Nam. 

INJU60 3 

NĂM  Thựa địa  17 
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THỨ 
HAI 

1 Chuyên đề kiến tập bệnh viện (2 tháng): SPEC63 5 

2 Luận văn tốt nghiệp (8 tháng) THES63 12 

  TỔNG CỘNG   60 

 
V. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG GIAI ĐOẠN I (lý thuyết) 
1. Nội qui học tập: 
1. Trước mỗi kỳ học, sinh viên đăng ký môn học qua cổng thông tin sinh viên theo 

qui định và hướng dẫn của Phòng Đào tạo Sau Đại học. Hết hạn đăng ký, nếu sinh 
viên chưa đăng ký được đủ số tín chỉ cần thiết, sinh viên đó sẽ phải đăng ký học 
cùng với khóa sau. Đối với các lớp tại địa phương, Phòng ĐTSĐH sẽ đăng ký tập 
trung cho sinh viên, sinh viên không cần phải tự đăng ký. 

2. Sinh viên phải đi học đầy đủ, đúng giờ theo qui định của nhà trường (sáng bắt đầu 
từ 8h00, chiều bắt đầu từ 13h00, tối bắt đầu từ 17h30). 

3. Trong lớp phải ngồi giữ trật tự, không sử dụng điện thoại di động và tuân thủ các 
hoạt động của giảng viên yêu cầu. 

4. Khi nghỉ học phải có giấy xin phép và được sự đồng ý bằng văn bản của giáo vụ bộ 
môn hoặc giảng viên trực tiếp giảng giờ đó. Nghỉ học từ 3 ngày đến 1 tuần phải 
được sự đồng ý bằng văn bản của Trưởng phòng Đào tạo sau đại học. Nghỉ học 
trên 1 tuần phải được sự đồng ý bằng văn bản của Ban giám hiệu. 

5. Sinh viên phải tham dự các buổi sinh hoạt khoa học định kỳ (chiều thứ 4 hàng 
tuần) và các hoạt động khác của Nhà trường khi nhà trường có thông báo. Nội dung 
này chỉ áp dụng đối với các lớp học tại Trường. 

2. Đăng ký khối lượng học tập 
1. Trước khi bắt đầu mỗi học kỳ, tùy theo khả năng và điều kiện học tập của bản 

thân, từng sinh viên phải đăng ký học các học phần dự định sẽ học trong học kỳ đó 
với phòng đào tạo sau đại học của trường (hướng dẫn đăng ký tại Phụ lục I).  

2. Khối lượng học tập tối thiểu mà mỗi sinh viên phải đăng ký trong mỗi học kỳ 
được quy định như sau: 

a) 14 tín chỉ cho mỗi học kỳ, trừ học kỳ cuối khóa học, đối với những sinh viên 
được xếp hạng học lực bình thường; 

b) 10 tín chỉ cho mỗi học kỳ, trừ học kỳ cuối khóa học, đối với những sinh viên 
đang trong thời gian bị xếp hạng học lực yếu. 

3. Sinh viên đang trong thời gian bị xếp hạng học lực yếu chỉ được đăng ký khối 
lượng học tập không quá 14 tín chỉ cho mỗi học kỳ. 

4. Việc đăng ký các học phần sẽ học cho từng học kỳ phải bảo đảm điều kiện tiên 
quyết của từng học phần và trình tự học tập của mỗi chương trình cụ thể(Phụ lục II). 
3. Điều kiện dự thi kết thúc môn học: 
1. Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp lý thuyết đã qui định trong đề cương chi tiết 

môn học 
2. Tham dự đầy đủ các buổi thực hành, thảo luận do bộ môn tổ chức. 
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3. Có đủ các bài tập, kiểm tra thường kỳ, điểm tiểu luận theo qui định của môn học. 
4. Sinh viên vắng mặt có lý do chính đáng trong kì kiểm tra thường kì, kì thi kết thúc 

môn học được dự kì kiểm tra, thi bổ sung (trường hợp này được coi là thi lần đầu). 
Không tổ chức kiểm tra lại cho những sinh viên có điểm kiểm tra thường kì dưới 5. 

5. Sinh viên không đủ điều kiện dự thi kết thúc môn học nào phải học lại môn đó với 
khóa học tiếp theo. 

4. Đánh giá môn học/học phần: 
1. Đối với các học phần chỉ có lý thuyết hoặc có cả lý thuyết và thực hành: Tùy theo 

tính chất của học phần, điểm tổng hợp đánh giá học phần (sau đây gọi tắt là điểm 
học phần) được tính căn cứ vào một phần hoặc tất cả các điểm đánh giá bộ phận, 
bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên trong qúa trình học tập; điểm đánh giá nhận 
thức và thái độ tham gia thảo luận; điểm đánh giá phần thực hành; điểm chuyên 
cần; điểm thi giữa học phần; điểm tiểu luận và điểm thi kết thúc học phần, trong đó 
điểm thi kết thúc học phần là bắt buộc cho mọi trường hợp và có trọng số 
không dưới 50%. 

2. Việc lựa chọn các hình thức đánh giá bộ phận và trọng số của các điểm đánh giá bộ 
phận, cũng như cách tính điểm tổng hợp đánh giá học phần do giảng viên đề xuất, 
được Hiệu trưởng phê duyệt và phải được quy định trong đề cương chi tiết của học 
phần. 

3. Đối với các học phần thực hành: Sinh viên phải tham dự đầy đủ các bài thực hành. 
Điểm trung bình cộng của điểm các bài thực hành trong học kỳ được làm tròn đến 
một chữ số thập phân là điểm của học phần thực hành. 

4. Giảng viên phụ trách học phần trực tiếp ra đề thi, đề kiểm tra và cho điểm đánh giá 
bộ phận, trừ bài thi kết thúc học phần. 

5. Thang điểm đánh giá 
1. Kết quả học tập được đánh giá dựa theo hai loại thang điểm: 

a) Thang điểm 10 là thang điểm tiện ích, được sử dụng cho các điểm thành 
phần của một học phần. Các bảng ghi điểm thành phần (điểm kiểm tra giữa kỳ, điểm 
thi cuối kỳ, điểm bài thí nghiệm,…) sử dụng thang điểm 10, làm tròn đến 1 chữ số 
thập phân.  

b) Thang điểm 4 là thang điểm chính thức, trong đó điểm chữ (A, B, C, D, F) 
được sử dụng cho điểm tổng kết học phần quy đổi từ thang điểm 10 dựa theo Bảng 1, 
điểm số (4-0) được sử dụng cho tính điểm trung bình học kỳ và điểm trung bình tích 
lũy.  

Bảng 1: Thang điểm đánh giá kết quả học tập 
 Thang điểm 10 

(Điểm thành phần) 

Thang điểm 4 
(Điểm chính thức) 

Điểm chữ Điểm số 

Đạt * 

8,5 – 10 A 4 
7,0 - 8,4 B 3 
5,5 – 6,9 C 2 
4,0 – 5,4 D 1 

Không đạt < 4,0 F 0 
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(* Riêng đối với luận văn/luận án tốt nghiệp: phải đạt từ 5,5  trở lên mới được coi 
là đạt)  

2. Các điểm dùng trong các bảng kết quả học tập được quy định như sau: 
a) Việc xếp loại các mức điểm A, B, C, D, F được áp dụng cho các trường hợp 

sau đây: 
- Đối với những học phần mà sinh viên đã có đủ điểm đánh giá bộ phận, kể cả 

trường hợp bỏ học, bỏ kiểm tra hoặc bỏ thi không có lý do phải nhận điểm 0; 
- Chuyển đổi từ mức điểm I qua, sau khi đã có các kết quả đánh giá bộ phận mà 

trước đó sinh viên được giảng viên cho phép nợ; 
- Chuyển đổi từ các trường hợp X qua. 
b) Việc xếp loại ở mức điểm F ngoài những trường hợp như đã nêu ở mục a, 

còn áp dụng cho trường hợp sinh viên vi phạm nội quy thi, có quyết định phải nhận 
mức điểm F.  

c) Điểm I: Điểm chưa hoàn tất học phần do vắng mặt có phép trong buổi thi 
hoặc buổi đánh giá thành phần khác của học phần, được áp dụng cho các trường hợp 
sau:  

- Trong thời gian học hoặc trong thời gian thi kết thúc học kỳ, sinh viên bị ốm 
hoặc tai nạn không thể dự kiểm tra hoặc thi, nhưng phải được Trưởng phòng Đào tạo 
sau Đại học cho phép; 

- Sinh viên không thể dự kiểm tra bộ phận hoặc thi vì những lý do khách quan, 
được Trưởng phòng Đào tạo sau Đại học chấp thuận. 

Trong thời hạn 2 học kỳ chính kế tiếp, sinh viên nhận điểm I phải theo dõi lịch 
học, lịch thi (tất cả các học kỳ) để đăng ký trả nợ xóa điểm I khi trường có tổ chức 
đánh giá thành phần tương ứng của học phần. Sau thời hạn này, nếu sinh viên chưa có 
điểm để đánh giá học phần, điểm I tự động được chuyển thành điểm F. 

d) Điểm R: Miễn học (bảo lưu hoặc chuyển tín chỉ không cho điểm số), được 
tính tích lũy tín chỉ, ghi trong mục bảo lưu và không tính vào điểm trung bình học kỳ 
hoặc điểm trung bình tích lũy, chỉ tính vào kết quả học tập toàn khóa. Được áp dụng 
cho các trường hợp sau:  

- Điểm học phần được đánh giá ở các mức điểm A, B, C, D trong đợt đánh giá 
đầu học kỳ (nếu có) đối với một số học phần được phép thi sớm để giúp sinh viên học 
vượt. 

- Những học phần được công nhận kết quả, khi sinh viên chuyển từ trường khác 
đến hoặc chuyển đổi giữa các chương trình. 

e) Điểm X: được áp dụng đối với những học phần mà phòng Đào tạo sau Đại 
học chưa nhận được báo cáo kết quả học tập của sinh viên từ Khoa/Bộ môn. 
6. Điểm trung bình học kỳ và điểm trung bình tích lũy 

1. Để tính điểm trung bình học kỳ và điểm trung bình tích lũy, điểm học phần 
phải được quy đổi từ điểm chữ sang thang điểm 4 như trong Bảng 1.  
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2. Điểm trung bình học kỳ (TBHK) và trung bình tích lũy (TBTL) được tính theo 
công thức (làm tròn đến hai chữ số thập phân):  

∑

∑

=

=

×
= N

i
i

N

i
ii

n

na
A

1

1
 

Trong đó:   
A là điểm trung bình chung học hoặc điểm trung bình chung tích lũy  
ai là điểm học phần thứ i  
ni là số tín chỉ của học phần thứ i  
N là số học phần tính điểm trung bình 
3. Điểm trung bình học kỳ được tính sau từng học kỳ chính dựa trên điểm tổng 

kết các học phần nằm trong chương trình đào tạo đã học trong học kỳ. Trong trường 
hợp xét học bổng, khen thưởng hoặc phân chuyên ngành thì điểm trung bình học kỳ 
chỉ tính kết quả của các học phần học lần thứ nhất. 

4. Điểm trung bình tích lũy được tính dựa trên điểm tổng kết học phần của lần 
học cuối cùng của tất cả các học phần đã học (tức điểm chính thức của các học phần, 
kể cả đạt và không đạt) nằm trong chương trình đào tạo từ đầu khóa học cho đến thời 
điểm tính điểm trung bình tích lũy. 
Ghi chú: Sinh viên tham khảo thêm trong Quy chế đào tạo thạc sỹ theo hệ thống tín 

chỉ (http://www.hsph.edu.vn/gt/qcbm)  
 

http://www.hsph.edu.vn/gt/qcbm)
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NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG GIAI ĐOẠN II (NĂM THỨ 2) 
1. Một số qui định thực tập tại bệnh viện 

1. Thực hiện nghiêm chỉnh qui trình và những yêu cầu của nhà trường về đào tạo 
tại thực địa. 

2. Thực hiện nghiêm chỉnh những nội quy, qui định của đơn vị y tế nơi sinh viên 
đến học tập. 

3. Quan hệ tốt với các cán bộ tại đơn vị y tế và các sinh viên cùng nhóm. 
4. Thực hiện những công việc chăm sóc sức khoẻ cộng đồng và những công việc 

liên quan khi được huy động. 
5. Trong quá trình làm nghiên cứu tại cơ sở y tế, sinh viên phải phối hợp chặt chẽ 

với cán bộ của cơ sở nhằm tranh thủ ý kiến đóng góp để xác định được những 
vấn đề nghiên cứu phù hợp với nhu cầu của địa phương và bảo đảm khả năng 
thực thi của đề tài. 

6. Sau khi kết thúc chuyên đề, sinh viên đề nghị bệnh viện thực hành sắp xếp để 
sinh viên báo cáo chuyên đề tại thực địa và xin ý kiến góp ý cho báo cáo. 

7. Trong quá trình học tập, nghiên cứu tại thực địa, sinh viên cần thường xuyên 
liên hệ với Phòng ĐTSĐH, đặc biệt khi có những vấn đề nảy sinh để phối hợp 
và tìm biện pháp hỗ trợ kịp thời. 

2. Thực hiện chuyên đề 
2.1. Mục tiêu 
Sau khi kết thúc thời gian 2 tháng thực tập tại bệnh viện sinh viên có thể: 

1. Quan sát và tham gia thảo luận về một số hoạt động liên quan đến quản lý bệnh 
viện tại các khoa phòng  

2. Mô tả và phân tích một số lĩnh vực chính về quản lý bệnh viện. Cụ thể 7 nội dung 
theo chức năng của bệnh viện (9 chuyên đề) 

2.2. Thời gian thực hiện 

Thời gian thực hiện 2 tháng (bao gồm cả viết và báo cáo chuyên đề) 

2.3. Đầu ra 

Mỗi nhóm sinh viên từ 2 -3 người sẽ viết một báo cáo chuyên đề về một chủ đề 
quản lý bệnh viện (Ví dụ: Quản lý nhân lực, tài chính, quản lý thông tin và hồ sơ bệnh 
án, trang thiết bị và cơ sở hạ tầng, phòng chống nhiếm khuẩn bệnh viện, v.v.) 

2.4. Địa điểm dự kiến 

Tại Hà Nội: Bệnh viện Nông nghiệp, Bệnh viện Bắc Thăng Long, Bệnh viện Việt 
Nam- Thụy Điển Uông Bí (có thể thay đổi) 

Tại Đồng Tháp: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Đồng Tháp 
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Tại TP HCM: Bệnh viện Quận II, Bệnh viện Quận Thủ Đức 

2.5. Hướng dẫn, giám sát 
Trong thời gian sinh viên thực tập, giảng viên sẽ trực tiếp hướng dẫn, giám sát hỗ trợ 
sinh viên tại bệnh viện 
2.6. Đánh giá chuyên đề 
Giáo viên giám sát sẽ chấm điểm quá trình tại cơ sở thực địa 
Điều kiện được bảo vệ chuyên đề: 
- Học viên không vi phạm qui định của bệnh viện và nhà trường 
- Học viên không nghỉ quá 20% số buổi trong tuần đầu tiên có giảng viên bệnh 

viện và giảng viên nhà trường trực tiếp hướng dẫn, trình bày các chuyên đề 
-  

 
Hội đồng bảo vệ báo cáo chuyên đề: 

• Sinh viên trình bày 15 phút 
• Hội đồng (3 thành viên) hỏi 45 phút 
• Hội đồng hội ý thống nhất điểm  
• Chủ tịch Hội đồng công bố quyết định của Hội đồng 

 
Lượng giá SV: 

Điểm TB KTBV = 0,1*CC + 0,2*TLN + 0,7*TBBT 
Trong đó: 
• CC: Chuyên cần. Nếu HV nghỉ 1 buổi, điểm chuyên cần là 5 điểm, nghỉ 2 buổi 

là 0 điểm và không đủ điều kiện để bảo vệ chuyên đề. Qui về thang điểm 10. 
• TLN: Điểm thảo luận nhóm qui về thang điểm 10. 
• TBBT: Điểm trung bình trình bày và chấm quyển chuyên đề qui về thang điểm 

10. 
Học viên có điểm chuyên đề dưới 5 phải thực hiện kiến tập và bảo vệ lại   

3. Luận văn tốt nghiệp 
3.1. Mục tiêu 
Sau khi kết thúc thời gian 8 tháng sinh viên có thể vận dụng các kiến thức đã học của 
năm thứ nhất để hoàn thành một đề tài khoa học liên quan đến quản lý bệnh viện 
3.2. Thời gian thực hiện 

Thời gian thực hiện 8 tháng 
3.3. Đầu ra 

Mỗi cá nhân trong nhóm sẽ hoàn thành một luận văn về một vấn đề liên quan đến 
quản lý bệnh viện. 
3.4. Địa điểm 

Sinh viên chủ động lựa chọn cơ sở thực tập và đề tài để hoàn thành luận 
văn.Nếu sinh viên không có khả năng tìm được cơ sở thực tập, cần đăng ký với phòng 
Đào tạo Sau đại học để nhận được sự hỗ trợ từ nhà trường. 
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3.5. Kế hoạch học tập 
 Các bước Thời gian Quy định 
1 Xác định vấn đề 4 tuần Sinh viên tự lựa chọn cơ sở thực tập và đề tài 

luận văn 
Trong trường hợp sinh viên không tự tìm 
được cơ sở thực tập, đề nghị đăng ký với 
phòng SĐH để được giúp đỡ. 

 Giám sát hỗ trợ XĐVĐ 
(Tỷ trọng điểm: 0.15) 

 SV chuẩn bị những tài liệu, thông tin liên 
quan đến cơ sở thực tập và vấn đề nghiên 
cứu để giải trình trước ban giám sát (Phiếu 
giám sát XĐVĐ luận văn) 
Giám hỗ trợ XĐ VĐ được thực hiện tại 
trường ĐH Y tế công cộng hoặc tại cơ sở đào 
tạo địa phương? 

 Quyết định giáo viên 
hướng dẫn luận văn 

 Phòng ĐTSĐH giới thiệu GV hướng dẫn. 

2 Xây dựng đề cương đề tài 
khoa học của luận văn  

8 tuần Sinh viên làm việc dưới sự hướng dẫn của 
GV hướng dẫn 

 Giám sát hỗ trợ xây dựng 
đề cương (ĐC) 

 Sinh viên tự liên hệ với GV hướng dẫn 

 Nộp ĐC cho Phòng 
ĐTSĐH 

 Nộp 03 cuốn đề cương có chữ kí của GV 
hướng dẫn (không phải đóng bìa giấy trong 
và bìa cứng) 
Bổ sung thêm các giấy tờ phải nộp của HĐ 
ĐĐ sau khi thống nhất ngày mai? 

 Bảo vệ ĐC 
(Tỷ trọng điểm: 0,2) 

 Bảo vệ đề cương tại Trường ĐH Y tế công 
cộng/tại cơ sở đào tạo địa phương 

 Sửa chữa ĐC theo ý kiến 
của hội đồng và nộp lại 
bản đề cương chính thức 

 Nộp 01 cuốn + file điện tử cho Ban cán sự 
lớp để tập trung nộp cho Phòng ĐTSĐH 
trường ĐH YTCC 
Giấy tờ của HĐ Đ Đ? 

 Bảo vệ lại ĐC  Áp dụng cho những SV bảo vệ lần đầu 
không đạt yêu cầu 

3 Thu thập số liệu  Sau khi bảo vệ đề cương sinh viên phải hoàn 
thành thủ tục với Hội đồng đạo đức (nếu cần) 

 Giám sát thu thập số liệu 
(Tỷ trọng điểm: 0.2) 

 SV phải có kế hoạch thu thập số liệu phù hợp 
và mang toàn bộ tài liệu tham khảo, thông tin 
để viết báo cáo để tiến hành giám sát.  
Giám sát thu thập số liệu được thực hiện tại 
địa phương hoặc tại Trường ĐH YTCC/cơ sở 
đào tạo địa phương 

4 Phân tích số liệu, viết báo 
cáo 

8 tuần Sinh viên làm việc dưới sự hướng dẫn của 
GV hướng dẫn 

 Giám sát Thu thập số liệu 
và phân tích số liệu 

 SV sẽ phải giám sát thu thập số liệu và phân 
tích số liệu  tại trường ĐHYTCC/cơ sở đào 
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 tạo địa phương 
5 Luận văn tốt nghiệp 

(Tỷ trọng điểm: 0.45) 
8 tuần  

 Nộp luận văn cho Phòng 
ĐTSĐH Trường ĐH 
YTCC 
 

 Nộp 02 cuốn (không có tên và chữ kí GV 
hướng dẫn) đóng bìa mềm, lý lịch khoa học 
và giấy đồng ý SV bảo vệ có chữ kí  GV 
hướng dẫn  

 Phản biện lần 1 2 tuần  
 Học viên chỉnh sửa theo 

góp ý của PB 
2 tuần  

 Gửi PB (lần 2) và các 
thành viên khác trong HĐ 

2 tuần HV nộp 05 cuốn (không có tên và chữ kí GV 
hướng dẫn) 

 Bảo vệ luận văn chính 
thức 

 Hội đồng Quốc gia gồm 05 thành viên là các 
giảng viên trong và ngoài Trường ĐH YTCC 

 Sửa chữa theo ý kiến của 
hội đồng và nộp bản luận 
văn đã sửa chữa cho 
Phòng ĐTSĐH 

 Nộp 01 cuốn và file điện tử đã sửa chữa hoàn 
chỉnh (yêu cầu hình thức giống như quyển 
luận văn nộp để bảo vệ chính thức) 

 Bảo vệ lại luận văn 3 tháng 
sau bảo vệ 

lần 1 

Áp dụng cho những SV bảo vệ lần 1 không 
đạt 

 
3.6. Giám sát, hướng dẫn 
a. Những quy định chung 
1. Nguyên tắc giám sát: Phòng đào tạo sau đại học bố trí hội đồng giám sát xác định 

vấn đề, thu thập số liệu/thông tin, hỗ trợ phân tích số liệu tại trường và các cơ sở 
đào tạo tại địa phương (TP HCM, Đồng Tháp). 

2. Giáo viên hướng dẫn do sinh viên mời và Phòng đào tạo sau đại học thẩm định, 
quyết định.  

3. Sinh viên phải đến Trường và các cơ sở đào tạo tại địa phương (Đồng Tháp và TP 
HCM) để thực hiện các buổi giám sát, bảo vệ đề cương nghiên cứu/ bảo vệ kế 
hoạch dự án và kết quả cuối cùng của đề tài theo lịch của Trường 

b. Nhiệm vụ của giáo viên hướng dẫn 
1. Hướng dẫn, giúp đỡ sinh viên thực hiện đề tài khoa học 
2. Giám sát hỗ trợ sinh viên theo đúng qui định của Trường ĐHYTCC 
3. Thông báo cho Phòng đào tạo sau đại học về tiến độ thực hiện đề tài, chất lượng đề 

tài và những vấn đề liên quan đến quá trình học tập, nghiên cứu của sinh viên. 
4. Phối hợp với trường ĐHYTCC giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến 

quá trình học tập của sinh viên (những trục trặc tại địa bàn thực hiện đề tài, chậm 
tiến độ...). 
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Lần 1: Giám sát xác định vấn đề 
Giám sát xác định vấn đề nghiên cứu (tại trường ĐH YTCC), được tiến hành vào 
khoảng tuần thứ 4 và 5 khi thực hiện luận văn 
Mục tiêu: Hỗ trợ sinh viên xác định vấn đề cho đề tài khoa học trong lĩnh vực quản lý 
bệnh viện và những vấn đề liên quan đến lựa chọn phương pháp luận cho luận văn  
Nhiệm vụ của sinh viên: chuẩn bị những nội dung theo bảng kiểm giám sát xác định 
vấn đề luận văn 

Nhiệm vụ của ban giám sát 
• Hỗ trợ sinh viên giải quyết những khó khăn trong quá trình xác định cơ sở thực 

tập, vấn đề quản lý trong bệnh viện và lựa chọn phương pháp đánh giá 
• Sử dụng bảng kiểm giám sát  

Lần 2: Giám sát thu thập số liệu và phân tích số liệu (tại trường ĐH YTCC và tại 
địa phương) 
Mục tiêu: Hỗ trợ sinh viên giải quyết những khó khăn gặp phải trong quá trình thu 
thập số liệu, đảm bảo độ tin cậy của số liệu thông qua việc tuân thủ đúng qui trình thu 
thập số liệu. 
Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Trình bày kế hoạch và các hoạt động thu thập số liệu và bảo đảm chất lượng số 
liệu. 

- Phải tự thu thập được một phần số liệu (10%) trừ trường hợp nghiên cứu sử dụng 
số liệu thứ cấp hoặc dự án, nghiên cứu chính kí hợp đồng với đơn vị chuyên môn 
khác thu thập số liệu. 

- Giám sát, kiểm đảm bảo chất lượng số liệu trong trường hợp tiến hành nghiên 
cứu sử dụng số liệu sơ cấp,  phúc tra (20%) số phiếu không tự điều tra 

- Sinh viên chuẩn bị sẵn các tài liệu (phiếu pre-test, phiếu đã điều tra, băng hoặc 
văn bản nếu có thảo luận nhóm, quyết định của Hội đồng đạo đức ...) 

- Sinh viên chuẩn bị các bảng số liệu đã được phân tích theo các bảng trống được 
thông qua trong đề cương luận văn 

- Sinh viên cần biết cách tính toán và ý nghĩa của các bảng số liệu 
- Sinh viên cần chuẩn bị những câu hỏi và vấn đề muốn trao đổi với  giám sát viên  

Hoạt động của nhóm giám sát 
- Giám sát viên sẽ giám sát theo phiếu giám sát kèm theo  
- Giám sát viên sẽ rút ngẫu nhiên một số phiếu đã điều tra để trực tiếp kiểm tra lại 

độ chính xác của thông tin. Giám sát viên có thể nghe lại một số đoạn băng ghi 
âm, đối chiếu với biên bản gỡ băng đi kèm, hoặc kiểm tra lại các tài liệu sử dụng 
dưới dạng số liệu thứ cấp của sinh viên. 

- Giám sát viên sẽ xem các bảng số liệu đã được phân tích có giống như bảng trống 
trong phần Kết quả dự kiến của đề cương hay không. Sau đó kiểm tra sinh viên 
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tính toán ít nhất 3 bảng số liệu dựa trên phần mềm mà sinh viên sử dụng để tính 
toán. 

Lưu ý:  Trường hợp giám sát lần thứ nhất không đạt yêu cầu, sinh viên sẽ được giám 
sát lại. Điểm của lần giám sát lại tối đa là 6 điểm. 
3.7. Đánh giá luận văn 
Tổ chức bảo vệ luận văn: 
Mỗi năm, phòng ĐTSĐH dự kiến sẽ tổ chức 2 đợt bảo vệ luận văn: tháng 4 và tháng 
10. Học viên căn cứ vào tình hình thực tế của bản thân để đăng ký đợt bảo vệ phù hợp. 
Phản biện kín 
Luận văn sẽ được áp dụng qui trình phản biện kín đối với tất cả các học viên.  
Lần 1: học viên sẽ nộp luận văn cho Phòng ĐTSĐH, Phòng sẽ gửi tới tất cả các phản 
biện (mỗi LV sẽ có 2 PB), sau đó học viên sẽ giải trình, chỉnh sửa theo các ý kiến góp 
ý của phản biện. Nếu cả 2 PB không thông qua luận văn, sinh viên sẽ phải chỉnh sửa 
và chuyển sang đợt bảo vệ kế tiếp.  
Lần 2: Phòng ĐTSĐH sẽ gửi LV đã chỉnh sửa tới các PB và các thành viên khác của 
hội đồng trước khi bảo vệ chính thức. Nếu 1 trong 2 PB lần 2 không đồng ý với giải 
trình hoặc chỉnh sửa của học viên chưa đạt yêu cầu, Phòng ĐT sẽ thông báo tới HV 
phải tiếp tục chỉnh sửa và bảo vệ vào đợt kế tiếp (Thời gian thông báo trước 5 ngày 
làm việc tính từ ngày đầu tiên của đợt BVLV).  
Hội đồng bảo vệ luận văn 

Thư ký Hội đồng đọc lý lịch khoa học của sinh viên, quyết định của Hội đồng 
Sinh viên trình bày 20 phút 
Hội đồng hỏi 40 phút 
Hội đồng cho điểm và họp thống nhất điểm 
Chủ tịch Hội đồng thông báo quyết định của Hội đồng  

 Điểm luận văn được tính như sau: 
Điểm XĐVĐ:     X1 
Điểm trình bày bảo vệ đề cương:  X2  
Điểm Thu thập số liệu:    X3 
Điểm viết luận văn:    X4 
 

X = X1x0,15 + X2x0,20 + X3x0,2 + X4x0,45 
 
LƯU Ý:  Điểm chấm luận văn của từng thành viên hội đồng theo thang điểm 
10, có thể lẻ đến một chữ số thập phân, gồm: điểm nội dung luận văn tối đa 9 
điểm  do thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định cụ thể và điểm thành tích nghiên cứu 
tối đa 1 điểm. Có 02 hình thức cộng điểm: 

1. Đối với bài báo: 
• Học viên được cộng 1 điểm: 
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- Có bài báo (từ kết quả nghiên cứu của luận văn)  đã được đăng trên tạp chí 
khoa học chuyên ngành do hội đồng Giáo sư nhà nước qui định (Học viên 
tham khảo danh mục tạp chí theo đường link sau: 
http://nckh.hsph.edu.vn/vi/node/375 

- Hoặc Có xác nhận của tạp chí khoa học chuyên ngành do hội đồng giáo sư 
nhà nước qui định về việc bài báo của học viên đã qua phản biện (Xác nhận 
phải thể hiện bài báo sẽ được đăng tại số nào, thời gian nào của tạp chí). 

• Học viên được cộng 0,5 điểm: 
- Có bản dự thảo bài báo trích từ luận văn được viết theo đúng format  của 1 

tạp chí khoa học chuyên ngành do hội đồng giáo sư nhà nước qui định và có 
chữ ký xác nhận của Giáo viên hướng dẫn về bản dự thảo của bài báo đã đạt 
yêu cầu chuẩn bị gửi đăng. 

2. Đối với đề án: 
• Học viên được cộng 1 điểm: Bản đề án của học viên cần đáp ứng đủ 3 yêu cầu 

sau: 
- Có bản đề án bao gồm đầy đủ các phần của một bản đề án: đặt vấn đề, mục 

tiêu, khuyến nghị và giải pháp,…  
- Giải pháp phải xuất phát từ kết quả nghiên cứu của luận văn 
- Có văn bản xác nhận (ký và đóng dấu) của cơ quan ứng dụng về việc đã , 

đang và sẽ triển khai đề án. 
• Học viên được cộng 0.5 điểm : bản đề án của học viên cần đáp ứng đủ 3 yêu 

cầu sau: 
- Có bản đề án bao gồm đầy đủ các phần: đặt vấn đề, mục tiêu, khuyến nghị 

và giải pháp,…  
- Giải pháp phải xuất phát từ kết quả nghiên cứu của luận văn 
- Có văn bản xác nhận (ký và đóng dấu) của cơ quan ứng dụng về việc đang  

xem xét việc triển khai đề án. 

Luận văn đạt yêu cầu khi điểm trung bình của hội đồng chấm từ 5,5 điểm 
trở lên 
Điểm bảo vệ luận văn (ghi trong bảng điểm cuối khóa):  Y 

 
5. Một số quy định về bảo vệ lại đề cương/báo cáo nghiên cứu 
- Với những sinh viên có điểm bảo vệ dưới 5 điểm sẽ phải bảo vệ lại. Riêng đối với 

Luận văn: những học viên có điểm dưới 5,5 điểm sẽ phải bảo vệ lại. 
- SV nộp quyển muộn (quá hạn) sẽ bị trừ 10% tổng số điểm/1 ngày nộp muộn của 

đợt bảo vệ đó.  
- Sinh viên đăng ký bảo vệ luận văn theo hướng dẫn của Phòng ĐT SĐH. Sau thời 

hạn đăng ký, sinh viên có thể nộp đơn xin gia hạn bảo vệ luận văn nếu SV chưa 

http://nckh.hsph.edu.vn/vi/node/375


 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG – PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 
 

 

 24  

thực sự sẵn sàng nhưng sẽ bị trừ 1 điểm trên trung bình tổng điểm của các thành 
viên hội đồng (điểm trình bày).  

- Thời gian bảo vệ lại đề cương hoặc báo cáo kết quả chuyên đề: 1-2 tuần sau khi 
bảo vệ lần thứ nhất. 

- Thời gian bảo vệ lại luận văn: 3 tháng sau khi bảo vệ lần thứ nhất.  
- Điểm bảo vệ lại đề cương/luận văn không được vượt quá 6 điểm. 
- Sinh viên sửa chữa đề cương/báo cáo theo góp ý của Hội đồng. 
- Nộp đề cương/báo cáo đã sửa chữa để bảo vệ lại cho Phòng ĐTSĐH chậm nhất sau 

7 ngày làm việc. Học viên nộp bằng bản điện tử, trong đó có đính kèm nội dung 
email xác nhận đồng ý thông qua và Biên bản giải trình chỉnh sửa có chữ ký của 
HV và GVHD/GVHT 

- Sinh viên phải chịu mọi chi phí cho việc tổ chức bảo vệ lạitheo mức thu của Nhà 
trường qui định hàng năm. Nộp tiền dưới phòng tài chính kế toán và mang phiếu 
thu lên phòng ĐTSĐH. Với luận văn, qui định trước khi bảo vệ luận văn sinh viên 
phải nộp 05 cuốn luận văn (không có tên và chữ kí thầy hướng dẫn), lý lịch khoa 
họcvà 01 giấy đồng ý cho SV được bảo vệ có chữ kí của GV hướng dẫn. Sau khi 
bảo vệ, sinh viên nộp 01 cuốn luận văn đã sửa chữa hoàn chỉnh, đóng bìa cứng, chữ 
nhũ vàng, có chữ ở gáy quyển (Họ và tên – Luận văn Thạc sỹ QLBV – Năm….), 
có tên và chữ ký của GV hướng dẫn và file điện tử cho thư viện . 
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PHỤ LỤC I 
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN TRÊN HỆ THỐNG  

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TÍN CHỈ CMC 
 
Bước 1: Sinh viên truy cập vào địa chỉ http://www.hsph.edu.vn/gt/student 
Chọn hệ tín chỉ: có thể sử dụng hai liên kết 1 hoặc 2. 

 
Cửa số đăng nhập xuất hiện: 

 

http://www.hsph.edu.vn/gt/student
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Bước 2: Nhập thông tin đăng nhập:  
Tên người dùng : <Điền Mã sinh viên> 
Mật khẩu:   <Mật khẩu> 
Mật khẩu lần đầu tiên truy cập là Mã sinh viên 

 
Khi lần đầu tiên truy cập vào cổng thông tin, hệ thống sẽ yêu cầu đổi mật 
khẩu.Trường hợp quên mật khẩu, sinh viên liên hệ với cán bộ phụ trách lớp để 
nhận lại mật khẩu.<Sinh viên tự thay đổi mật khẩu để đảm bảo tính bảo mật> 

Giao diện cổng thông tin sinh viên: 

 

Bước 3: Vào mục đăng kí học-> sinh viên đăng kí học 
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Bước 4: Đăng ký học 

- Chọn Khóa và Ngành đang học hoặc sẽ học cùng 
- Chọn học phần cần đăng ký họcàkích vào tab Hiển thị lớp  học phần 

 

 
 
Các lớp học phần tương ứng sẽ hiển thị ra. Để Đăng ký lớp học phần phù hợp, tích 
vào lớp học phần đó à kích vào tab Đăng ký. 
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Kết quả Đăng ký  sẽ được hiển thị ở phía dưới. 

- Để hủy kết quả đăng ký,  tích vào lớp học phần cần hủy à kích vào tab Hủy 
đăng kí 

 
 

Bước 5: In kết quả Đăng ký học tập 
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Bước 6: Xuất file excel Kết quả đăng ký học: 
Chọn Học kỳàĐợt học (1) àXem kết quả đăng ký 
Chọn kiểu thời khóa biểu: Xác nhận đăng kýà kích vào tab Xuất file xcel 

 
Khi hoàn thành môn học, sinh viên vào mục tra  cứu điểm để kiểm tra điểm số, nếu 
phát hiện sai so với bản giấy sinh viên phải có trách nhiệm báo lại cho phòng Đào tạo 
sau đại học để kiểm tra và đối chiếu lại. 
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PHỤ LỤC II MỘT SỐ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN 
II. 1 QUY ĐỊNH LIÊN THÔNG/CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRONG CHƯƠNG 

TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THEO QUY CHẾ ĐÀO TẠO TÍN CHỈ 
 

1.1. Môn học được xem xét liên thông/công nhận kết quả từ chương trình Cử 
nhân Y tế công cộng lên chương trình Thạc sỹ Y tế công cộng 

 
Môn học Mức độ liên thông/công nhận kết quả 

Sức khỏe môi trường Một phần (Đối với CN YTCC tracking SKMT nghề 
nghiệp của Trường ĐHYTCC) 

Giáo dục và NCSK Một phần 

Quản lý y tế Một phần 

PPNC định lượng Một phần 

 

1.2. Môn học được xem xét liên thông/công nhận kết quả từ chương trình Cử 
nhân Y tế công cộng lên chương trình Thạc sỹ Quản lý bệnh viện 

 
Môn học Mức độ liên thông/công nhận kết quả 

PPNC định lượng Một phần 

 

1.3. Môn học được xem xét liên thông/công nhận kết quả từ chương trình Cử 
nhân Y tế công cộng lên chương trình Chuyên khoa I Y tế công cộng 

 
Môn học Mức độ liên thông/công nhận kết quả 

Sức khỏe môi trường Một phần (Đối với CN YTCC tracking SKMT nghề 
nghiệp của Trường ĐHYTCC) 

Giáo dục và NCSK Hoàn toàn 

Quản lý y tế Một phần 

PPNC định lượng Một phần 

 

1.4. Môn học được xem xét liên thông/công nhận kết quả từ chương trình Chuyên 
khoa I Y tế công cộng lên chương trình Thạc sỹ Y tế công cộng 

 
Môn học Mức độ liên thông/công nhận kết quả 

Giáo dục và NCSK Một phần 

Quản lý y tế Một phần 
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PPNC định lượng Một phần 

 

1.5. Môn học được xem xét liên thông/công nhận kết quả từ chương trình Chuyên 
khoa I Y tế công cộng lên chương trình Thạc sỹ Quản lý bệnh viện 

 
Môn học Mức độ liên thông/công nhận kết quả 

PPNC định lượng Có điều kiện 

 

1.6. Môn học được xem xét liên thông/công nhận kết quả từ chương trình Thạc sỹ 
Y tế công cộng và Thạc sỹ Quản lý bệnh viện lên chương trình Tiến sĩ Y tế công 
cộng/ CKII TCQLYT 

 
Môn học Mức độ liên thông/công nhận kết quả 

Trình bày Truy cập TT Hoàn toàn 

2  Hình thức liên thông/công nhận kết quả kết quả học tập 
Hình thức liên thông/công nhận kết quả và cách đánh giá học tập do Bộ môn quyết 
định và thể hiện rõ trong đề cương môn học. Có 3 hình thức: 

2.1 Một phần:  Được miễn giảm một số buổi học, nhưng phải có đủ các bài kiểm 
tra, thi theo yêu cầu của môn học. 

2.2 Có điều kiện: Được miễn học, miễn thi, liên thông/công nhận kết quả kết quả 
học tập của chương trình đào tạo trước nhưng phải đáp ứng điều kiện do từng môn 
học yêu cầu.  

2.3 Hoàn toàn: Chấp nhận hoàn toàn kết quả học tập của chương trình học trước đó 

3. Một số quy định đối với việc liên thông/công nhận kết quả 
3.1. Một học phần được phép liên thông/công nhận kết quả khi học viên đã có điểm 
tích lũy học phần tương đương trong thời gian học để lấy văn bằng thứ nhất của 
Trường. Số tín chỉ tích lũy của một học phần liên thông/công nhận kết quả được 
tính theo số tín chỉ của học phần nằm trong chương trình đào tạo hiện thời. 
3.2. Việc xem xét liên thông/công nhận kết quả đối với học viên thuộc diện chuyển 
trường do Hiệu trưởng quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Hội đồng Khoa 
học - Đào tạo khoa/viện chuyên môn. Tổng số tín chỉ được xét liên thông/công 
nhận kết quả không quá 50% khối lượng kiến thức toàn khóa học. 
3.3. Thời gian liên thông/công nhận kết quả của các học phần: Không quá 2 năm 
tính đến ngày xét đối với các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở và không quá 1 
năm cho các học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành.  

3.4. Học viên đã có quyết định xóa tên do bỏ học, nghỉ học hoặc bị buộc thôi học 
nếu tham gia thi lại tuyển sinh và trúng tuyển vào hệ chính quy thì phải học lại toàn 
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bộ chương trình đào tạo - không được liên thông/công nhận kết quả trừ các học 
phần đã được cấp các chứng chỉ riêng. 

3.5. Đối với những học phần được liên thông/công nhận kết quả được tính tích lũy 
tín chỉ, ghi trong mục liên thông/công nhận kết quả mà không được tính vào điểm 
trung bình học kỳ hoặc điểm trung bình tích lũy, chỉ tính vào kết quả học tập toàn 
khóa. Môn học được liên thông/công nhận kết quả sẽ được ký hiệu bằng chữ R 
trong Bảng điểm toàn khóa.  

3.6. Học viên không phải chi trả tiền học phí và kinh phí đào tạo cho những môn 
học được liên thông/công nhận kết quả hoàn toàn và có điều kiện.. 

4. Quy trình liên thông/công nhận kết quả học tập 
Bước 1: Sinh viên nộp đơn đăng ký liên thông/công nhận kết quả học tập và bảng 
điểmcủa chương trình đào tạo trước cho Phòng ĐTSĐH ngay trước khi đăng ký 
môn học vào đầu năm học. 

Bước 2: Phòng ĐTSĐH rà soát lại chương trình đào tạo và bảng điểm của chương 
trình trước, căn cứ yêu cầu của đề cương môn học để lập danh sách sinh viên được 
liên thông/công nhận kết quả và gửi cho Bộ môn và học viên. 

Bước 3: Bộ môn thông báo điều kiện học tập đối với những môn học liên 
thông/công nhận kết quả có điều kiện và một phần. Học viên phải hoàn thành các 
điều kiện của Bộ môn và sẽ có kết quả học tập do Bộ môn đánh giá.  

 
 Hà Nội, ngày  10   tháng  10   năm 2012 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 

(Đã ký) 
Bùi Thị Thu Hà 
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II.2 QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ 
1. Phòng đào tạo Sau đai học thành lập Hội đồng bảo vệ đề cương. Thành phần gồm 

3 thành viên (1 chủ tịch, 2 phản biện) là giáo viên thuộc Trường Đại học YTCC. 
2. Sinh viên nộp 3 quyển đề cương, bìa mềm, có chữ ký của GV hướng dẫn về phòng 

ĐTSĐH trước đợt bảo vệ ít nhất 1 tuần. SV nộp quyển muộn sau hạn qui định sẽ 
bị trừ điểm của đợt bảo vệ đó.  

Muộn 1 ngày: trừ 10% tổng số điểm đợt bảo vệ (trong đó trừ 5% vào điểm 
chấm quyển và 5% vào điểm trình bày) 

3. Điểm chấm Đề cương gồm 2 thành phần: điểm chấm quyển và điểm trình bày. 
Từng thành viên Hội đồng chấm đề cương theo thang điểm từ 0 đến 10, nếu cho 
điểm lẻ là 0,5 điểm. Điểm chấm quyển là trung bình cộng điểm của các phản biện 
và điểm chấm trình bày là trung bình cộng điểm của các thành viên có mặt trong 
buổi bảo vệ được lấy đến một chữ số thập phân và không làm tròn.  

4. Kết quả bảo vệ đề cương sẽ xảy ra 2 trường hợp sau: 
- Trường hợp 1: Đề cương được thông qua. 
- Trường hợp 2: Đề cương không được thông qua.  

5. Nhiệm vụ của sinh viên: 
- Trường hợp 1: sinh viên chỉnh sửa đề cương theo góp ý của hội đồng, nộp lại 

Đề cương đã chỉnh sửa và bản giải trình chỉnh sửa có chữ ký của sinh viên và 
giáo viên hướng dẫn cho phòng Đào tạo SĐH sau 7 ngày tính từ thời điểm kết 
thúc đợt bảo vệ.  

- Trường hợp 2: Đề cương không được thông qua sẽ phải bảo vệ lại. Thời gian 
bảo vệ lại đề cương từ 10-14 ngày sau khi bảo vệ lần thứ nhất. Mỗi sinh viên 
được bảo vệ lại tối đa 2 lần. Trong trường hợp sau 2 lần bảo vệ lại vẫn chưa 
thành công, sinh viên sẽ xác định lại vấn đề nghiên cứu.  

 Hà Nội, ngày     tháng     năm 2016 
 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

 
 

(đã ký) 
 

Nguyễn Thanh Hà 
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BIÊN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA ĐỀ CƯƠNG/LUẬN VĂN SAU BẢO VỆ 
Họ tên sinh viên: ………………………………………………………… 
Tên đề tài: …………………………………………………………............. 
…………………………………………………………................................. 
…………………………………………………………................................. 
 

TT Ý kiến của PB1 Ý kiến của PB2 Giải trình của học viên 
Nêu rõ chỉnh sửa như 

thế nào, trang nào. Nếu 
không chỉnh sửa, giải 
thích rõ lý do không 

chỉnh sửa 

1.    

2.    

3.    

4.    

 
 

Xác nhận của GV hướng dẫn 
(ký và ghi rõ họ tên) 

Sinh viên 
(ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

Biểu mẫu 
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II4. SƠ ĐỒ TÓM TẮT QUY TRÌNH BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 

 
Nội dung chính Tóm tắt qui trình bảo vệ 
1. Đăng ký bảo vệ luận 
văn 
 
 
 
 
 

 

2. Nộp quyển lần 1 
 
 
 
3. Phản biện kín và 
chỉnh sửa luận văn 
 
 
 
 
 
 
 
4. Bảo vệ luận văn 
 
 
5. Nộp quyển hoàn 
chỉnh 
 
 
 
 

Đăng 
ký bảo 
vệ luận 
văn 

Không thông 
qua BV vào đợt 

kế tiếp của đó 

Có thông qua 

Nộp quyển lần 1: 
nộp 2 quyển 

Phản biện kín 
(10-15 ngày 
lv) 

Không 
thông qua Chỉnh 

sửa và 
BV đợt 
kế tiếp Có thông qua 

Chỉnh sửa và nộp 
05 quyển đợt 2 

BVLV 

Thành lập 
HĐBVLV 
chính thức 
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PHU LỤC III: CÁC BIỂU MẪU CHẤM CÁC ĐỢT GIÁM SÁT/BẢO VỆ 
III. 1 KHUNG CHẤM QUYỂN CHUYÊN ĐỀ 

Người thực hiện:………………………… ………………………............... 
Tên chuyên đề: 
……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………… 
Người chấm:
 ……………………………………………………………………………… 

STT Tiêu chuẩn đánh giá 

(cho điểm chẵn từ 0 đến mức tối đa trong khung điểm) 

Khung 

điểm 

tối đa 

Điểm chấm 

1 Trình bày, bố cục 15  

Trình bày theo đúng mẫu quy định (chương,  mục, đánh số 

trang,  bảng biểu...) 

5  

Sử dụng ngôn ngữ chính xác, dễ hiểu, không lỗi chính tả 5  

Tài liệu tham khảo được viết đúng quy định 5  

2 Nội dung 85  

Đặt vấn đề ngắn gọn, làm nổi bật lên được lý do viết 

chuyên đề  

10  

Viết mục tiêu đúng (cụ thể, rõ ràng, ở đâu, khi nào, sử dụng 

động từ hành động...) 

5  

Phương pháp thu thập thông tin phù hợp, trình bày rõ ràng, 

mô tả  chi tiết phương pháp thu thập thông tin 

10  

Kết quả chuyên đề  được trình bày rõ ràng, chính xác. 30  

Bàn luận logic, phù hợp với nội dung,  mục tiêu chuyên đề, 

có tính phê phán/so sánh với y văn khác 

20  

Kết luận phù hợp với kết quả, ngắn gọn theo từng mục tiêu 

của chuyên đề 

5  

Khuyến nghị cụ thể, phù hợp kết quả chuyên đề và khả thi. 5  

Tổng số điểm 100  

Nhận xét, kết luận ghi rõ thông qua hay không (nếu dài, viết vào mặt 

sau):…………………… 
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Ngày ........ tháng ......... năm 20.... 

Người chấm 
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2 KHUNG CHẤM ĐIỂM TRÌNH BÀY BÁO CÁO 

CHUYÊN ĐỀ 
Người thực hiện: ……………………………………………………………………
  
Tên chuyên đề :………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Người chấm: 

 ………………………………………………………………………………. 

ST

T 

Tiêu chuẩn đánh giá Khun

g 

điểm 

Điể

m 

chấ

m 

1 Kỹ năng trình bày 20  

Nói rõ ràng, dễ hiểu 5  

Giữ đúng thời gian cho phép,  phân bổ thời gian cho từng phần 

hợp lí 

5  

Sử dụng các phương tiện nghe nhìn hợp lý 5  

Phong thái tự tin, hấp dẫn người nghe 5  

2 Nội dung trình bày 50  

Đặt vấn đề ngắn gọn, nêu rõ lý do chọn chuyên đề 5  

Trình bày mục tiêu chuyên đề rõ ràng 5  

Trình bày phương pháp thu thập thông tin phù hợp rõ ràng 10  

Trình bày các kết quả chuyên đề rõ ràng, chính xác 10  

Bàn luận có tính phê phán và logic, có so sánh với các y văn khác 

khác 

10  

Kết luận rõ ràng, trả lời được mục tiêu chuyên đề 5  

Khuyến nghị hợp lý, khả thi 5  

3 Trả lời tốt các câu hỏi của hội đồng 30  

Tổng số điểm 100  

 

Nhận xét, kết luận ghi rõ thông qua hay không (nếu dài, viết vào mặt sau):  
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………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Ngày ........ tháng ......... năm 20.... 

 

                                                                                      Người chấm 
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III.3 PHIẾU GIÁM SÁT XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ 
Họ và tên sinh viên:............................................................................................ 
Thực địa:.............................................................................................................. 
Giám sát viên: 1)............................................... 2)..……………………………..  
Ngày giám sát: … / … / 20…. 

TT Nội dung Hướng dẫn cho điểm Điểm 
chấm 

Phần I. Lý do lựa chọn vấn đề nghiên cứu (4 điểm) 
1 Vấn đề nghiên cứu 

phù hợp  
Sinh viên diễn giải vấn đề nghiên cứu thuyết phục và 
phù hợp, logic. Chủ đề nghiên cứu có ý nghĩa thực tiễn 

 

2 Vấn đề được chọn 
có tính khả thi  

Thời  gian, chi phí, nhân lực, sự chấp nhận của địa 
phương/Chủ nhiệm đề tài/GĐ dự án*. 

Phần II. Phương pháp xác định vấn đề nghiên cứu (3 điểm) 
3 Tham khảo tài liệu 

liên quan  
Sinh viên cung cấp số liệu thứ cấp phù hợp làm căn cứ.  
Bước đầu tham khảo nghiên cứu đã triển khai về chủ đề 
nghiên cứu. 

 

4 Thu thập các thông 
tin liên quan đến địa 
bàn nghiên cứu  

Có các bằng chứng tìm hiểu bước đầu về địa bàn nghiên 
cứu (số liệu thứ cấp, biên bản làm việc với các bên liên 
quan tại địa bàn nghiên cứu, băng ghi âm, ảnh,…) 

Phần III. Cây vấn đề/khung lý thuyết và mục tiêu nghiên cứu (2 điểm) 
6 Cây vấn đề hoặc 

khung lý thuyết 
Cây vấn đề/khung lý thuyết rõ ràng, logic, đủ căn cứ, 
phù hợp với vấn đề nghiên cứu. 

 

7 Mục tiêu/ câu hỏi 
nghiên cứu  

Mục tiêu/câu hỏi nghiên cứu rõ ràng, phù hợp 

Phần IV. Nội dung khác (1 điểm) 
8 Kế hoạch làm việc 

và thực hiện luận 
văn 

Có bản kế hoạch phù hợp, rõ ràng, có trao đổi với các 
thành viên khác trong nhóm và cán bộ địa phương. 

 

 Tổng số điểm 0 – 10 điểm  
Những ý kiến của Hội đồng (bao gồm những hạn chế của sinh viên và đề xuất khắc 
phục): 
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
Dự kiến tên vấn đề nghiên cứu:      
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………… 
Kết luận của nhóm giám sát (GV đánh dấu X vào ô THÔNG QUA hoặc  KHÔNG 
THÔNG QUA):  
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THÔNG QUA   �                  KHÔNG THÔNG 
QUA   � 

Ghi chú: 
- (*) Sinh viên có kế hoạch thực hiện luận văn dựa vào một đề tài đã có sẵn hoặc sử dụng số liệu thứ cấp, 

SV cần phải trình Hội đồng Xác nhận đồng ý cho tham gia nghiên cứu/sử dụng số liệu của chủ nhiệm 
đề tài/GĐ dự án.  

- GSV nộp lại Phiếu giám sát về Phòng đào tạo SĐH ngay sau kết thúc giám sát. 
 

Sinh viên  
(ký và ghi rõ họ tên) 

GV giám sát 1 
(ký và ghi rõ họ tên) 

GV giám sát 2 
(ký và ghi rõ họ tên) 
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III.4 KHUNG CHẤM QUYỂN ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU 

Họ tên học viên: ...................................................... Lớp: ....................................... 
Tên đề tài : 
……................................................................................................................................. 
……................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
Người chấm : 
......................................................................................................................................... 
  Tiêu chuẩn đánh giá  

(cho điểm chẵn từ 0 đến mức tối đa qui định trong khung điểm) 
Điể
m 
tối 
đa 

Điể
m 

chấ
m 

1 Đặt vấn đề 1  
 - Đặt vấn đề ngắn gọn, dể hiểu 0,5  
 - Lý do tiến hành nghiên cứu được trình bày một cách thuyết phục 0,5  

2 Mục tiêu nghiên cứu 1  
 - Có mục tiêu nghiên cứu nhất quán và mạch lạc 0,5  

- Mục tiêu được viết thành câu rõ ràng, sử dụng thuật ngữ hành động chỉ ra 
được chính xác nghiên cứu viên sẽ làm gì, ở đâu, vào thời gian nào. 

0,5  

3 Tổng quan tài liệu 1,5  
 - Thông tin về những nghiên cứu trong và ngoài nước đã tham khảo rõ ràng 

và được trình bày xúc tích, hợp lý. 
0,7  

 - Khung lý thuyết hoặc cây vấn đề rõ ràng và phù hợp 0,8  
4 Phương pháp nghiên cứu 5  
 - Thiết kế nghiên cứu phù hợp với vấn đề nghiên cứu 0,5  

- Nêu quần thể đích, đối tượng rõ ràng và phù hợp 0,5  
- Nêu phương pháp chọn mẫu phù hợp, chính xác (bao gồm cả công thức tính 
cỡ mẫu, cách chọn mẫu) 

1,0  

- Các biến số lựa chọn phù hợp với mục tiêu nghiên cứu / giả thuyết nghiên 
cứu 

0,5  

- Những biến số có định nghĩa, chỉ số hay thang đo rõ ràng, hợp lý  0,5  
- Công cụ thu thập số liệu phù hợp với biến số, giả thuyết nghiên cứu và được 
trình bày hợp lý (bộ câu hỏi, bảng kiểm, mẫu xét nghiệm, mẫu thông tin thu thập 
số liệu định tính, v.v.) 

1,0  

- Dự kiến phương pháp phân tích số liệu phù hợp với mục tiêu, nội dung  và 
phương pháp nghiên cứu  

0,5  

5 Dự kiến kết quả, bàn luận, kết luận và khuyến nghị 1,0  
 - Dự kiến phân tích và trình bày số liệu phù hợp với mục tiêu nghiên cứu (bao 

gồm các chiến lược quản lý và phân tích số liệu, các bảng trống dự kiến, các mô 
hình phân tích thống kê dự kiến, dự kiến các vấn đề sẽ thảo luận và báo cáo, 
v.v.)  

  

6 Kế hoạch nghiên cứu 0,5  
 - Kế hoạch thực hiện nghiên cứu được trình bày có tính khả thi cao   

7 Hình thức trình bày đề cương  
(lỗi chính tả, lỗi in ấn-đánh máy, bảng biểu, lề, phông và cỡ chữ, từ viết tắt, 
đánh số đề mục,tài liệu tham khảo v.v.) 

0,5  

Tổng số điểm 10  
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Nhận xét: (người chấm có thể đưa ra những nhận định cụ thể bổ sung thêm cho các 
mục đã chấm điểm ở trên và kết luận đề cương có được thông qua hay không) 
………………………………………………...............…………………..………..…… 
………………………………………………...............…………………..…………….. 
………………………………………………...............…………………..…………… 
 Ngày ........ tháng ......... năm 20….. 

Người chấm 
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III.5 KHUNG CHẤM TRÌNH BÀY ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU 
Họ và tên học viên: ......................................................Lớp: .......................................... 

Tên đề tài :.................................................................................................................. 

……................................................................................................................................... 

Người chấm :................................................................................................................... 

 Tiêu chuẩn đánh giá 
(cho điểm chẵn, từ 0 đến mức tối đa qui định trong khung điểm) 

Khung 
điểm 

Điểm 
chấm 

1 Giới thiệu và đặt vấn đề  1,0  
 - Đặt vấn đề ngắn gọn, dể hiểu 0,5  

 - Lý do tiến hành nghiên cứu vấn đề này được trình bày một 
cách thuyết phục 

0,5  

2 Nội dung của đề cương  5,0  
 - Khung lý thuyết hoặc cây vấn đề rõ ràng và hợp lý 0,8  

 - Có mục tiêu nghiên cứu / giả thuyết nghiên cứu nhất quán, 
mạch lạc, hợp lý  

0,5  

 - Loại thiết kế và đối tượng đích được trình bày hợp lý 0,7  
 - Phương pháp chọn mẫu rõ ràng, khoa học, phù hợp với 

mục tiêu và giả thuyết nghiên cứu, kế hoạch thu thập số liệu 
rõ ràng và khả thi. 

1,0  

 - Biến số nghiên cứu được trình bày rõ ràng 0,5  

 - Có dự kiến phân tích số liệu phù hợp 0,5  

 - Đưa ra ý tưởng độc đáo hay cách tiếp cận mới  0,5  
 - Đề tài có ý nghĩa thực tiễn 0,5  

3 Kỹ năng trình bày 1,0  
 - Trình bày rõ ràng, dễ hiểu  0,4  
 - Tốc độ trình bày các phần báo cáo hợp lý, đúng thời gian 0,4  

 - Chữ viết, bảng biểu, hình chiếu rõ ràng, dễ nhìn 0,2  

4 Trả lời tốt câu hỏi của Hội đồng 3,0  
Tổng số điểm 10  

Nhận xét, kết luận ghi rõ thông qua hay không (nếu dài, viết vào mặt sau): 

……………………………………………………………………………….………… 

……………………………………………………………………………….………… 

……………………………………………………………………………….………… 
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……………………………………………………………………………….………… 

 Ngày .......... tháng ........ năm 20... 
Người chấm  
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III.6 KHUNG CHẤM QUYỂN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 
Họ và tên sinh viên: ......................................................................................................... 

Tên đề tài:......................................................................................................................... 

……................................................................................................................................... 

……................................................................................................................................... 

Người chấm : .................................................................................................................. 

 Tiêu chuẩn đánh giá 
(Cho điểm chẵn, từ 0 đến mức tối đa qui định trong 

khung điểm) 

Khung 
điểm 

Điểm 
chấm 

1 Tên khóa luận phù hợp với mục tiêu và nội dung 
khóa luận 

10  

2 Mục tiêu rõ ràng, khả thi 10  
3 Phương pháp phù hợp, trình bày được các nguồn tài 

liệu sử dụng cho khóa luận và phương pháp tìm kiếm 
các nguồn tài liệu đó 

20  

4 Kết quả 30  
 Trình bày logic thể hiện sự liên kết giữa các phần trong 

tiểu luận 
10  

 Phân tích, thảo luận logic, phù hợp đạt được các mục tiêu 
đề ra 

15  

 Trích dẫn tài liệu tham khảo đúng qui định 5  
5 Kết luận rõ ràng phù hợp với kết quả  10  
6 Tài liệu tham khảo được liệt kê đúng qui định 10  
7 Hình thức trình bày báo cáo đúng qui định, không có 

lỗi chính tả  
10  

Tổng số điểm 100  
 
Nhận xét: (người chấm có thể đưa ra những nhận định cụ thể bổ sung thêm cho các 
mục đã chấm điểm ở trên và kết luận đề cương có được thông qua hay không) 
……………………………………………………………............................................... 

………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………..............………………………………… 

………………………………………………………………………………………..… 
 Ngày …… tháng …… năm 20…   

Người chấm  
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III.7 KHUNG CHẤM TRÌNH BÀYTỔNG QUAN TÀI LIỆU 
Họ và tên sinh viên: ........................................................................................................ 

Tên đề tài:....................................................................................................................... 

……...................................................................................................................................

……................................................................................................................................... 

Người chấm : ............................................................................................................... 

Stt Chỉ số đánh giá Thang 
điểm 

Điểm 
chấm 

1 Trình bày nội dung của báo cáo 5  
 - Trình bày rõ ràng tên khóa luận   
 - Trình bày rõ ràng các nội dung chính sẽ báo cáo   
 - Đặt vấn đề rõ ràng, hợp lí   
 - Trình bày được những nội dung chính của báo cáo   
 - Trình bày rõ quan điểm/ nhận xét/ đánh giá của tác 

giả 
  

 - Nhấn mạnh, nêu bật được các kết luận chính    
2 Kĩ năng thuyết trình 2  
 - Đúng thời gian cho phép, diễn đạt rõ ràng, tốc độ hợp 

lí 
  

 - Phân bổ hợp lí thời gian cho các nội dung cần trình 
bày 

  

 - Sử dụng hợp lí các phương tiện nghe nhìn    
 - Phong thái trình bày tốt (tự tin, sử dụng hợp lí giao 

tiếp bằng mắt, ngôn ngữ không lời…) 
  

3 Trả lời tốt các câu hỏi của hội đồng  3  
  

Tổng số điểm 
 

10 
 

 
Nhận xét: (người chấm có thể đưa ra những nhận định cụ thể bổ sung thêm cho các 
mục đã chấm điểm ở trên và kết luận đề cương có được thông qua hay không) 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

 
 Ngày …… tháng ……  năm 20…  

Người chấm  
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III.8 PHIẾU GIÁM SÁT PHÂN TÍCH SỐ LIỆU 
(Đối với trường hợp sử dụng số liệu thứ cấp cho luận văn tốt nghiệp) 
Họ tên học viên: Lớp:  
Tên đề tài: ……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
Họ tên giám sát viên: ……………………………..………..………………................... 
Ngày giám sát: …./…./ 20…. …………… 
TT Nội dung Phần trả lời Thang 

điểm 
Điểm 
chấm Ghi chú 

PHẦN ĐỊNH LƯỢNG     
 Được sự đồng ý của chủ 

nhiệm/cơ quan quản lý đề 
tài 

   HV trình GVGS văn 
bản đồng ý của Chủ 
nhiệm đề tài cho HV sử 
dụng số liệu thứ cấp  

 Sử dụng phần mềm gì để 
phân tích số liệu? 

    

 Kỹ năng phân tích số liệu 
định lượng 

    

Tệp số liệu có được dán 
nhãn cho các tên biến, giá 
trị biến đầy đủ không? 

   Yêu cầu các biến phải 
có nhãn tên biến và giá 
trị.  
Trong trường hợp 
không có nhãn (label) 
thì có codebook. 

Học viên có các file câu 
lệnh để phân tích số liệu 
không? 

   Với SPSS là các file 
syntax (đuôi sps); với 
Stata là các file có đuôi 
“.do” 

Học viên có biết thực hiện 
việc tạo biến mới 
(recode/compute) không? 

   Yêu cầu học viên phân 
tích theo chủ để đã 
được liệt kê 

Học viên có biết cách 
thực hiện lệnh và đưa ra 
các kết quả mô tả bao 
gồm cả việc vẽ biểu đồ 
hay không? 

    

Học viên có biết cách sử 
dụng các test thống kê 
phù hợp không? 

    

 Kết quả phân tích số liệu 
có phù hợp với mục tiêu 
nghiên cứu không? 

    

 Kết quả phân tích số liệu 
có chính xác không? 

   Yêu cầu học viên chạy 
2-3 bảng số liệu 
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TT Nội dung Phần trả lời Thang 
điểm 

Điểm 
chấm Ghi chú 

 Các số liệu nhập vào bảng 
của phần kết quả nghiên 
cứu có đúng không? 

   Xem 2-3 bảng số liệu 
học viên phân tích ở 
trên có phù hợp với 
bảng kết quả NC hay 
không? 

PHẦN ĐỊNH TÍNH     
 Có sử dụng phần mềm để 

phân tích số liệu không? 
Phần mềm gì? 

   Ghi rõ tên phần mềm 
đã sử dụng 

 Phương pháp phân tích: 
Cách mã hóa số liệu đã 
phù hợp chưa? 
Có sử dụng bảng mã 
không? 

    

 Phần trích dẫn có phù hợp 
với mục tiêu nghiên cứu 
không? 

    

 Phần trích dẫn có chính 
xác so với biên bản file 
gỡ băng không? 

   Kiểm tra ngẫu nhiên 2-
3 đoạn trích dẫn xem 
có chính xác và phù 
hợp không? 

 Tổng số điểm  10   
 
Ý kiến của học viên: …………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………. 
Ý kiến của giám sát viên:  
 …………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………… 
     Học viên 
(Ký, ghi họ tên) 

Đại diện nhóm giám sát 
     (Ký, ghi họ tên) 
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III. 9 PHIẾU GIÁM SÁT THU THẬP SỐ LIỆU THỰC ĐỊA 
Họ tên học viên: ................................................................. Lớp: ............................................  

Họ tên giám sát viên:  ........................................................ .…………………………............. 

Ngày giám sát: …./…./ 20…. ............................................. Tên thực địa ................................  

TT Nội dung Có/ 
Không 

Điểm 
chấm Ghi chú 

I Thử nghiệm bộ công cụ (1,0 điểm)    
 Bộ công cụ thử nghiệm có đúng 

theo đề cương không? Tại sao? 
  

 Số lần thử nghiệm?   
 Số bộ công cụ thử nghiệm?   
 Có sửa đổi sau thử nghiệm?   
II Chọn mẫu (1,0 điểm)    
 Trên thực tế chọn mẫu có đúng theo 

đề cương không? 
 Danh sách mẫu, chọn  mẫu 

 Nếu không đúng như đề cương thì 
tại sao lại có sự khác biệt đó? 

 Giải thích 

III Tập huấn điều tra viên (1,0 điểm)    
 Có tập huấn  không?   
 Có tài liệu tập huấn  không?   
 Có danh sách điều tra viên không?   
IV Quá trình thu thập số liệu (4,0 

điểm) 
   

 Đề cương đã được Hội đồng Đạo 
đức thông qua chưa? 

 Nếu đề cương NC chưa được Hội đồng 
đạo đức trường thông qua thì chưa 
được tiến hành thu thập số liệu 

 Có xác nhận của địa bàn nghiên cứu 
không? 

 Xác nhân của địa bàn nghiên cứu 
(áp dụng từ năm 2015) 

 Tiến độ thu thập số liệu có đúng kế 
hoạch không? 

  

 Định lượng: Số phiếu học viên tự 
thu thập số liệu/số HSBA /bảng 
kiểm/số liệu thứ cấp được thu thập 
(>=20%)? 

 HSBA: Hồ sơ bệnh án 

 Định tính: Số lượng các cuộc phỏng 
vấn sâu/thảo luận nhóm được thu 
thập (>=50%) 

  

 Có giám sát việc thu thập số liệu 
không (K.tra > = 10% số phiếu 
Đ.tra) 

  

V Kiểm tra chất lượng thu thập số 
liệu (3,0 điểm) 
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 Phiếu phỏng vấn/bảng kiểm có được 
điền đủ và chính xác không? (10 
điểm) 

 Rút ngẫu nhiên 3 phiếu kiểm tra thông 
tin trên phiếu, đảm bảo tính logic của 
việc điền các câu trả lời (ví dụ: câu 
bước nhảy, thiếu thông tin) 

 Nghiên cứu định tính (10 điểm) 
- Các cuộc phỏng vấn/ thảo 

luận nhóm có đúng như thiết 
kế của đề cương không? Nếu 
không thì tại sao? 

- Các file ghi âm, gỡ băng có 
phù hợp với nội dung như 
trong hướng dẫn PVS/TLN 
không? (nghe thử 1 vài đoạn 
trong 3-4 cuộc PVS/TLN để 
kiểm tra  

 Nghe thử một đoạn ghi âm PV 
định tính 
Nếu không nghiên cứu định tính 
thì bỏ qua phần này 

 Nghiên cứu sử dụng số liệu thứ cấp 
(10 điểm): 

- Số liệu thứ cấp có được điền 
đầy đủ và chính xác vào biểu 
mẫu/máy tính không? 

- Các biến số trong biểu 
mẫu/máy tính có đúng như 
trong đề cương không? 
 

 GSV đối chiếu, kiểm tra độ chính xác 
của 3-5 số liệu từ các nguồn số liệu thứ 
cấp với biểu mẫu số liệu thứ cấp 
 
Nếu nghiên cứu không sử dụng số liệu 
thứ cấp (secondary data) thì bỏ qua 
phần này 

 Tổng số điểm (tối đa là 10 điểm)    

*Lưu ý: Nếu họat động nào học viên không có thì tổng số điểm sẽ trừ đi điểm của các họat động đó. 
Ví dụ: học viên chỉ sử dụng số liệu thứ cấp, không có bảng hỏi, bảng kiểm hay hướng dẫn phỏng vấn 
sâu, thảo luận nhóm thì sẽ không có họat động thử nghiệm bộ công cụ. Như vậy tổng số điểm là 100-
10=90 điểm 

Ý kiến của học viên: ...........................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................  

Ý kiến của giám sát viên: .........................................................................................  
 ............................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................  
 

Học viên 
(Ký, ghi họ tên) 

Người giám sát 
(Ký, ghi họ tên) 
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            III.10. KHUNG CHẤM QUYỂN LUẬN VĂN 
Mã số quyển luận văn :  ...................................................................................................   
Tên đề tài:   ......................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
Người chấm:  ...................................................................................................................  
STT Tiêu chuẩn đánh giá 

(cho điểm chẵn từ 0 đến mức tối đa qui định trong khung 
điểm) 

Khung 
điểm 
tối đa 

Điểm 
chấm 

1 Trình bày, bố cục 2,0  
- Tóm tắt báo cáo/luận văn ngắn gọn, đầy đủ 0,5  
- Trình bày theo đúng mẫu quy định (chương,  mục, 

đánh số trang,  bảng biểu...) 
0,5   

- Sử dụng ngôn ngữ chính xác, dễ hiểu, không lỗi chính 
tả 

0,5  

- Tài liệu tham khảo được viết đúng quy định 0,5  
2 Nội dung 7,0  

- Đặt vấn đề ngắn gọn, nêu rõ được vấn đề nghiên cứu, 
câu hỏi nghiên cứu, sự cần thiết, các nghiên cứu khác 
liên quan 

1,0  

- Tổng quan bao gồm được các thông tin cần thiết, liên 
quan đến vấn đề nghiên cứu và được trình bày súc 
tích, hợp lý   

1,0  

- Viết mục tiêu đúng (cụ thể, rõ ràng, sử dụng động từ 
hành động...) 

0,5  

- Phương pháp nghiên cứu phù hợp, trình bày rõ ràng, 
mô tả  chi tiết phương pháp nghiên cứu ( cỡ mẫu, 
chọn mẫu, đối tượng..)  

1,0  

- Kết quả nghiên cứu được trình bày rõ ràng, chính xác, 
áp dụng các test thống kê hợp lí.  

1,0  

- Bàn luận logic, phù hợp với nội dung,  mục tiêu 
nghiên cứu, có tính phê phán/so sánh với các nghiên 
cứu khác 

1,5  

- Kết luận phù hợp với kết quả, ngắn gọn theo từng 
mục tiêu nghiên cứu. 

0,5  

- Khuyến nghị cụ thể, phù hợp kết quả nghiên cứu và 
khả thi. 

0,5  

3 Ý nghĩa thực tiễn và tính sáng tạo 1,0  
- Chủ đề nghiên cứu có tính thời sự, ý nghĩa thực tiễn. 0,5  
- Có tính sáng tạo 0,5  

Tổng số điểm 10  
Nhận xét, kết luận ghi rõ thông qua hay không (nếu dài, viết vào mặt sau): 

………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

Ngày ........ tháng ......... năm 20.... 
Người chấm 
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III.11 KHUNG CHẤM ĐIỂM TRÌNH BÀY LUẬN VĂN 
KHUNG CHẤM ĐIỂM TRÌNH BÀY LUẬN VĂN 

(Định hướng ứng dụng) 
Người trình bày: ...................................................................................................  

Tên đề tài:  ............................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

Người chấm ..........................................................................................................  

STT Tiêu chuẩn đánh giá Khung 
điểm 

Điểm 
chấm 

1 Kỹ năng trình bày 1,0  

- Giữ đúng thời gian cho phép, nói rõ ràng, dễ hiểu, 
phong thái tự tin, hấp dẫn người nghe 

0,5  

- Hình thức bài trình bày đẹp, sử dụng các phương tiện 
nghe nhìn hợp lý 

0,5  

-  0,5  
2 Nội dung trình bày 6,5  

- Đặt vấn đề ngắn gọn, nêu rõ lý do nghiên cứu 1,0  
- Tổng quan tài liệu được trình bày rõ ràng, khoa học 0,5  
- Trình bày mục tiêu nghiên cứu rõ ràng 1,0  
- Trình bày phương pháp nghiên cứu phù hợp rõ ràng 1,0  
- Trình bày các kết quả nghiên cứu rõ ràng, chính xác 1,0  
- Bàn luận có tính phê phán và logic, có so sánh với các 

nghiên cứu khác 
1,0  

- Kết luận rõ ràng, trả lời được mục tiêu nghiên cứu 0,5  
- Khuyến nghị hợp lý, khả thi 0,5  
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3 Trả lời tốt các câu hỏi của hội đồng 1,5  
4 1. Đối với bài báo: 

• Học viên được cộng 1 điểm: 
- Có bài báo(từ kết quả nghiên cứu của luận văn)  đã 

được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành do hội 
đồng Giáo sư nhà nước qui định (Học viên tham khảo 
danh mục tạp chí theo đường link sau: 
http://nckh.hsph.edu.vn/vi/node/375 

- Có xác nhận của tạp chí khoa học chuyên ngành do 
hội đồng giáo sư nhà nước qui định về việc bài báo 
của học viên đã qua phản biện  và sẽ được đăng tại số 
nào, thời gian nào của tạp chí. 

• Học viên được cộng 0,5 điểm: 
- Có bản dự thảo bài báo được viết theo đúng format  

của tạp chí khoa học chuyên ngành do hội đồng giáo 
sư nhà nước qui định  và có chữ ký xác nhận của 
Giáo viên hướng dẫn về bản dự thảo của bài báo. 

2. Đối với đề án: 
• Học viên được cộng 1 điểm: Bản đề án của học viên cần 

đáp ứng đủ 3 yêu cầu sau: 
- Có bản đề án bao gồm đầy đủ các phần của một bảo 

đề án : : đặt vấn đề, mục tiêu, khuyến nghị và giải 
pháp  

- Giải pháp phải xuất phát từ kết quả nghiên cứu 
- Có văn bản xác nhận (ký và đóng dấu) của cơ quan 

ứng dụng về việc đã , đang và sẽ triển khai đề án. 
• Học viên được cộng 0.5 điểm : bản đề án của học viên 

cần đáp ứng đủ 3 yêu cầu sau: 
- Có bản đề án bao gồm đầy đủ các phần: đặt vấn đề, 

mục tiêu, khuyến nghị và giải pháp  
- Giải pháp phải xuất phát từ kết quả nghiên cứu 
- Có văn bản xác nhận (ký và đóng dấu) của cơ quan 

ứng dụng về việc đang  xem xét việc triển khai đề án  

1,0  

    
Tổng số điểm 10,0  

(Lưu ý: Quý thầy/cô làm tròn tổng điểm cuối cùng lẻ đến 0,5 điểm) 
Nhận xét, kết luận ghi rõ “THÔNG QUA” hay “KHÔNG THÔNG QUA” (nếu dài, 
viết vào mặt sau): 
……………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………….................………………………… 
…………………………………………………….................………………………… 

http://nckh.hsph.edu.vn/vi/node/375
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Ngày ........ tháng ......... năm 20.... 
                                          Người chấm 
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PHỤ LỤC IV: DANH MỤC CÁC MÔN HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO 
TẠO SAU ĐẠI HỌC 

STT MÔN HỌC 

Học 
phần 
học 

trước 
(*) 

Học 
phần 
tiên 

quyết 
(**) 

Học 
phần 
song 
hành 
(***) 

Ghi chú 

1 Tin học       Môn bắt buộc của CKI 

2 Tiếng Anh       Môn bắt buộc của 
QLBV/YTCC/CKI 

3 Triết học       Môn bắt buộc của 
QLBV/YTCC/CKI 

4 Trình bảy truy cập thông 
tin       Môn bắt buộc của 

QLBV/YTCC 

5 Quản lý y tế       Môn bắt buộc của 
YTCC/CKI 

6 Dịch tễ học       Môn bắt buộc của 
YTCC/CKI 

7 Thống kê y tế 6     Môn bắt buộc của 
QLBV/YTCC/CKI 

8 Sức khoẻ môi trường 5     Môn bắt buộc của 
YTCC/CKI 

9 Nguyên lý quản lý bệnh 
viện        Môn bắt buộc của QLBV 

10 Quản lý Trang thiết bị và 
cơ sở hạ tầng bệnh viện 9     Môn bắt buộc của QLBV 

11 Quản lý Kinh tế và Tài 
chính bệnh viện 9     Môn bắt buộc của QLBV 

12 Giáo dục và nâng cao sức 
khoẻ 5     Môn bắt buộc của YTCC 

và CKI 

13 PPNC định lượng   6,7   Môn bắt buộc của 
QLBV/YTCC/CKI 

14 PPNC định tính   6,7   Môn bắt buộc của 
QLBV/YTCC 

15 Quản lý Nguồn nhân lực      Môn tự chọn của YTCC/ 
môn bắt buộc của QLBV 

16 Sức khỏe toàn cầu   4,5,6,8   
Môn tự chọn của CH 
YTCC và QLBV /bắt buộc 
của tiến sĩ YTCC 

17 Phương pháp nghiên cứu 
kết hợp 13,14     

Môn tự chọn của CH 
YTCC và QLBV /bắt buộc 
của tiến sĩ YTCC 

18 Giáo dục và nâng cao sức 
khoẻ tại bệnh viện 13, 14     Môn tự chọn của QLBV 

19 Chính sách y tế 5 hoặc 9     Môn tự chọn của 
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STT MÔN HỌC 

Học 
phần 
học 

trước 
(*) 

Học 
phần 
tiên 

quyết 
(**) 

Học 
phần 
song 
hành 
(***) 

Ghi chú 

QLBV/YTCC/CKI 
20 Dịch tễ học quản lý       Môn tự chọn của QLBV 

21 Dịch tễ học thống kê 
nâng cao   6,7   Môn tự chọn của YTCC 

22 Quản lý chất lượng bệnh 
viện   9   Môn tự chọn của QLBV 

23 Marketing bệnh viện      Môn tự chọn của QLBV 

24 Bảo vệ sức khỏe Bà mẹ 
và Trẻ em       Môn tự chọn của 

YTCC/CKI 

25 Dân số và phát triển       Môn tự chọn của 
YTCC/CKI 

26 Dinh dưỡng/VSATTP       Môn tự chọn của 
YTCC/CKI 

27 Phòng chống chấn thương 
       Môn tự chọn của 

QLBV/YTCC/CKI 
28 Quản lý dược   9   Môn tự chọn của QLBV 

29 Quản lý dự án 15, 22     Môn tự chọn của 
QLBV/YTCC/CKI 

30 Truyền thông chính sách 
y tế       Môn tự chọn của 

QLBV/YTCC/CKI 

31 Tiếp thị xã hội       Môn tự chọn của 
YTCC/CKI 

32 Phòng chống HIV/AIDS       Môn tự chọn của 
YTCC/CKI 

33 Phòng chống thảm họa:        Môn tự chọn của QLBV 

34 Phục hồi chức năng:        Môn tự chọn của 
QLBV/YTCC/CKI 

35 Pháp luật Y tế và y đức 5 hoặc 
9, 19    Môn tự chọn của 

QLBV/YTCC/CKI 

36 Sức khỏe nghề nghiệp       Môn tự chọn của 
QLBV/YTCC/CKI 

37 Kinh tế y tế       Môn tự chọn của 
QLBV/YTCC/CKI 

38 Hệ thống thông tin quản 
lý sức khoẻ    Môn tự chọn của 

QLBV/YTCC/CKI 
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PHỤ LỤC V 
QUY ĐỊNH CHỨC TRÁCH CỦA MỘT SỐ PHÒNG, BAN LIÊN QUAN 
 
1. Phòng đào tạo sau đại học: Trực tiếp quản lý về chương trình học; soạn thảo 

các qui chế, qui định cụ thể về giảng dạy và học tập sau đại học; theo dõi, 
đánh giá kết quả học tập của sinh viên. 

 
2. Phòng CTCT&Quản lý sinh viên: Đón tiếp sinh viênnhập học, tổ chức lễ 

tốt nghiệp phát bằng; theo dõi trong quá trình học tập; là nơi lấy ý kiến đóng 
góp, nhận xét của sinh viên; tiếp tục liên hệ với sinh viên sau khi về công tác 
tại địa phương. 

 
3. Phòng Hành chính quản trị: phục vụ về mặt hậu cần, đặc biệt là nhiệm vụ 

quản lý Ký túc xá là nơi quản lý các sinh viên ở ngoại tỉnh có nhu cầu ở ký 
túc xá đăng ký ở.  

 
4. Phòng Tài chính-kế toán: là phòng liên quan đến các vấn đề về tài chính 

trong quá trình học tập tại trường: thu học phí, tiền học lại, thi lại, tiền hỗ trợ 
làm luận văn... 

 
5. Phòng Nghiên cứu khoa học: Phối hợp cùng với phòng ĐTSĐH và phòng 

QLSV để giúp các sinh viên nước ngoài trong quá trình học tập tại trường. 
Bên cạnh đó, các sinh viên phải liên hệ với thư ký hội đồng đạo đức (trực 
thuộc phòng) để làm hồ sơ đạo đức khi làm bài tập 1 và luận văn vào năm thứ 
2. 
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PHỤ LỤC VI 
            ĐỊA CHỈ, ĐIỆN THOẠI CÁC PHÒNG, BỘ MÔN VÀ BỘ PHẬN 

Các phòng-ban 
Phòng Tổ chức Cán bộ 
TS. Nguyễn Huy Quang (Trưởng phòng) 
Điện thoại cơ quan: 62662384  
Email: nhq@hsph.edu.vn 

Phòng Đào tạo Đại học 
PGS. TS. Lã Ngọc Quang (Trưởng 
phòng) 
Điện thoại cơ quan: 62662342  
Email: lnq@hsph.edu.vn 

Phòng Đào tạo Sau đại học 
PGS. TS. Nguyễn Thanh Hà (Trưởng 
phòng) 
Điện thoại cơ quan: 62662335  
Email: nth1@hsph.edu.vn 

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý 
Sinh viên  
Ths. Trần Thị Phúc Hằng (Trưởng 
phòng) 
Điện thoại cơ quan: 62662488  
Email: ttph@hsph.edu.vn 

Phòng Nghiên cứu khoa học 
TS. Nguyễn Thúy Quỳnh(Trưởng phòng) 
Điện thoại cơ quan: 62662390 
Email: ntq@hsph.edu.vn 

Phòng Hành chính –Quản trị 
KS. Tạ Anh Hà(PhóTrưởng phòng) 
Điện thoại cơ quan: 62662346 
Email: tah@hsph.edu.vn 

Bộ phận Công nghệ Thông tin 
Ths. Triệu Quốc Vinh 
Điện thoại cơ quan: 62662350 
Email: tqv@hsph.edu.vn 

Phòng Tài chính-Kế toán 
KSKT. Trần Thanh Hải (Trưởng phòng) 
Điện thoại cơ quan: 62662402 
Email: tth@hsph.edu.vn 

Thư viện trường 
Ths. Nguyễn Hải Hà (Phụ trách thư viện) 
Điện thoại cơ quan: 62662387 
Email: nhh@hsph.edu.vn 

Ký túc xá 
Phạm  Thị Ngọc(Phụ trách KTX) 
Điện thoại cơ quan: 62662346 
Email: vtbn@hsph.edu.vn 

Các khoa - bộ môn 
Bộ môn Dịch tễ - Thống kê 
PGS.TS. Vũ Thị Hoàng Lan (Chủ nhiệm 
bộ môn) 
Điện thoại cơ quan: 62662288 
Email: vhl@hsph.edu.vn 
 

Bộ môn Giáo dục sức khỏe 
ThS. Trương Quang Tiến 
(Chủ nhiệm bộ môn) 
Điện thoại cơ quan:  62662321 
Email: tqt@hsph.edu.vn 

Bộ môn Tin học Y tế công cộng 
PGS.TS. Phạm Việt Cường (Chủ nhiệm 
bộ môn) 
Điện thoại cơ quan: 62732013 
Email: pvc1@hsph.edu.vn 

Bộ môn Dân số 
Ths. Lê Thị Vui (Phụ trách bộ môn) 
Điện thoại cơ quan: 62662335  
Email: ltv@hsph.edu.vn 

Bộ môn Sức khỏe sinh sản 
Ths. Lê Minh Thi (Phó Chủ nhiệm bộ 
môn) 
Điện thoại cơ quan: 62662344 
Email: lmt@hsph.edu.vn 
 

Bộ môn Dinh dưỡng - Vệ sinh an toàn 
thực phẩm 
PGS. TS. Nguyễn Thanh Hà  
(Phó Chủ nhiệm bộ môn) 
Điện thoại cơ quan: 62662335 
Email: nth1@hsph.edu.vn 
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Bộ môn Phục hồi chức năng 
TS. Đỗ Chí Hùng  
(Chủ nhiệm bộ môn) 
Điện thoại cơ quan: 62662322 
Email: dch@hsph.edu.vn 

Bộ môn Phòng chống thảm hoạ 
TS. Hà Văn Như (Chủ nhiệm bộ 
môn) 
Điện thoại cơ quan: 62662342 
Email: hvn@hsph.edu.vn 

Bộ môn Chính sách y tế 
PGS.TS. Nguyễn Thanh Hương 
(Chủ nhiệm bộ môn) 
Điện thoại cơ quan: 62662321 
Email: nth@hsph.edu.vn 

Bộ môn Kinh tế y tế 
TS. Nguyễn Quỳnh Anh  
(phụ trách môn học) 
Điện thoại cơ quan: 62662488 
Email: nqa@hsph.edu.vn 
 

Bộ môn Sức khỏe môi trường  
TS. Lê Thị Thanh Hương: (Trưởng 
bộ môn) 
Điện thoại cơ quan: 62662322 
Email: lth@hsph.edu.vn 

 

Bộ môn Y học lao động và  
bệnh nghề nghiệp 
TS. Nguyễn Thuý Quỳnh  
(Phó trưởng bộ môn) 
Điện thoại cơ quan: 62662322 
Email: ntq@hsph.edu.vn 

Bộ môn Quản lý bệnh viện 
PGS. TS. Phan Văn Tường  
(Chủ nhiệmbộ môn) 
Điện thoại cơ quan: 62662328 
Email: pvt@hsph.edu.vn 

Bộ môn Quản lý dược 
PGS. TS. Phạm Trí Dũng  
(Chủ nhiệm bộ môn) 
Điện thoại cơ quan: 62662334 
Email: ptd1@hsph.edu.vn 

Bộ môn Quản lý hệ thống y tế 
TS. Đỗ Mai Hoa  
(Chủ nhiệmbộ môn) 
Điện thoại cơ quan: 62662349 
Email: dmh@hsph.edu.vn 
 

Khoa Y học cơ sở 
PGS. TS. Hà Văn Như 
(Trưởng khoa) 
Điện thoại cơ quan: 62662347 
Email: hvn@hsph.edu.vn 

Bộ môn ngoại ngữ 
ThS. Nguyễn Bá Học  
(Chủ nhiệm bộ môn) 
Điện thoại cơ quan: 62662330 
Email: nbh1@hsph.edu.vn 
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