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Thực hiện Quyết định số 1373/QĐ-ĐHYTCC ngày 18/11/2019 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Y tế công cộng về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình 

đào tạo và điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 

trình độ Thạc sĩ, hôm nay, vào lúc14h00  ngày 29 tháng 11 năm 2019, tại trường Đại 

học Y tế công cộng, Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo và điều kiện đảm bảo 

chất lượng đào tạo ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học trình độ Thạc sĩ đã họp, cụ thể 

như sau:  

Thành phần Hội đồng thẩm định 

TT Họ và tên Cơ quan công tác 
Chức danh trong 

Hội đồng 

1 
GS.TSKH. Phùng Đắc 

Cam 

Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học 

Thành Đông; Nguyên Trưởng 

khoa Khoa Vi Khuẩn đường ruột, 

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương 

Chủ tịch Hội 

đồng 

2 
PGS.TS. Nguyễn Thanh 

Hương 

Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học 

Y tế công cộng 
Ủy viên thư ký 

3 
PGS.TS. Đặng Thị Ngọc 

Dung 

Phó Giám Đốc Trung tâm Kiểm 

chuẩn chất lượng xét nghiệm y 

học, Giảng viên Bộ môn Hóa sinh, 

Trường Đại học Y Hà Nội 

Phản biện 1 

4 TS. Trần Quang Cảnh 
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học  

Kỹ thuật Y tế Hải Dương 
Phản biện 2 

5 
PGS.TS. Nguyễn Nhật 

Cảm 

Giám đốc Trung tâm Kiếm soát 

bệnh tật Thành phố Hà Nội 
Ủy viên 

 

Có mặt: 04 thành viên 

Vắng mặt: 01 thành viên (PGS.TS. Nguyễn Nhật Cảm- có gửi bản thẩm định) 

 

 



Nội dung  

1. PGS.TS. Nguyễn Thanh Hà- Trưởng phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học- 

Trường Đại học Y tế công cộng - đọc quyết định thành lập Hội đồng. 

2. GS.TSKH. Phùng Đắc Cam- Chủ tịch Hội đồng - tuyên bố lý do, mục đích và 

thống nhất các yêu cầu, tiêu chí thẩm định.  

3. TS. Bùi Thị Ngọc Hà, PGĐ TT Xét nghiệm- Trường Đại học Y tế công cộng - 

thay mặt Ban soạn thảo chương trình đào tạo trình bày các nội dung cơ bản của đề 

án và chương trình đào tạo. 

4. Các thành viên Hội đồng nhận xét: 

4.1. PGS.TS. Đặng Thị Ngọc Dung phản biện 1 nhận xét: 

- Mục tiêu: cân nhắc mục tiêu 3 nên viết rõ ràng hơn, áp dụng các kỹ thuật 

nâng cao phục vụ trong các phòng xét nghiệm (XN) tại cơ sở y tế, có thể 

đưa ra các phát minh kỹ thuật xét nghiệm mới 

- Chuẩn đầu ra: 13 chuẩn đầu ra tương đối đầy đủ, đáp ứng yêu cầu trình độ 

thạc sĩ. Nên điều chỉnh một số động từ cho phù hợp để có thể đánh giá được 

người học. 

- Yêu cầu với người dự tuyển nên mở hơn: nên bổ sung đối tượng CN y tế 

công cộng có thể tham gia thi tuyển. 

- Môn thi tuyển:  

o Môn cơ bản cân nhắc sửa môn sinh học di truyền thành môn sinh 

học, bổ sung môn giải phẫu bệnh vào tổ hợp môn chuyên ngành. 

o Miễn thi tiếng Anh: nên mở rộng cho linh hoạt hơn (ví dụ: tối thiểu 

B1 và tương đương). 

- Khung chương trình: 

o Môn tổ chức và quản lý hệ thống y tế và pháp luật y tế và y đức: cân 

nhắc ghép lại thành 1 môn với 2 tín chỉ 

o Môn chuyên ngành bắt buộc nên cân nhắc: 

 Sinh học phân tử: thành tế bào và sinh học phân tử và bổ sung 

phần tế bào vào nội dung môn học 

 Môn quản lý chất lượng phòng XN và quản lý thông tin XN 

có thể ghép thành môn QLCL phòng XN có 3 tín chỉ (gồm cả 

phần quản lý thông tin phòng XN) 

 Môn hoá sinh nên ghép với môn miễn dịch thành môn Hoá 

sinh- miễn dịch lâm sàng 

 Môn Vi sinh và ký sinh trùng nên ghép thành 1 môn 

  Môn giải phẫu bệnh cần thống nhất trong toàn bộ nội dung 

chương trình (có phần tế bào). 



- Chi tiết đề cương học phần: 

o Môn hoá sinh: bổ sung phần XN nhiễm trùng và XN cơ xương khớp. 

o Nên bổ sung các phần kỹ thuật sử dụng máy, bảo dưỡng, bảo trì, lắp 

hoá chất,…các loại máy trong tất cả các môn. 

- Phương pháp giảng dạy: nên đa dạng các phương pháp PBL, SBL, case 

study,…vào tất cả các môn học để tăng cường khả năng tự học của người 

học. 

- Năng lực của trường liên quan đến cơ sở vật chất, giảng viên, thư viện, 

phòng xét nghiệm rất đầy đủ và trường có đủ khả năng đảm nhiệm chương 

trình 

- Hoàn toàn ủng hộ và nhất trí đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Nhà 

trường tham gia đào tạo ThS Kỹ thuật xét nghiệm Y học (KTXNYH) 

4.2. TS. Trần Quang Cảnh- Phản biện 2 nhận xét: 

- Cân nhắc bổ sung căn cứ xây dựng chương trình: 

o Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo.  

o Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật viên Y. 

o Chương trình đào tạo cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm Y học  

o Chương trình đào tạo ThS KTXNYH trong và ngoài nước 

- Mục tiêu: 

o MT1: sửa thành “sử dụng thành thạo các XN chuyên sâu” 

o Có năng lực trong việc làm việc nhóm 

o MT6: có khả năng tham gia giảng dạy trình độ ĐH và trình độ thấp 

hơn 

- Chuẩn đầu ra: đã đáp ứng được, tuy nhiên nên chia thành 15 chuẩn đầu ra 

nhằm logic các năng lực của người học và logic theo vị trí việc làm. 

- Cấu trúc chương trình: hợp lý và đúng qui định của Bộ GD ĐT 

- Đề cương chi tiết học phần:  

o Thời lượng của từng môn học cần tăng thêm thời lượng thực hành 

(khoảng 40-50% tổng thời lượng) 

o Nên cập nhật thêm các nội dung mới và chuyên sâu, giảm bớt các nội 

dung cơ bản. 

o Nên sửa môn giải phẫu bệnh thành Xét nghiệm mô bệnh học 

- Điều kiện đảm bảo chất lượng: đảm bảo cơ sở vật chất, giảng viên, thư viện, 

phòng xét nghiệm rất đầy đủ và hiện đại, nghiên cứu khoa học là thế mạnh 

của Trường nên trường có đủ khả năng đảm nhiệm chương trình, bổ sung 

các hợp đồng và công bố cơ sở thực hành của các cơ sở thực hành. 



- Hoàn toàn ủng hộ và nhất trí đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Nhà 

trường tham gia đào tạo ThS Kỹ thuật xét nghiệm Y học (KTXNYH) 

4.3. PGS.TS. Nguyễn Thanh Hương- thư ký hội đồng đọc bản nhận xét thẩm 

định của PGS.TS. Nguyễn Nhật Cảm (đính kèm bản nhận xét). 

4.4. PGS.TS. Nguyễn Thanh Hương- thư ký hội đồng nhận xét: 

- Sửa các động từ trong chuẩn đầu ra đảm bảo đúng các mức độ kiến thức, 

thái độ và kỹ năng. 

- So với chương trình cử nhân KTXNYH: chương trình này đã nâng cao thêm 

các nội dung như cải tiến qui trình, cấu phần nghiên cứu, quản lý chất 

lượng. Nhà trường nên tiếp tục mapping chương trình cử nhân với chương 

trình thạc sỹ để chứng minh sự nâng cấp của chương trình thạc sĩ so với 

chương trình cử nhân 

- Chương trình cần tăng thời lượng thực hành cũng như cấu phần tự  học. Bổ 

sung chuẩn đầu ra: Liên tục cập nhật và tiếp thu kỹ thuật mới. 

4.5. GS.TSKH. Phùng Đắc Cam- Chủ tịch Hội đồng: 

- Ủng hộ nhà trường trong việc tổ chức triển khai chương trình 

- Chương trình đã đáp ứng được yêu cầu của Bộ Giáo dục và đào tạo 

- Các điều kiện giảng dạy của nhà trường đáp ứng được yêu cầu của chương 

trình. 

5. Đại diện Trường ĐH Y tế công cộng tiếp thu ý kiến góp ý và trả lời các câu 

hỏi: 

- Tiếp thu các góp ý của Hội đồng 

- Xin phép chỉnh sửa để đáp ứng được yêu cầu của chương trình từ mục tiêu, 

chuẩn đầu ra, nội dung chương trình theo góp ý. 

6. Hội đồng thẩm định rà soát điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo thực tế về 

đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, thư viện, tài liệu học, nghiên cứu khoa học (đề 

tài, bài báo). 

7. Hội đồng thảo luận, thống nhất đánh giá. 

8. Kết luận của Hội đồng: 

- 100% thành viên Hội đồng nhất trí thông qua chương trình đào tạo Thạc sĩ Kỹ 

thuật Xét nghiệm Y học mà Trường đã xây dựng  

- Căn cứ vào các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế của cơ sở đào tạo về 

đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất và trang thiết bị, phòng xét nghiệm, thư viện, 

tài liệu học tập, các cơ sở thực hành, Trường Đại học Y tế công cộng có đủ 

năng lực và đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo 

theo quy định hiện hành  

  



 


