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1. Tên ngành đào tạo:
2. Trình độ đào tạo:
3. Thời gian đào tạo:
4. Danh hiệu tốt nghiệp:

Y tế công cộng
Đại học
4 năm
Cử nhân Y tế công cộng

A. MỤC TIÊU CHUNG
Đào tạo Cử nhân Y tế công cộng có y đức, sức khoẻ, có kiến thức về khoa
học cơ bản, khoa học xã hội, y học cơ sở, y tế công cộng để tham gia phát hiện
và tổ chức giải quyết các vấn đề sức khoẻ ưu tiên trong cộng đồng; có khả năng
tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ
nhân dân.
B. MỤC TIÊU CỤ THỂ
I. Kiến thức
1. Có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở làm nền tảng cho Y tế công
cộng.
2. Trình bày được các nguyên lý và khái niệm cơ bản về y tế công cộng.
3. Trình bày được cách phát hiện và xử trí các vấn đề sức khoẻ phổ biến ở
cộng đồng.
4. Trình bày được các yếu tố quyết định sức khỏe.
5. Nắm vững phương pháp luận khoa học trong công tác phòng bệnh,
nâng cao sức khỏe.
6. Nắm vững kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học.
7. Nắm vững các quy định của pháp luật và chính sách liên quan đến công
tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân.
8. Có phương pháp luận khoa học trong các công tác chuyên môn và
nghiên cứu.
II. Kỹ năng
1. Xác định các yếu tố môi trường, xã hội ảnh hưởng đến sức khoẻ của
cộng đồng.
2. Xác định được các vấn đề sức khoẻ ưu tiên của cộng đồng và đưa ra
những chiến lược và biện pháp giải quyết thích hợp.
3. Lập kế hoạch, đề xuất những giải pháp và tổ chức các hoạt động bảo vệ
chăm sóc sức khoẻ cho cộng đồng.
4. Theo dõi và tham gia đánh giá được việc thực hiện các chương trình
sức khoẻ tại cộng đồng.

5. Giám sát, phát hiện sớm bệnh dịch và tổ chức phòng chống dịch tại
cộng đồng.
6. Giáo dục sức khoẻ cho cộng đồng nhằm xây dựng lối sống và hành vi
có lợi cho sức khoẻ.
7. Đạt trình độ ngoại ngữ, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và tin
học theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo.
III. Thái độ
1. Nhận thức được tầm quan trọng của các nguyên lý Y tế công cộng.
2. Tôn trọng và lắng nghe ý kiến của cộng đồng về các nhu cầu sức khoẻ
và các giải pháp can thiệp nhằm nâng cao sức khoẻ cộng đồng.
3. Cầu thị và hợp tác làm việc theo nhóm và phối hợp liên ngành.
4. Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và những yêu
cầu nghề nghiệp.
5. Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và học tập
nâng cao trình độ.
C. VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP
1. Các cơ quan quản lý về y tế.
2. Các cơ sở y tế, các bệnh viện.
3. Các viện nghiên cứu, các Trường đại học, cao đẳng và một số ban ngành
có nhu cầu sử dụng Cử nhân Y tế công cộng.
D. KHẢ NĂNG HỌC TẬP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI RA
TRƯỜNG
1. Tiến sỹ, Thạc sỹ.
HIỆU TRƯỞNG

GS.TS. CAO NGỌC THÀNH

