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THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng
sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2018-2019
I. Điều kiện đăng ký tuyển sinh
1) Đại học Chính quy:
- Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương.
- V ng tuyển sinh: Tuyển sinh trong c nư c.
- Khối thi: Khối A đối v i ngành Dược học, Khối B đối v i các ngành còn lại.
- Ngày thi và môn thi: theo quy đ nh c B GD ĐT.
- Điểm x t tuyển theo ngành.
2) Đại học Liên thông Chính quy:
- Về phẩm chất chính trị: Lý l ch b n thân và gi đình rõ ràng, hoàn thành các
nhiệm vụ được giao, phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành đầy đ các ch trương,
chính sách c Đ ng và pháp luật c a Nhà nư c. Những người đ ng trong thời gian
thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên không được dự tuyển.
- Về văn bằng, chứng chỉ:
+ Bằng tốt nghiệp c o đẳng: Thí sinh dự thi ph i có bằng tốt nghiệp c o đẳng
chuyên
ngành phù hợp.
+ Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc
giáo dục thường xuyên.
+ Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
- Về sức khoẻ: Có đ sức khoẻ để học tập theo quy đ nh hiện hành.
3) Thạc sỹ: Có Bằng Tốt nghiệp Đại học và các điều kiện kèm theo từng chuyên ngành
4) Tiến sỹ: - Có Bằng tốt nghiệp Đại học loại giỏi
- Có Bằng Tốt nghiệp thạc sĩ
II. Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được
1) Đại học Chính quy
* Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái đ c sinh viên được nhà trường công bố trong
chuẩn đầu ra c a các ngành (Xem chi tiết tai: http://huemed-univ.edu.vn/chuan-dau-ratrinh-do-dai-hoc-scdtdh )
* Trình đ ngoại ngữ công bố trong thông báo chuẩn đầu ra ngoại ngữ không
chuyên (Xem chi tiết tai: http://huemed-univ.edu.vn/thong-bao-v-v-chuan-dau-ra-nangluc-ngoai-ngu-khong-chuyen-scdtdh-c54 )
2) Đại học Liên thông Chính quy
* Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái đ c sinh viên được nhà trường công bố
trong chuẩn đầu ra c a các ngành (Xem chi tiết tai: http://huemed-univ.edu.vn/chuandau-ra-trinh-do-dai-hoc-scdtdh)
* Trình đ ngoại ngữ công bố trong thông báo chuẩn đầu ra ngoại ngữ không
chuyên (Xem chi tiết tai: http://huemed-univ.edu.vn/thong-bao-v-v-chuan-dau-ra-nangluc-ngoai-ngu-khong-chuyen-scdtdh-c54)
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3) Thạc sỹ:
Yêu cầu về kiến thức:
- Vận dụng được kiến thức triết học trong thực hành nghề nghiệp;
- Vận dụng được kiến thức y học cơ sở, dược lý và chuyên ngành trong chẩn đoán,
điều tr và dự phòng;
- Vận dụng được phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong nghiên cứu;
- Tiếng Anh đạt trình đ B1 c a CEFR (khung tham chiếu ngôn ngữ chung c a H i
đồng Châu Âu) hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương;
- Vận dụng được kiến thức về tin học trong thực hành nghề nghiệp;
- Vận dụng được kiến thức về phương pháp gi ng dạy để hư ng dẫn đồng nghiệp
trong thực hành nghề nghiệp.
Yêu cầu về kỹ năng
- Kỹ năng cứng
+ Thực hành thành thạo chẩn đoán, xử trí, tiên lượng và phòng bệnh các bệnh
thường gặp;
+ Chỉ đ nh và phân tích thành thạo m t số xét nghiệm phục vụ cho chẩn đoán và
điều tr bệnh;
+ Thực hiện được m t số th thuật thông thường;
+ Có kh năng hư ng dẫn đồng nghiệp thực hành nghiệp vụ chuyên môn trong
lĩnh vực theo học;
+ Sử dụng được m t số thiết b y tế trong chẩn đoán và điều tr các bệnh;
+ Có kh năng thực hiện đ c lập đề tài nghiên cứu khoa học trong chuyên ngành;
- Kỹ năng mềm
+ Giao tiếp có hiệu qu v i đồng nghiệp, người bệnh và gi đình người bệnh;
+ Phối hợp tốt v i đồng nghiệp trong cung cấp các d ch vụ y tế cho người bệnh;
+ Sử dụng thành thạo m t số phần mềm thống kê áp dụng trong nghiên cứu khoa
học y học.
Yêu cầu về thái độ:
- Tận tuỵ v i sự nghiệp chăm sóc, b o vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, tôn trọng,
c m thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh;
- Tôn trọng và chân thành hợp tác v i đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống
tốt đẹp c a ngành Y;
- Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đ nghĩ vụ và những yêu cầu nghề
nghiệp;
- Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập phát
triển nghề nghiệp suốt đời;
- Tôn trọng sự đ dạng về văn hó , phong tục tập quán c a c ng đồng các dân t c
trong hoạt đ ng nghề nghiệp.
4) Tiến sỹ:
- Vận dụng được kiến thức y học cơ sở, dược lý và chuyên ngành trong chẩn đoán,
điều tr và dự phòng các bệnh lý, có hệ thống kiến thức chuyên sâu, tiên tiến và toàn
diện trong chuyên ngành.
- Có tư duy nghiên cứu đ c lập, sáng tạo.
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- Làm ch được các giá tr cốt lõi, quan trọng trong học thuật, phát triển các nguyên
lý, học thuyết c a chuyên ngành.
- Có tư duy m i trong tổ chức công việc chuyên môn và nghiên cứu để gi i quyết các
vấn đề phức tạp phát sinh trong chuyên ngành .
- Tiếng Anh đạt trình đ B2 c a CEFR (khung tham chiếu ngôn ngữ chung c a H i
đồng Châu Âu) hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương (Các khó kể từ đợt 2 năm
2017 yêu cầu trình đ ngoại ngữ IELTS 5.0 trở lên và các văn bằng tương đương
theo quy đ nh).
III. Các chính sách, hoạt động h trợ học t p, sinh hoạt của người học ở cơ sở giáo ục
Đại học:
1) Người học được đảm bảo chế độ chính sách xã hội, được khám sức khỏe, được hỗ
trợ trong việc học tập và sinh hoạt
- Đảm bảo chế độ chính sách xã hội cho người học: Công tác x t duyệt về chế đ
chính sách cho sinh viên như miễn gi m học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã h i, học
bổng khuyến khích học tập, ... được thực hiện nghiêm túc theo Ngh đ nh c Chính ph ,
các Thông tư c B L o đ ng Thương binh và Xã h i, B Giáo dục và Đào tạo, các
hư ng dẫn c Đại học Huế.
Ngoài học bổng khuyến khích học tập được trích quỹ từ nguồn thu học phí theo quy
đ nh c B Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường đã ch đ ng vận đ ng tìm kiếm nhiều
nguồn kinh phí từ các tổ chức, cá nhân, cựu sinh viên trong và ngoài nư c thông qu đối
ngoại và hợp tác quốc tế để hỗ trợ học bổng tài trợ cho những sinh viên có hoàn c nh khó
khăn, có thành tích học tập và rèn luyện tốt.
- Được hỗ trợ tư vấn tâm lý, khám sức khỏe định kỳ: Ngay từ đầu khóa học, Nhà
trường đã tổ chức cho sinh viên năm thứ nhất tham gia học tập n i quy, quy chế để giúp
sinh viên hiểu rõ về chương trình, kế hoạch, các quy chế đào tạo - công tác sinh viên,
phương pháp học tập ở môi trường đại học, ... Bên cạnh đó, Nhà trường đ nh kỳ tổ chức
các buổi tư vấn sức khỏe tâm lý, phương pháp học tập và sức khỏe tình dục – gi i cho
sinh viên ngay từ đầu khóa học nhằm cung cấp kiến thức, thái đ và thực hành chăm sóc
sức khỏe b n đầu về các vấn đề sức khỏe tâm lý và tâm thần, sức khỏe tình dục gi i,
phương pháp học tập cho sinh viên; hỗ trợ và tư vấn sâu cho những trường hợp sinh viên
có vấn đề về sức khỏe tâm lý, tâm thần, ….
Phòng chăm sóc sức khỏe b n đầu trực thu c Phòng Công tác sinh viên thực hiện
công tác b o hiểm y tế và chăm sóc sức khỏe b n đầu cho sinh viên.
+ Triển khai đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho sinh viên.
+ Tổ chức kế hoạch khám sức khỏe cho sinh viên mới nhập học.
+ Khám và cấp thuốc thiết yếu, xử trí các trường hợp thông thường cho sinh viên;
tư vấn hỗ trợ tâm lý trực tiếp cho sinh viên gặp khủng hoảng tâm lý, trầm cảm, lo âu, rối
loạn hành vi trong quá trình học tập và sinh hoạt; kịp thời tiếp cận và hỗ trợ sơ cấp cứu
ban đầu, ….
+ Tư vấn chăm sóc sức khỏe ban đầu về sức khỏe tâm lý, tâm thần, sức khỏe tình
dục – giới hàng năm cho sinh viên năm thứ nhất hệ chính quy.
- Các hoạt động hỗ trợ học tập và sinh hoạt: Thông qu "Tuần sinh hoạt công dân
- học sinh sinh viên đầu năm học", đợt “Học tập n i quy, quy chế đầu khó học” và các
đợt gi o b n công tác sinh viên trong mỗi học kỳ, Nhà trường đã phổ biến và cập nhật
đầy đ , k p thời về n i quy - quy chế và các chế đ chính sách cho sinh viên. Hệ thống
văn b n liên qu n đến chế đ chính sách cho người học được phổ biến r ng rãi đến từng
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người học thông qu sử dụng kết hợp nhiều kênh thông tin khác nh u như tr ng Web, hệ
thống em il l p, tập văn b n và gửi trực tiếp đến từng l p theo đường công văn nên đ m
b o tất c người học đều được thông báo đầy đ , k p thời và chính xác.
+ Hằng năm, Nhà trường đều có quyết đ nh cử giáo viên ch nhiệm l p và cố vấn
học tập để thường xuyên hỗ trợ và tư vấn, giúp cho sinh viên học tập và rèn luyện tốt.
+ Nhà trường đ nh kỳ tổ chức các buổi sinh hoạt l p hàng tháng, giao ban Ban cán
sự các l p đ nh kỳ, Đại học tổng kết l p đầu năm học, H i ngh sơ kết giữ năm học, ...
để k p thời nắm bắt tình hình học tập và rèn luyện c người học nhằm điều chỉnh, tư
vấn, hỗ trợ và gi i quyết những khó khăn, vư ng mắc cho sinh viên.
+ Thực hiện công tác x t thi đu , khen thưởng sinh viên k p thời.
+ Trung tâm Thông tin - Thư viện thường xuyên tổ chức các khó tập huấn tìm
kiếm tài liệu th m kh o cho sinh viên và học viên. Nhà trường cũng luôn ưu tiên đầu tư hệ
thống gi ng đường, tr ng thiết b phục vụ gi ng dạy và học tập, đầu tư tập trung cho Trung
tâm Thông tin - Thư viện, mở gi ng đường cho sinh viên ôn tập ngoài giờ, cung cấp hệ
thống wifi miễn phí cho toàn thể sinh viên, học viên trong khuôn viên Trường nhằm phục
vụ tr cứu tài liệu th m kh o và học tập trực tuyến.
2) Người học được tạo điều kiện hoạt động, tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao và
được đảm bảo an toàn trong khuôn viên của nhà trường
Đoàn Th nh niên C ng s n Hồ Chí Minh và H i Sinh viên đã thành lập các câu lạc
b về học tập và sở thích như : CLB sinh viên Y tế công c ng, CLB Y học dự phòng trẻ,
CLB tim mạch, CLB sinh viên ngoại kho , CLB Cầu Lông, CLB Kỹ năng, CLB Guit r…;
tổ chức nhiều hoạt đ ng về học tập thu hút đông đ o sinh viên th m gi như các cu c thi:
Rung chuông vàng tim mạch, Đố vui n i kho , Nhà Ngoại kho tương l i, English
Competition; các hoạt đ ng về th o, văn hó văn nghệ như: Tổ chức Gi i cầu lông, gi i
bóng đá truyền thống n m nữ, sinh viên, cu c thi tài năng sinh viên Y Dược, tham gia các
hoạt đ ng nhân ngày Thầy thuốc Việt N m 27/2, ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Thương
binh liệt sỹ 27/7 và các ngày lễ l n … nhằm tạo sân chơi lành mạnh, tr u đồi kiến thức, rèn
luyện thể lực cho sinh viên, tăng cường kết nối, thể hiện tinh thần đoàn kết trong c ng
đồng sinh viên toàn trường.
Nhà trường luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sinh viên th m gi các h i ngh ,
h i th o chuyên ngành có sự th m gi c chuyên gi trong và ngoài nư c để bồi dưỡng
và rèn luyện nghề nghiệp như H i ngh nghiên cứu kho học sinh viên, H i ngh tuyên
truyền sức khỏe sinh s n, H i ngh tăng huyết áp, H i ngh kho học Festiv l Huế.... Bên
cạnh đó, Nhà trường cũng tạo điều kiện thuận lợi cho người học th m gi các chương
trình tr o đổi sinh viên v i các trường đại học có uy tín trên thế gi i như Thái L n, Phần
L n, Hàn Quốc... Qu đó, sinh viên có cơ h i được tư vấn, học tập, bồi dưỡng phát triển
kiến thức và kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp.
Nhà trường cũng luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để người học th m gi các hoạt
đ ng tình nguyện qu đó giáo dục cho người học về phẩm chất, giá tr và trách nhiệm c
b n thân, rèn luyện tư tưởng chính tr , đạo đức người thầy thuốc, ý thức c ng đồng như
Chiến d ch m hè x nh, th m gi hư ng dẫn bệnh nhân và người nhà đến thăm khám tại
bệnh viện Trường, xây dựng thành công ngân hàng máu sống hỗ trợ k p thời các trường
hợp khẩn cấp.
Môi trường học tập trong Nhà trường được đ m b o n toàn cho sinh viên. Nhà
trường có hệ thống n i quy, quy đ nh về đ m b o n toàn trong các phòng học, phòng
thực hành, phòng thí nghiệm, phân luồng gi o thông trong khuôn viên trường. Bên cạnh
đó, hằng năm, Nhà trường đều có quyết đ nh thành lập B n phòng chống bão lụt và
phòng chống cháy nổ. Đ nh kỳ 6 tháng họp B n 1 lần phối hợp v i Công n Phòng cháy
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chữ cháy c tỉnh Thừ Thiên Huế để kiểm tr và bổ sung quy trình và điều kiện đ m
b o n toàn phòng chống cháy nổ. Đ i ngũ cán b b o vệ c Trường gồm có 07 cán b
thường xuyên trực gác và phối hợp chặt chẽ v i công n phường Vĩnh Ninh để xử lý k p
thời nhằm đ m b o n ninh trật tự, n toàn cho người học và tài s n c Nhà trường. Nhà
trường cũng có quyết đ nh thành lập đ i Dân quân tự vệ gồm 21 thành viên. Trong đó,
Trung Đ i trưởng là Phó Hiệu trưởng, 1 Trung Đ i phó và 3 Tiểu đ i. Đ i Dân quân tự
vệ có trách nhiệm b o vệ Nhà trường trong những tình huống khẩn cấp hoặc những ngày
nghỉ, ngày lễ l n, phòng chống bão lụt, phòng chống cháy nổ và b o vệ Nhà trường.
Ngoài r , trong các đợt c o điểm và các ngày lễ l n, Nhà trường thường xuyên
thông báo bằng văn b n để hư ng dẫn và nhắc nhở sinh viên về đ m b o n toàn gi o
thông, phòng chống m túy và các tệ nạn xã h i, cũng như các vấn đề sức khỏe khác.
3) Có các hoạt động hỗ trợ hiệu quả nhằm tăng tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm phù
hợp với ngành nghề đào tạo
Song song v i việc tập trung nâng c o chất lượng đào tạo, Nhà trường luôn ch
đ ng trong công tác qu ng bá và gi i thiệu việc làm cho sinh viên s u khi tốt nghiệp.
Năm 2016, Nhà trường đã thành lập đơn v tư vấn và gi i thiệu việc làm trực thu c
Phòng CTSV theo quyết đ nh số 2091/QĐ-ĐHYD ngày 18/07/2016 c Hiệu trưởng, đến
năm 2018 đơn v này tiếp tục được bổ sung cán b và đổi tên thành “Tổ tư vấn gi i thiệu
việc làm và hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp” theo quyết đ nh số 2288/QĐ-ĐHYD ngày
05/07/2018 c Hiệu trưởng nhằm tư vấn, gi i thiệu việc làm và hỗ trợ sinh viên khởi
nghiệp.
- Nhà trường đ nh kỳ tổ chức chương trình “Đ nh hư ng nghề nghiệp và đào tạo s u
đại học” cho sinh viên năm cận cuối khó nhằm giúp cho sinh viên tiếp cận các thông tin
cần thiết về đ nh hư ng nghề nghiệp, v trí việc làm và đào tạo s u đại học s m ng y từ
khi còn học tập tại trường. Qu đó, giúp sinh viên cân nhắc và chuẩn b tốt nhất cho việc
làm hoặc lự chọn hình thức học s u đại học ph hợp nhất s u khi tốt nghiệp.
- Tổ chức “Ngày h i tư vấn tuyển dụng việc làm” hàng năm cho sinh viên năm cuối
khó nhằm giúp cho các cơ qu n, đơn v y tế tiếp cận tư vấn tuyển dụng sinh viên tốt
nghiệp và tạo điều kiện cho sinh tiếp cận và lự chọn v trí việc làm s u khi tốt nghiệp.
Bên cạnh đó hàng năm đều phối hợp v i B Y tế tổ chức buổi tọ đàm gi i thiệu dự án
“Thí điểm đư Bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, v ng sâu, v ng s , biên
gi i, h i đ o, v ng có điều kiện kinh tế xã h i đặc biệt khó khăn” thu hút đông đ o sinh
viên qu n tâm th m dự.
- Ngoài r , Nhà trường cũng đã phát triển mạng lư i bệnh viện vệ tinh cho sinh viên
thực hành lâm sàng và thực tập c ng đồng. Đặc biệt là xây dựng mạng lư i bệnh viện
tuyến tỉnh từ Qu ng Bình đến Ninh Thuận cho sinh viên thực tế tốt nghiệp. Việc tổ chức
cho sinh viên đi thực tế tốt nghiệp tại các bệnh viện tuyến tỉnh cũng nhằm mục đích đư
sinh viên về thực tế tại các đơn v tuyển dụng để sinh viên có thể hiểu rõ hơn về các đơn
v , từ đó có những lự chọn việc làm ph hợp cho b n thân.
- Qu kh o sát và đánh giá hàng năm, tỷ lệ sinh viên có việc làm s u 01 năm tốt
nghiệp là trên 90% (năm 2015 đạt 94,2.%, năm 2016 đạt 95,2%, năm 2017 đạt 94,8%).
Việc kh o sát này nhằm cập nhật thông tin về tình trạng việc làm c a sinh viên tốt nghiệp
và kh năng th m gi vào th trường l o đ ng c sinh viên. Trên cơ sở đó, Nhà trường
có các đ nh hư ng để xem x t, điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo; điều
chỉnh, bổ sung, cập nhật n i dung chương trình gi ng dạy nhằm nâng cao tỷ lệ sinh viên
tốt nghiệp có việc làm và đáng ứng được nhu cầu c a xã h i.
Sau Đại học: Ký túc xá d ng chung cho Đại học Huế

5

IV. Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện
1) Đại học Chính quy:
- Ngành Y đ kho
- Ngành Điều dưỡng
- Ngành Răng Hàm Mặt
- Ngành Xét nghiệm Y học
- Ngành Y học cổ truyền
- Ngành Kỹ thuật Hình nh Y học
- Ngành Y học Dự phòng
- Ngành Y tế công c ng
- Ngành Dược học
2) Đại học Liên thông Chính quy:
* LT từ trung cấp (từ khóa tuyển
sinh 2017 trở về trước)
- Ngành Y đ kho
- Ngành Y học cổ truyền
- Ngành Y học Dự phòng
- Ngành Dược học
3) Thạc sỹ:
- N i khoa
- Ngoại khoa
- S n phụ khoa
- Nhi khoa
- Y tế công c ng
- Khoa học y sinh

* LT từ cao đẳng
- Ngành Dược học
- Ngành Điều dưỡng
- Ngành Xét nghiệm Y học
- Ngành Kỹ thuật Hình nh Y học

- Điện quang và YHHN
- T i mũi họng
- Y học cổ truyền
- Dược lý DLS
- Qu n lý bệnh viện
- Răng hàm mặt

4) Tiến sỹ:
- N i tim mạch
- N i tiêu hóa
- N i tiết
- N i Thận – Tiết niệu (Theo TT 25
mã ngành mới: Tiến sĩ Nội khoa)
- Ngoại tiêu hóa

- Ngoại tiết niệu (Theo TT 25 mã ngành mới:
Tiến sĩ Ngoại khoa)
- S n Phụ khoa
- Chẩn đoán hình nh (Theo TT 25 mã ngành
mới: Tiến sĩ Điện quang và YHHN)
- Y tế công c ng
- Nhi khoa.
V. Khả năng học t p, nâng cao trình độ sau khi ra trường
1) Đại học Chính quy: Kh năng học tập, nâng c o trình đ s u khi r trường c a sinh
viên được nhà trường công bố trong chuẩn đầu ra c a các ngành (Xem chi tiết tai:
http://huemed-univ.edu.vn/chuan-dau-ra-trinh-do-dai-hoc-scdtdh )
2) Đại học Liên thông Chính quy: Kh năng học tập, nâng c o trình đ sau khi ra
trường c sinh viên được nhà trường công bố trong chuẩn đầu ra c a các ngành (Xem
chi tiết tai: http://huemed-univ.edu.vn/chuan-dau-ra-trinh-do-dai-hoc-scdtdh )
3) Thạc sỹ: Chuyên khoa cấp II, Tiến sĩ y học
4) Tiến sỹ: Tiếp tục nghiên cứu những hư ng m i, chuyên sâu trong chuyên ngành.
VI. Vị trí làm sau khi tốt nghiệp
1) Đại học Chính quy: V trí làm sau khi tốt nghiệp c sinh viên được nhà trường công
bố trong chuẩn đầu ra c a các ngành (Xem chi tiết tai: http://huemeduniv.edu.vn/chuan-dau-ra-trinh-do-dai-hoc-scdtdh)
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2) Đại học liên thông chính quy: V trí làm sau khi tốt nghiệp c a sinh viên được nhà
trường công bố trong chuẩn đầu ra c a các ngành (Xem chi tiết tai: http://huemeduniv.edu.vn/chuan-dau-ra-trinh-do-dai-hoc-scdtdh)
3) Thạc sỹ: Các cơ qu n qu n lý nhà nư c về y tế; Các viện nghiên cứu, các trường Đại
học, C o đẳng và Trung cấp y tế; Các bệnh viện công lập và ngoài công lập.
4) Tiến sỹ: Cơ qu n qu n lý nhà nư c về y tế;
Các Trường, Viện, Bệnh viện từ tuyến Trung ương đến tuyến tỉnh.
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