
Dd HQC HUE CONG HOA xA HO! CHiJ NGHIA VIT NAM 

TRIfONG DI HOC Y DTX1C Bc 1p  - Tr do - Hinh phüc 

CHUAN DAU R& CONG 116 CONG KIL&I 
(Ban hành kern theo Quylt djnh sc: 679a/QD-DHYD ngày 30 tháng 03 nám 2020 cüa Hiu 

truóng Trw&ng Dqi hQc YDwcjc, Dgi hçc hue) 

A. THÔNG TIN CHUNG 
1. Ten chucmg trinh dào to (Ting Vit): Y th Cong cong 
2. Ten chucing trInh dào to (Ting Anh): Public Health 
3. Trinh do dào tao: Di hoc 
4. M ngành dào t?o:  52720301 
5. Di ti.rçmg tuyn sinh: ThI sinh cia dr thi xong kS'  thi THPT quc gia: có kt qua thi và 

giây chirng nhn tot nghip (hoc ttrang ducrng). 
6. Th?ñ gian dào tao: 4 närn 
7. Loi hInh dào tao: ChInh quy tp trung 
8. S6 tin chi yêu cAu thi thiu: 132 (chixa tInh GDTC, GDQP) 

B. MVC  TIEU vA CHUAN DAU RA CHIIONG TRINH DAO TO 
L. iviuc lieu UUU tau /7(57 

1.Mictiêuchung ((O.( 

Dào t.o Cir nhan Y tê cOng cong có y dirc, sue khoe, Co kiên thrc ye khoa h9c cci bãn, 
khoa hQc xã hi, y hçc co s, y tê cong cong dê tham gia phát hin va to chirc giãi quyêt cac ' ' 
van dê sue khoe uu tiên trong cOng dông, co kha nàng tu hoc va nghiên cuti khoa hoc dap i.rng 
nhu cu chm sOc và báo v sirc khoè nhân dan. 
2. Muc tiêu cu the 

Sau khi hoàn thành khóa hçc, hçc viên tot nghip có kiên thuc, k nang va nng hrc tr 
chü và trách nhiêm: 

• Kiên thirc 
- CO kiên thic chung trong toãn Dai  hçc Hue ye Giáo dic chInh trj, an ninh quôc phông, 

giáo dçic the chat, ngoi ngt và cong ngh thông tin. 
- Co kien thirc nên tang cüa khoi kiên thrc giáo diic Chuyên nghip ye khoa hçc co ban, y h9c 
cci sâ lam nên tang cho Y tê Cong cong. 
- Co kiên thirc nên tang và nâng cao cüa nhóm kiên thirc ngãnh và chuyên ngành trong linh vrc 
Y tê Cong cong dê có the phát hin và xir trI các van dê siirc khoê phô biên ô cong  dong, các 
yêu to quyêt djnh src khOe, phOng bnh nâng cao sic khoO nhân dan. 

• Knang 
- Co kS'  nàng 1p k hoch, d xut nhting giãi pháp và t chirc các hot dng bão v chäm soc 
src khoé cho cong dông. 
- Co k5 näng giáo d%ic sire khoO cho cong dng nhm xây dirng 1i scng và hành vi có lçri cho 
sire khoO. 
- Xác djnh các yêu tO môi trirng, xã hi anh huirng den sire khoé cüa cong dông. 
- Xác djnh duçic các van dê sirc khoO u-u tiên cüa cong dông vâ dura ra nhUng chiên hrçic và biên 
pháp giãi quyet thIch hcrp. 
- Theo dOi và tham gia dánh giá duxcrc vic thirc hin các chi.rcing trInh sirc khoê ti cong dong. 
- Giám sat, phát hin sim bnh djch và to chirc phông chông dch tti cong dng. 

Näng 1rc tir chir và trách nhim 

- Co näng lire tir chir vã trách nhim cá nhân tuân thu chu.n mire  ngh nghip, quy djnh Pháp 
Iut, dto due nghe nghip, ton tr9ng và lang nghe kiên cira cong dông ye các nhu câu sirc 
khoé và các giài pháp can thip nhäm nâng cao sirc khoê cong dông. 
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- Co näng Irc tu chü và trách nhim ngh nghip, trung thirc, khách quan, có tinh thn nghiên 
cru khoa h9c va h9c tp nâng cao trInh d. 
- Co nAng 1%rc tir chü và trách nhim vOi x hi, ton trong 1ut pháp, thic hin dthig va du dü 
nghia vi và nhing yêu câu nghê nghip 
II. Chun du ra chirong trInh dào ttio  và trInh d nng 1rc yêu cu 
a) Kin thüc 
- Kin thrc chung trong toñn Dai  h9c Hu 

+ Kin thrc v giáo dic chInh trj: Hiu vàvn ding duçxc kin thüc v th giâi quan, phucmg 
pháp 1un c1ia chU nghia Mac-Lenin, Kinh tê chInh trj Mác-Leenin, chü nghia xã hOi  khoa hçc, 
ttr tuâng Ho ChI Minh va ljch sü Dãng COng san Vit Nam vào cuOc song và nghê nghip. 

+ Kin thirc v Qu6c phông — An ninh: có chthig chi Giáo dic Qu6c phông-An ninh; vn d%ing 
dtrçic các kiên thüc quôc phOng-an ninh, dáp üng yêu câu xây dmg và bão v To quôc. 

+ Kin thurc v giáo diic th cht: Co chüng chi Giáo dic th chit, có si'ic khOe dáp irng yêu 
câu cüa nghe nghip. 

+ Ngoi ngth Dat  trInh dO ngoi ngt ti thiu bc 3/6 hoc tucmg ducing theo Khung nàng 1irc 
ngoi ngfr cth Vit Namvà theo Quyet djnh so 333/QD-DHllngay 21 tháng 3 nm 2019 cia 
Giám dôc Dai  h9c Hue ye vic ban hành Quy djnh Cong nhn diem thong dixong giia các chirng 
chi ngoi ngIt quôc tê và các cap dO ngoi ngt không chuyên trong các chrnmg trInh dào tao  di 
h9c chmnh quy t?i  các don vj dào tto thuOc Dii hçc Hue. 

+ Kin thüc v Cong ngh thông tin: Dt trInh dO côngngh thông tin co bàn theo chun k 
nàng si:r ding cong ngh thông tin quy djnh tai  Thông tu so 03/20 14/TT-BT IT! cUa BO truOng 
Bô Thông tin và Truyên thông. 
- Kin thuxc chung theo linh virc, don vj dào tao 

+ Kin thuic v tMng kê, tin h9c 
+ Kin thirc v 4t 1-1 sinh, hóa hQc. 
+ Kin thirc v sinh h9c, di truyn. 
+ Kin thrc v ting anh chuyên ngành. 

- Kin thirc chung cho nhóm ngành 
+ Kin thüc v y hoc co SI. 
+ Kin thüc v các bnh thông thuOng. 

- Kin thirc ngành/ chuyên ngành và b trçi 
+ Mo tã và phân tIch duçrc các yu t mOi triIng và van hóa xä hOi  ành hung tâi sirc khôe 

cOng dông. 
+ Co kin thüc Co bàn v t chi.'rc và quán 1' h thng y t nhu dc dim, CâU tri.Ic t chrc, 

ch(rc näng, các thành phân co bàn cUa h thông y tê và mOi lien quan giUa h thông y tê và các 
ngành khác. 

+ TrInh bay dugc each phát hin và diia ra hu&ng xir trI các vn d sue khOe ph bin 6 
cOng dông. 

+ Co kin thrc co bàn v các yu t quyt dinh sirc khOe, hành vi sirc khOe, chàm sOc SiTC 
khOe ban dâu, giáo dic sirc khOe, các cách tiêp cn và chiên hrçc hành dng nâng cao sifrc 
khoè. 

+ Co kin thrc cci bàn v chäm soc sirc khOe sinh san tai  Vit Nam, sue khOe tInh diic, giói, 
quyên và sir tham gia cia nam giâi trong djch vii sirc khOe sinh san. 

+ MO tà dirc nhüng khái nim, nguyen tc co bàn v y t cong cOng và vai trô cUa y 
cOng cong trong vic nâng cao suc khOe cong dong 

+ Van dung duoc các nguyen 1' chm soc suc khOe ban du trong xác djnh và 1p k hoach 
giãi quyêt càc van dê SuC khOe cong dong. 

+ Nm vting phucmg pháp 1un khoa h9c trong cong tác phOng bnh, nâng cao src khôe. 
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+ Co kin thrc co ban v phxang pháp nghiên ciru khoa hçc. 
+ Trinh bay duçic chinh sách, pháp 1ut v cong tác bão v, chäm soc và nâng cao sue khôe 

cüa than dan. 
- Kin thüc thirc tp và t& nghip 

± Kin thirc v thc tp ngh nghip. 
b) K5' nàng 
- K5 nàng 1p 1un tix duy và giãi quyt vn d 

+ Co khã nang ti 1p 1un tu duy giãi quyt v.n cf trong cong vic hang ngày và trong 
nhng tInh hu6ng nguy ccr khi có djch xãy ra. 

+ KM nang giái quyt vn d phir hqp vói thu cu cá nhân, các yu t van hóa, tin ngtrOng 
cira cong dông. 

+ Khã nang 1p 1un, xac djnh dtrçrc các v.n d sire khôe iru tiên trong cong ding và dim ra 
nhung chin lucre và bin pháp giãi quyêt thich hcrp 

+ Thirc hin dtrcYc cOng vic hiu qua, phir hçrp vOi ngun lirc dja phucrng. 
- K5 nang nghiên ciru va khám phá kin thirc 

+ Co khá nang phát trin ban than lien tic thông qua tr h9c và phãn hi. 

+ Co khã nang Pr duy rnt each khoa hçc, hiu và thre hin các nghiên ciru khoa hQc ca 
ban trong lTnh vire y tê cong cong. 

+ Co khã nang din giãi các thông tin tir bang dü lieu khoa h9c và bitt each phân tIch, thit 
k các nghien ciru khoa hçc lien quan den chuyên mon. 

+ Co kha näng 1p  k hoach cho 1 s6 hot dng th thuc các chuang trinh, dr an y t 
cong cong. 
- K nang tu duy h th6ng 

+ TIch hçrp duçrc kin thirc cci sâ nganh vã kin thirc chuyên nganh d có th irng dirng trong 
thrc hành chuyên mon. 

+ Xác djnh duçrc mi lien quan giira h thng y t và các ngành khác d có th pMi hçip 
tuyên truyên, nâng cao sire khôe cho ngtthi dan. 
- Các k nang ngh nghip 

+ Xáe dinh dtr rc các vn d sire khoê tnt tiên cüa cong dng và dtra ra nhUng chin hoc va 
bin pháp giâi quyêt thIch hcp. 

+ Xác djnh và thu thp các ngun thông tin phic vi cho phát hin và giãi quyt các vn d 
sue khOe thu?rng gp a cong dOng. 

+ Co k näng 1p k hoich, d& xut nhüng giãi pháp vá th chirc các hoat dng báo v chäm 
soc sire khoé cho cong dOng. 

+ Theo dOi và tham gia dánh giá thrçrc vic thire hin các chucrng trinh sire khoê ti cong 
dông. 

+ Tham gia theo dOi, giám sat, phát hin sOm bnh djch và t chire phOng ch6ng dich tai 
cong dông. 

+ Giáo d%lc sire khoê cho cong dng nhm xây dirng Mi sng và hành vi có li cho sire khoê. 
+ Ap dung cac phtrang phap nghiên cuii dich t hoc, kinh tê hoe, nhân hoc, xã hOi hoc dê 

xác djnh các van dé sIre khOe, yêu to nguy ecr cUa nhttng van dê sire khOe ph bin elm cong 
dông. 

+ Tham gia thirc hin mt s chirnng trInh truyn thông giáo dic sire khOe va huy dông 
eng dông gop phân giâi quyêt van dê sire khóe và nâng eao sire khOe. 
e) Näng lire t1r chit và tráeh nghim 
- Ti.r chit và trách nhiêm cá nhân 
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+ Thirc hin tuãn thu theo chun mirc ngh nghip, quy djnh Pháp 1ut và dao  thrc ngh 
nghip. 

+ Näng 1rc tr hçc, lam vic dic 1p hoc khã näng lam vic nhóm trong cong vic hang 
ngày. 
- Tir chU và trách nhim vâi ngh nghip 

+ Näng 1irc tir chü thirc hin và chju trách nhim các quyt djnh. 
+ Chju trách thim vâi nh&ng k& qua lien quan dn qua trInh cung cp các djch vi chm 

soc sirc khOe a cong dông. 
+ Nng 1ixc thrc hin nghiên ctru, cp that kin thirc lien tiic trong ngh nghip thông qua các 

hoat dng nghiên cru, cac chucmg trInh dâo tao. 
+ Co nang 1irc quãn I, vn hành các ngun 1irc y t& tham gia thrc hin nhiu chucrng trInh truyn 

thông giáo diic sirc khOe, nãng cao sirc khôe. 
- Tii chü và trách nhim vOi xà hôi 

+ Co nAng lirc hiu bit/có kin thrc v cong dng và các vn d lien quan dn src khOe 
cong dông. 

+ Co näng 1irc trong nhn thuc sir diing các chin hrçc nãng cao src khOe, ch.n doãn cong 
dông. 

+ Näng hrc tr chU và chju trách nhim trong qua trInh thirc hãnh chäm soc süc khOe sinh 
san cho gia dInh, xâ hOi  và cong dông. 

HIU TRIRNG 
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