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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc ban hành Chuẩn đầu ra Cử nhân Xét nghiệm Y học dự phòng  
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG 
Căn cứ Luật Giáo dục Đại học được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012;  
Căn cứ Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào 
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết 
định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo;  

Căn cứ Quyết định số 3756/QĐ – BYT ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y tế công 
cộng;  

Căn cứ Công văn số 2196/BGDĐT - GDĐH ngày 22/4/2010 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc “Hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo” 
  Xét đề nghị của Trường phòng Đào tạo Đại học, 

 
QUYẾT ĐỊNH:  

 
Điều 1. Ban hành “Chuẩn đầu ra Cử nhân Xét nghiệm Y học dự phòng” của 

Trường Đại học Y tế công cộng.  
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định có liên quan 

trước đây trái với nội dung quyết định này đều không còn hiệu lực. 
Điều 3. Trưởng các phòng Đào tạo Đại học, Công tác chính trị và Quản lý sinh 

viên, Trưởng các Khoa của Trường và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
quyết định này.  

 
 Nơi nhận: 
- Như điều 2;  
- Cục KHCN&ĐT, Bộ Y tế (để b/c);  
- Vụ Giáo dục đại học Bộ GD&ĐT (để b/c);  
- Hiệu trưởng (để b/c) 
- Lưu VT, ĐTĐH.   

KT. HIỆU TRƯỞNG  
PHÓ HIỆU TRƯỞNG  

 
(đã ký) 

 
Nguyễn Thanh Hương 
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CHUẨN ĐẦU RA CỬ NHÂN XÉT NGHIỆM Y HỌC DỰ PHÒNG 
(Ban hành kèm theo quyết định số: 1125/QĐ – ĐHYTCC của Hiệu trưởng 

trường Đại học Y tế công cộng ngày 01 tháng  9 năm 2016) 
 
 

Tên hệ đào tạo:  Cử nhân Xét nghiệm Y học dự phòng  

(Bachelor of Laboratory Science of Preventive Medicine)  

Trình độ đào tạo: Đại học 

Thời gian đào tạo:  4 năm 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

Đào tạo Cử nhân Xét nghiệm Y học dự phòng có y đức, có kiến thức khoa học 
cơ bản, y học cơ sở, kiến thức và kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ ngành học ở trình 
độ đại học; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học và nghiên cứu khoa học đáp 
ứng nhu cầu xét nghiệm Y học dự phòng góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 
khoẻ nhân dân. 

CHUẨN KIẾN THỨC 

1. Hiểu biết các kiến thức cơ bản về an toàn và quản lý chất lượng phòng xét nghiệm;  

2. Giải thích các kiến thức cơ bản ứng dụng trong xây dựng và triển khai các quy 
trình xét nghiệm;  

3. Tích hợp các kiến thức cơ sở ứng dụng trong xây dựng và triển khai các quy 
trình xét nghiệm Sinh y, Dinh dưỡng – An toàn thực phẩm, và Sức khỏe Môi trường – 
Nghề nghiệp, 

4. Hiểu biết các kiến thức cơ bản phục vụ giám sát trọng điểm,  

5. Diễn giải các kiến thức cơ bản về nghiên cứu xét nghiệm y học dự phòng. 

CHUẨN THÁI ĐỘ 

Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

CHUẨN KỸ NĂNG 

Kỹ năng Xét nghiệm 

1. Áp dụng kỹ năng xét nghiệm cơ bản vào thực hiện các quy trình xét nghiệm, 
đánh giá chất lượng xét nghiệm, 

2. Thuần thục các kỹ thuật xét nghiệm cơ bản và ứng dụng một số kỹ thuật sinh 
học phân tử, kỹ thuật nâng cao trong xét nghiệm Sinh y (Xét nghiệm Vi sinh, Ký sinh 
trùng, Hóa sinh, Huyết học, Miễn dịch) phục vụ công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe 
cộng đồng,  



Định nghĩa: Thuần thục là thực hiện chính xác các xét nghiệm, và phiên giải 
chính xác kết quả xét nghiệm 

3. Thuần thục các xét nghiệm cơ bản về an toàn thực phẩm phục vụ công tác quản 
lý, chăm sóc sức khỏe cộng đồng,  

4. Thuần thục các xét nghiệm cơ bản phục vụ giám sát, đo kiểm tra môi trường, 
môi trường lao động phục vụ công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, 

5. Tham gia giám sát trọng điểm và đáp ứng tình huống khẩn cấp, 

6. Tham gia xây dựng và triển khai nghiên cứu về xét nghiệm y học dự phòng  

Kỹ năng mềm 

1. Thực hành các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng lãnh đạo, 
kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống giao tiếp với khách hàng và đồng nghiệp, 

2. Chứng tỏ khả năng tự học và phát triển chuyên môn liên tục. 

VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP 

Sau khi tốt nghiệp, với thời gian tập sự phù hợp theo quy định của pháp luật và 
yêu cầu của cơ sở tuyển dụng, cử nhân Xét nghiệm y học dự phòng có khả năng đảm 
nhiệm các công tác chuyên môn xét nghiệm, nghiên cứu khoa học, giảng dạy và quản 
lý:  

1. Tại cơ sở y tế công lập và ngoài công lập với chức danh: Kỹ thuật viên y (theo 
Thông tư số: 26/2015/TTLT-BYT-BNV), 

2. Tại Viện nghiên cứu/kiểm nghiệm với chức danh: Kỹ thuật viên, Nghiên cứu viên, 

3. Tại các cơ sở giáo dục – đào tạo, các cơ quan quản lý, các tổ chức nhà nước 
và tổ chức phi chính phủ khác với chức danh: giảng viên, nghiên cứu viên, kỹ thuật viên. 

KHẢ NĂNG HỌC TẬP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ 

Có khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu để nâng cao trình độ trong các chương 
trình sau đại học trong và ngoài nước chuyên ngành Xét nghiệm hoặc các chuyên ngành 
liên quan.  

  KT. HIỆU TRƯỞNG  
PHÓ HIỆU TRƯỞNG  

 
(đã ký) 

 
 

Nguyễn Thanh Hương 
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TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA  

CỬ NHÂN XÉT NGHIỆM Y HỌC DỰ PHÒNG  
(Ban hành kèm theo quyết định số: 1125/QĐ – ĐHYTCC của Hiệu trưởng 

trường Đại học Y tế công cộng ngày 01 tháng  9 năm 2016) 
 

Chuẩn đầu ra Tiêu chí đánh giá chuẩn đầu ra 

I. CHUẨN KIẾN THỨC 

1. Hiểu biết các kiến 

thức cơ bản về an 

toàn và quản lý chất 

lượng phòng xét 

nghiệm 

1.1. Giải thích các khái niệm và nội dung cơ bản về an toàn 

phòng xét nghiệm. 

1.2. Trình bày các khái niệm và nội dung cơ bản về quản lý chất 

lượng phòng xét nghiệm. 

1.3. Trình bày và phân tích nguyên tắc, phương pháp phòng và 

xử trí một số tình huống cấp cứu thường gặp ở cộng đồng 

và phòng xét nghiệm. 

2. Giải thích các 

kiến thức cơ bản 

ứng dụng trong xây 

dựng và triển khai 

các quy trình xét 

nghiệm  

2.1. Mô tả các khái niệm nền tảng về cấu trúc, hoạt động của cơ 

thể người trong trạng thái bình thường, bệnh lý. 

2.2. Khái quát hóa đặc điểm cơ bản về cấu trúc, hình thái, sinh 

lý, cơ chế gây bệnh của một số loại vi sinh vật gây bệnh ở 

người. 

2.3. Trình bày những khái niệm và tính chất cơ bản của các hợp 

chất vô cơ và hữu cơ. 

3. Tích hợp các kiến 

thức cơ sở ứng dụng 

trong xây dựng và 

triển khai các quy 

trình xét nghiệm 

Sinh y, Dinh dưỡng 

– An toàn thực 

phẩm, và Sức khỏe 

Môi trường – Nghề 

nghiệp 

3.1. Giải thích nguyên nhân gây bệnh và diễn biến của một số 

bệnh lý thường gặp. 

3.2. Lựa chọn và minh họa các kỹ thuật xét nghiệm cơ bản, một 

số kỹ thuật sinh học phân tử ứng dụng trong xét nghiệm 

Sinh y nhằm cung cấp thông tin cho chẩn đoán và theo dõi 

điều trị các bệnh thường gặp tại cộng đồng. 

3.3. Hiểu biết về nguyên tắc của các phép thử thông thường. 

Phân biệt các phương pháp phân tích định tính và định 

lượng trong xét nghiệm hóa lý. 

3.4. Suy luận và lựa chọn các kỹ thuật phân tích, phương pháp 

xét nghiệm ứng dụng trong xét nghiệm Dinh dưỡng, và đánh 

giá An toàn thực phẩm theo quy định hiện hành.  
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3.5. Xác định các chỉ số xét nghiệm, kỹ thuật đo kiểm cơ bản 

ứng dụng trong xét nghiệm Sức khỏe Môi trường – nghề 

nghiệp theo quy định hiện hành.  

4. Hiểu biết các kiến 

thức cơ bản phục vụ 

giám sát trọng điểm  

4.1. Mô tả các phương pháp thu thập dữ liệu/ mẫu xét nghiệm 

hỗ trợ giám sát y học dự phòng theo các qui định/qui chuẩn 

hiện hành 

4.2. Trình bày những kiến thức cơ bản để ứng dụng/áp dụng các 

phần mềm tin học trong quản lý và vận hành phòng xét 

nghiệm. 

4.3. Trình bày cách kết nối kết quả xét nghiệm từ thiết bị xét 

nghiệm với dữ liệu sức khoẻ khác phục vụ cho việc giám 

sát 

5. Diễn giải các kiến 

thức cơ bản về 

nghiên cứu xét 

nghiệm y học dự 

phòng 

5.1. Mô tả các bước cơ bản để xây dựng và triển khai nghiên cứu 

trong lĩnh vực xét nghiệm y học dự phòng. 

5.2. Trình bày các nguyên lý hoạt động của hệ thống thu thập số 

liệu, vận hành cơ chế bảo mật và quản lý số liệu trong phòng 

thí nghiệm. 

5.3. Trình bày cách kết nối kết quả xét nghiệm từ thiết bị xét 

nghiệm với dữ liệu sức khoẻ khác phục vụ cho việc nghiên 

cứu. 

II. CHUẨN THÁI ĐỘ  

6. Thái độ ứng xử 

đúng mực và tuân 

thủ đạo đức nghề 

nghiệp  

 

 

6.1. Vận dụng các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – 

Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

và tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc thực hiện chủ 

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công việc 

phù hợp với hoàn cảnh kinh tế - chính trị, văn hóa – xã hội 

và an ninh quốc phòng.  

6.2. Vận dụng kiến thức về giáo dục thể chất trong tự chăm sóc 

nâng cao sức khỏe bản thân.  

6.3. Tuân thủ các nguyên tắc về đạo đức trong xét nghiệm gồm: 

cẩn thận, tỉ mỉ, kiên trì, trung thực, khách quan, bảo mật 

thông tin xét nghiệm cho bệnh nhân, khách hàng và cộng 

đồng. 

III. CHUẨN KỸ NĂNG XÉT NGHIỆM 
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7. Áp dụng kỹ năng 

xét nghiệm cơ bản 

vào thực hiện các 

quy trình xét 

nghiệm, đánh giá 

chất lượng xét 

nghiệm 

 

7.1. Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm cơ bản, một số kỹ thuật sinh 

học phân tử ứng dụng trong xét nghiệm Sinh y, Dinh dưỡng – 

An toàn thực phẩm và Sức khỏe Môi trường – Nghề nghiệp. 

7.2. Vận dụng một số phương pháp phân tích trong xét nghiệm 

các chỉ tiêu hóa lý môi trường nước, môi trường không khí, 

và thực phẩm.  

7.3. Đánh giá và kiểm soát nguy cơ; xử lý sự cố và sơ cấp cứu 

ban đầu tại phòng xét nghiệm. 

7.4. Áp dụng các biện pháp để kiểm soát chất lượng xét nghiệm 

thông qua kiểm soát các yếu tố liên quan đến quá trình xét 

nghiệm. 

8. Thuần thục các 

kỹ thuật xét 

nghiệm cơ bản và 

ứng dụng một số 

kỹ thuật sinh học 

phân tử, kỹ thuật 

nâng cao trong xét 

nghiệm Sinh y (Xét 

nghiệm Vi sinh, Ký 

sinh trùng, Hóa 

sinh, Huyết học, 

Miễn dịch) phục vụ 

công tác quản lý, 

chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng  

 

Định nghĩa: Thuần 

thục là thực hiện 

chính xác các xét 

nghiệm, và phiên 

giải chính xác kết 

quả xét nghiệm 

8.1. Thực hiện và tuân thủ quy trình thu thập, xử lý, bảo quản 

và vận chuyển mẫu bệnh phẩm. 

8.2. Phân tích, xác định và thiết lập các yếu tố đảm bảo chất 

lượng xét nghiệm đáp ứng yêu cầu y tế dự phòng, phát hiện 

sớm bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây, các rối loạn 

chuyển hóa, bệnh liên quan đến dinh dưỡng, và các xét 

nghiệm khác phục vụ công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng 

8.3. Thực hiện các quy trình xét nghiệm Sinh y (bao gồm Vi 

sinh, Ký sinh trùng, Hóa sinh, Huyết học, Miễn dịch) phục 

vụ công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cộng đồng:  

- Xét nghiệm Vi sinh: Lấy, bảo quản và xử lý mẫu bệnh phẩm 

xét nghiệm vi sinh lâm sàng (mủ hở, dịch ngoáy họng 

miệng, dịch ngoáy họng mũi, máu, phân, nước tiểu, dịch 

đường sinh dục); Phân lập vi khuẩn từ bệnh phẩm đường 

hô hấp, bệnh phẩm phân, bệnh phẩm dịch đường sinh dục; 

Kỹ thuật kháng sinh đồ; Xác định vi khuẩn, virus trong mẫu 

bệnh phẩm ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử. 

- Xét nghiệm Ký sinh trùng: Lấy, bảo quản và xử lý mẫu bệnh 

phẩm xét nghiệm Ký sinh trùng; Kỹ thuật soi tươi, nhuộm 

soi tìm đơn bào, vi nấm; Kỹ thuật tìm ký sinh trùng sốt rét; 

Kỹ thuật xét nghiệm trực tiếp, tập trung trứng và ấu trùng 

tìm giun sán trong mẫu bệnh phẩm, môi trường và thực 

phẩm; Quy trình thu thập muỗi tại thực địa. 
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- Xét nghiệm Hóa sinh: Kỹ thuật xét nghiệm hóa sinh theo 

nguyên lý đo quang (định lượng glucose, protein, ure, 

triglyceride, cholesterol, HDL, LDL v.v); Kỹ thuật xét nghiệm 

hóa sinh miễn dịch (định lượng T3, T4, TSH). 

- Xét nghiệm Huyết học: Lập công thức bạch cầu, và tổng 

phân tích tế bào máu ngoại vi; Đo tốc độ máu lắng; Xét 

nghiệm thời gian máu chảy; Xét nghiệm thời gian Howell, 

thời gian Thromboplastin từng phần hoạt hóa (APTT), thời 

gian Quick, thời gian Thrombin; Xác định nhóm máu ABO, 

Rh; Phản ứng hòa hợp trước khi truyền máu. 

- Xét nghiệm Miễn dịch: Thực hiện và phân tích kết quả của 

kỹ thuật test nhanh, kỹ thuật ngưng kết, kỹ thuật ELISA 

định tính phát hiện kháng nguyên/kháng thể của một số 

bệnh truyền nhiễm thường gặp  

8.4. Phân tích, phiên giải, đánh giá, lưu trữ, công bố và chia sẻ 

kết quả xét nghiệm. 

8.5. Vận dụng những ky ̃thuâṭ quản lý và xử lý bệnh phẩm, hóa 

chất sinh phẩm sau xét nghiêṃ  

9. Thuần thục các 

xét nghiệm cơ bản 

về Dinh dưỡng - 

An toàn thực 

phẩm phục vụ công 

tác quản lý, chăm 

sóc sức khỏe cộng 

đồng  

 

9.1. Thưc̣ hiêṇ và tuân thủ quy trình ky ̃thuâṭ lấy mẫu, xử lý sơ 

bô ̣và bảo quản một số loại mâũ thưc̣ phẩm theo tiêu chuẩn, 

quy chuẩn hiện hành. 

9.2. Thưc̣ hiêṇ thuần thục các quy trình xét nghiệm, phân tích 

cơ bản ứng dụng trong xét nghiêṃ Dinh dưỡng và An toàn 

thực phẩm phục vụ công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng. 

- Xét nghiệm Vi sinh – Ký sinh trùng: Tổng số vi khuẩn hiếu 

khı,́ Coliforms, Escherichia coli, Salmonella spp., 

Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, tổng số 

bào tử nấm men mốc, giun sán. 

- Kỹ thuật phân tích hóa lý: xác định giá trị năng lượng của 

thực phẩm; xác định hàm lượng tro, protein, lipid, glucid; 

phụ gia thực phẩm; xét nghiệm độ mặn, độ chua. 

9.3. Thực hiện các chỉ tiêu xét nghiệm cơ bản trong kiểm tra an 

toàn thực phẩm nước uống đóng chai. 
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9.4. Phân tích, phiên giải, đánh giá, lưu trữ, công bố và chia sẻ 

kết quả xét nghiệm. 

9.5. Vận dụng những ky ̃thuâṭ quản lý và xử lý mẫu, hóa chất 

sinh phẩm sau xét nghiêṃ. 

10. Thuần thục các 

xét nghiệm cơ bản 

phục vụ giám sát, 

đo kiểm tra môi 

trường, môi 

trường lao động 

phục vụ công tác 

quản lý, chăm sóc 

sức khỏe cộng đồng. 

 

 

10.1. Thực hiện các kỹ thuật thu thập, xử lý sơ bộ và bảo quản 

mẫu môi trường/môi trường lao động theo các quy chuẩn, 

tiêu chuẩn hiện hành. 

10.2. Thực hiện các xét nghiệm cơ bản về đánh giá chất lượng 

môi trường, môi trường lao động như xét nghiệm chất 

lượng nước ăn uống (một số thông số của QCVN 01/2009), 

nước thải y tế (một số thông số của QCVN 28/2010) và môi 

trường không khí (một số hơi khí là hợp chất của Nitơ, Lưu 

huỳnh, Cacbon với oxy và hydro, bụi trọng lượng). 

10.3. Thực hiện kỹ thuật đo kiểm các yếu tố hóa lý cơ bản 

trong môi trường lao động như vi khí hậu, ánh sáng, rung, 

ồn, bụi, CO, CO2 v.v. 

10.4. Thực hiện các chỉ tiêu xét nghiệm cơ bản trong kiểm 

nghiệm nước sinh hoạt và ăn uống. 

11. Tham gia giám 

sát trọng điểm và 

đáp ứng tình huống 

khẩn cấp 

11.1. Tham gia thu thập dữ liệu/ mẫu xét nghiệm để hỗ trợ việc 

giám sát y học dự phòng theo các quy định/quy chuẩn hiện 

hành. 

12. Tham gia xây 

dựng và triển khai 

nghiên cứu về xét 

nghiệm y học dự 

phòng  

12.1. Tham gia vào các bước cơ bản để xây dựng và triển khai 

nghiên cứu trong lĩnh vực xét nghiệm y học dự phòng. 

12.2. Tuân thủ các chính sách, quy trình, và cơ chế về đạo đức 

nghiên cứu. 

12.3. Sử dụng số liệu từ hệ thống thu thập số liệu, kiểm định 

chất lượng số liệu và tiến hành các phân tích thống kê đơn 

giản. 

12.4. Phân tích, phiên giải và công bố các kết quả nghiên cứu. 

Kỹ năng mềm 

13. Thực hành các 

kỹ năng làm việc 

nhóm, kỹ năng 

thuyết trình, kỹ 

năng lãnh đạo; kỹ 

13.1. Áp dụng hiệu quả các kỹ năng làm việc nhóm (giao tiếp, 

giải quyết vấn đề, tuân thủ, tiếp nhận trao đổi thông tin, 

thuyết trình) trong thực hiện công việc. 

13.2. Áp dụng các kỹ năng quản lý trong lập kế hoạch và triển 

khai công việc một cách hiệu quả. 
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năng giao tiếp và xử 

lý tình huống giao 

tiếp với khách hàng 

và đồng nghiệp. 

14. Chứng tỏ khả 

năng tự học và phát 

triển chuyên môn 

liên tục 

 

 

14.1. Vận dụng tiếng Anh trong thực hành nghề nghiệp. 

14.2. Vận dụng thành thạo máy vi tính trong học tập, hoạt 

động nghề nghiệp. 

14.3. Tìm kiếm và chọn lọc thông tin liên quan tới kiến thức 

và kỹ thuật xét nghiệm theo yêu cầu của công việc. 

14.4. Áp dụng các hình thức học tập linh hoạt, đa dạng để cập 

nhật các kiến thức mới để đáp ứng được nhu cầu phát triển 

của xã hội. 

 

  
 


