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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2019 

                      

ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

- Tên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật môi trường   

- Mã số: 7510406 

- Trình độ đào tạo: Đại học  

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

I. Sự cần thiết mở mã ngành đào tạo 

1.1. Giới thiệu khái quát về cơ sở đào tạo  

Tên trường:   Trường Đại học Y tế công cộng  

    (Hanoi University of Public Health)  

Địa chỉ:  1A Đức Thắng, Phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm,   

Hà Nội  

Điện thoại:   024. 6266 2299 

Quyết định thành lập: số 65/2001/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2001  

Cơ quan cấp:  Thủ tướng Chính phủ 

Tháng 4 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 65/2001/QĐ-

TTg thành lập trường ĐH YTCC trên cơ sở trường Cán bộ quản lý y tế. Tháng 7 năm 

2001, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 6120/QĐ-BGD&ĐT/ĐH cho 

phép Trường ĐH YTCC đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Y tế công cộng. 

Từ năm 2002 đến nay, nhà trường đã tổ chức đào tạo 17 khóa sinh viên cử nhân chính 

quy y tế công cộng với hơn 2.000 sinh viên ra trường, tỷ lệ tìm được việc làm sau 1 

năm là 89%. Từ năm 2011, Trường ĐH YTCC là đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo 

và Bộ Y tế giao chủ trì việc xây dựng chương trình khung Cử nhân Y tế công cộng 

mới theo với 05 định hướng chuyên ngành: Dịch tễ học, Dân số học, Dinh dưỡng - An 

toàn thực phẩm, Sức khỏe Môi trường – Nghề nghiệp,  Truyền thông – Giáo dục sức 

khỏe. Chương trình đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua kèm theo Thông tư số 
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01/2012/TT – BGDĐT ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành 

Khoa học Sức khỏe, trình độ đại học. Trường ĐH YTCC bắt đầu áp dụng chương trình 

đào tạo với các khóa cử nhân Y tế công cộng mới theo quy định của Bộ. Chương trình 

đạo tạo Cử nhân Y tế công cộng mới nhận được sự đánh giá cao của các cơ sở sử dụng 

nhân lực Y tế công cộng trong ngành y tế.  

Từ tháng 5 - 2008, trường ĐHYTCC đã chính thức là thành viên của hệ thống 

đào tạo sức khỏe quốc tế của Châu Âu (TropEd). Với cơ sở vật chất khang trang, Nhà 

trường sẵn sàng phục vụ đón tiếp sinh viên quốc tế từ hệ thống đào tạo TropEd tới học 

tập và nghiên cứu. 

Bên cạnh đó trường đã và đang trao đổi sinh viên với các trường YTCC nổi 

tiếng trên thế giới như Tulane, Emory, Berkely, Johns Hopkins, Mỹ; Queensland 

University of Technology, Deakin, Úc  và các trường khác. 

 Được sự cho phép của Chính phủ, với sự hỗ trợ của Tổ chức từ thiện Đại Tây 

Dương (Atlantic Philanthropies - AP), nhà trường đã chuyển về cơ sở mới tại địa chỉ số 

1A, đường Đức Thắng, Phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội từ tháng 10/2016 

với tổng diện tích mặt bằng hơn 5,7 héc ta. Đây là cơ sở đào tạo khang trang, hiện đại và 

qui mô nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về chất lượng giảng dạy, học tập, nghiên 

cứu khoa học và các dịch vụ của Nhà trường, với 01 Phòng khám Đa khoa và 01 Trung 

tâm Xét nghiệm, trong đó Trung tâm Xét nghiệm được trang bị máy móc hiện đại và đội 

ngũ cán bộ có năng lực cao, đủ năng lực cung cấp các dịch vụ như dịch vụ xét nghiệm 

chất lượng nước ăn uống và sinh hoạt, xét nghiệm chất lượng nước thải, quan trắc môi 

trường xung quanh và môi trường lao động v.v. Đây là điều kiện cần thiết và thuận lợi để 

Trường có thể mở mã ngành về công nghệ kỹ thuật môi trường. 

1.2. Sự cần thiết về việc mở mã ngành cử nhân công nghệ kỹ thuật môi trường 

Việt Nam đang trong thời kỳ phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa, rất nhiều 

khu công nghiệp, khu chế xuất liên tục mọc lên. Bên cạnh những mặt tích cực như giải 

quyết việc làm, góp phần gia tăng thu nhập bình quân, nâng cao mức sống của người 

dân, Việt Nam đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề nghiêm trọng trong lĩnh vực môi 

trường như ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, ô nhiễm môi trường khu công 

nghiệp, môi trường làng nghề, ô nhiễm lưu vực sông, ô nhiễm biển và đại dương, chất 

thải y tế, suy giảm đa dạng sinh học, dân số và đô thị hóa v.v. gây ra nhiều tác động 

xấu đến con người và xã hội. Đặc biệt, Việt Nam là một trong năm nước bị ảnh hưởng 

nghiêm trọng nhất của biến đổi khí hậu. Chính vì vậy, việc có được đội ngũ cán bộ có 

chuyên ngành về công nghệ kỹ thuật môi trường (CNKTMT) nhằm góp phần vào việc 

phòng ngừa, quản lý, kiểm soát, xử lý các vấn đề về ô nhiễm môi trường tại các khu 
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vực đô thị, làng nghề, nông thôn, khu công nghiệp, khu chế xuất, các cơ sở y tế và các 

cơ sở khác, thông qua đó góp phần làm hạn chế sự phơi nhiễm của con người với các 

yếu tố nguy cơ môi trường là điều hết sức cần thiết nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.  

Việc tiến hành xây dựng và triển khai chương trình cử nhân CNKTMT tại 

Trường ĐHYTCC là hoàn toàn phù hợp với chiến lược phát triển đào tạo của Trường 

giai đoạn 2018 – 2023 đã được phê duyệt theo Quyết định số 1768/QĐ-ĐHYTCC 

ngày 14/8/2018, trong đó nêu rõ sứ mạng của Trường là “đào tạo nguồn nhân lực chất 

lượng cao, đa ngành và nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, 

đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân”. Với cam kết về chất 

lượng và uy tín trong các hoạt động của mình từ trước đến nay, cũng như đảm bảo đáp 

ứng nhu cầu của khách hàng và của xã hội, Trường ĐHYTCC có đủ khả năng để xây 

dựng chương trình đào tạo cử nhân CNKTMT. Ngoài ra, Nhà trường còn có Trung 

tâm Xét nghiệm khang trang, hiện đại đáp ứnghoạt động đào tạo thực hành cho số 

lượng lớn sinh viên với đội ngũ giảng viên, kỹ thuật viên có trình độ cao đang làm việc 

tại Trung tâm. Hiện tại, Trung tâm xét nghiệm của Trường ĐHYTCC đã có đủ năng 

lực để cung cấp các dịch vụ xét nghiệm chất lượng môi trường như xét nghiệm nước 

ăn uống và sinh hoạt, nước thải, quan trắc môi trường xung quanh và môi trường lao 

động v.v. Đây cũng là cơ sở đào tạo thực hành của sinh viên ngành CNKTMT khi nhà 

trường tiến hành triển khai chương trình này. Việc thực hiện các hoạt động dịch vụ của 

Trung tâm Xét nghiệm sẽ giúp cho sinh viên có thêm cơ hội cọ sát với thực tế và giúp 

cho sinh viên đạt được một số kỹ năng làm việc quan trọng khi tốt nghiệp, nhằm đáp 

ứng tốt hơn nhu cầu nhân lực ngành CNKTMT.  

Kết quả đánh giá nhu cầu đào tạo Cử nhân CNKTMT do Trường Đại học Y tế 

công cộng tiến hành trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 6/2019 chỉ ra rằng nhu cầu 

nhân lực chính quy ngành CNKTMT trong khối các khu công nghiệp, khu chế xuất 

cũng như các trung tâm tư vấn, quan trắc môi trường là khá cao, trong khi số lượng 

doanh nghiệp, khu công nghiệp và khu chế xuất tại Việt Nam ngày một tăng nhằm đáp 

ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Báo cáo Tổng quan Kinh tế - Xã 

hội Việt Nam năm 2018 của Tổng cục Thống kê cho thấy, số lượng doanh nghiệp đăng 

ký thành lập mới trong cả nước trong năm 2018 là 131.300 doanh nghiệp, tăng 3,5% 

so với năm 2017. Luật Bảo vệ môi trường 2014 cũng đã quy định rõ về yêu cầu nhân 

lực ngành CNKTMT ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (Điều 

66, khoản 3c), cụm công nghiệp, khu kinh doanh dịch vụ tập trung (Điều 67, khoản 

1d). Nhu cầu nhân lực CNKTMT cũng được thể hiện trong các văn bản dưới Luật như 

Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 6 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước 



 4 

và xử lý nước thải quy định các đô thị, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, 

khu công nghệ cao, khu dân cư nông thôn, hay Thông tư 35/2015/TT-BTNMT ngày 

30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ TNMT về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công 

nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Đồng thời, kết quả đánh giá nhu cầu đào tạo 

của Trường ĐHYTCC cũng cho thấy nhu cầu về nguồn nhân lực CNKTMT ở bậc đại 

học có chất lượng cao nhằm đáp ứng được những thiếu hụt về năng lực mà đội ngũ cán 

bộ làm việc trong lĩnh vực CNKTMT hiện nay, đặc biệt là tại các khu công nghiệp, 

khu chế xuất, tại các cơ sở y tế từ tuyến trung ương đến tuyến huyện (Bệnh viện đa 

khoa, chuyên khoa, các trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh/ Thành phố,v.v.). Cụ thể, 

cần chú trọng đào tạo các năng lực mà những cán bộ trong lĩnh vực này thường xuyên 

phải thực hiện như “Áp dụng kiến thức khoa học cơ sở ngành và chuyên ngành 

CNKTMT trong nghiên cứu, điều tra, giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường 

đất, nước, không khí ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng”, hay năng lực liên quan tới 

kỹ năng mềm như “Tự học, tự nghiên cứu để phát triển năng lực cá nhân và nghề 

nghiệp, thích ứng với môi trường không ngừng thay đổi và đáp ứng nhu cầu thực tế”. 

Ngoài ra, chương trình đào tạo cũng cần chú trọng tới những năng lực mà hầu hết đội 

ngũ cán bộ trong lĩnh vực CNKTMT còn gặp khó khăn như kiểm soát môi trường 

doanh nghiệp, kiểm soát ô nhiễm đất, nước, không khí, chất thải rắn và nước thải trong 

bệnh viện, doanh nghiệp và khu dân cư hoặc sử dụng thiết bị công nghệ cao, hay tiếng 

Anh và tin học, giúp cho người học có khả năng làm việc trong môi trường năng động 

và môi trường có yếu tố nước ngoài.  

Hiện tại trên toàn quốc có khoảng 30 trường đại học đang tiến hành đào tạo mã 

ngành cử nhân công nghệ kỹ thuật môi trường/kỹ thuật môi trường/công nghệ môi 

trường với quy mô tuyển sinh mỗi năm khoảng hơn 3.000 sinh viên. Kết quả rà soát 

các chương trình đào tạo CNKTMT ở Việt Nam của Trường ĐHYTCC cũng cho thấy, 

các chương trình đào tạo về CNKTMT/kỹ thuật môi trường/công nghệ môi trường ở 

Việt Nam hiện tại chú trọng nhiều tới các lĩnh vực như công nghệ môi trường, kỹ 

thuật, quan trắc môi trường v.v. nhưng chưa thể hiện rõ lĩnh vực sức khỏe – an toàn và 

môi trường (HSE), trong khi đây là một yêu cầu quan trọng của đối tượng tốt nghiệp 

ngành CNKTMT nhằm đáp ứng các quy định của Luật Bảo vệ môi trường và Luật An 

toàn vệ sinh lao động, đồng thời cũng là thế mạnh của Trường ĐHYTCC. 

1.3. Kết quả đào tạo trình độ đại học với các ngành đào tạo của trường  

- Quy mô tuyển sinh đào tạo hệ chính quy từ năm 2014 – 2018  

 TT Ngành Hình thức 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Y tế công Chính quy 168 168 173 164 124 
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cộng Vừa làm 

vừa học 198 242 214 279 153 

2 

Xét nghiệm 

y học dự 

phòng 

Chính quy 36 29 27 32   

Vừa làm 

vừa học       35   

3 
Công tác xã 

hội 
Chính quy 

      23 25 

4 Dinh dưỡng Chính quy       43 50 

5 

Kỹ thuật xét 

nghiệm Y 

học 

Chính quy       32 88 

Vừa làm 

vừa học         182 

  Tổng   402 439 414 608 622 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Hình 1. Số lượng SV tốt nghiệp các CT đào tạo đại học, 2014 – 2018 

II. Tóm tắt điều kiện mở ngành đào tạo 

2.1. Năng lực cơ sở đào tạo 

2.1.1. Đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học cơ hữu ngành đề nghị mở ngành đào 

tạo (chi tiết tại Mẫu 1,2_ Phục lục III) 

2.1.2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện, giáo trình phục vụ đào tạo (chi tiết 

tại mẫu 3,4,5,6_ Phụ lục III) 

2.1.3. Hoạt động nghiên cứu khoa học  

 Với quan điểm nghiên cứu khoa học là xương sống cho công tác đào tạo và tư vấn, 

cũng là phương tiện cho việc hình thành và phát triển mạng lưới, Trường Đại học Y tế 

công cộng đã tích cực liên kết, triển khai nghiên cứu cùng với mạng lưới y tế trong nước. 

Nhà trường phối hợp với Hội Y tế công cộng Việt Nam, hệ thống các cơ sở đào tạo trong 

ngành y tế, mạng lưới cựu sinh viên Y tế công cộng, các bộ ngành liên quan theo hướng 
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tiếp cận liên ngành để triển khai các hoạt động nghiên cứu.  Hòa nhập với các hoạt động 

nghiên cứu quốc tế, nhà trường cũng chủ động phối hợp với các tổ chức quốc tế và các 

Trường Đại học lớn  như: Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Trung tâm phòng ngừa bệnh tật 

Hoa Kỳ (CDC), Quỹ Nhi đồng liên hiệp quốc, Liên minh phòng chống tai nạn thương tích 

ở trẻ em, Nhịp cầu sức khỏe (Canada), Trường Đại học Johns Hopkins, Tulane, Boston 

v.v. Các kết quả nghiên cứu khoa học của Trưởng được thể hiện trong hình 2 và 3.  
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Đề tài Khoa học

Đề tài Khoa học

 
Hình 2. Số lượng đề tài KHCN( tính đến 11/2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Số lượng các bài báo khoa học 

2.1.4. Hoạt động hợp tác quốc tế trong đào tạo  

Xác định tầm nhìn trở thành một trường đại học khẳng định vị thế hàng đầu từ 

chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu phục vụ cộng đồng được quốc tế công 

nhận; trong những năm qua, Trường Đại học Y tế công cộng đã không ngừng đẩy 

mạnh hợp tác đào tạo với các trường đại học trên thế giới để tạo cơ hội trải nghiệm học 

tập quốc tế cho sinh viên của nhà trường. Bên cạnh đó, Trường cũng mở cửa đón nhận 
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sinh viên quốc tế đến học tập, thực tập và giao lưu tại trường thông qua các chương 

trình ngắn hạn được thiết kế phù hợp theo từng đối tượng. Sinh viên nước ngoài tham 

dự khóa học ngoài việc được học lý thuyết ở trường còn được đi tham quan, học hỏi 

kinh nghiệm tại các cơ sở thực địa lâu năm của trường. Các trường đã từng gửi đoàn 

sinh viên tới trường ĐHYTCC như: UNC, Tulane, Emory, Berkely, Johns Hopkins 

(Mỹ), Mahidol (Thái Lan), Queensland University of Technology, Deakin (Úc)... 

2.2. Tóm tắt chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo (Chi tiết tại phụ lục I) 

Về năng lực của cơ sở đào tạo: Đáp ứng các điều kiện theo thông tư số 

22/2017/TTBGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ 

tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học. 

Về chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo: 

Chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường 

được xây dựng với tổng số 140 tín chỉ (trong đó có 10 tín chỉ tự chọn) và được phân 

bổ trong 8 học kỳ.   

TT Khối lượng học tập Số Tín chỉ 

1 Kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu (chưa kể phần nội 

dung Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng – an ninh)                    

21 

2 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu, trong đó:  

Kiến thức cơ sở khối ngành  10 

Kiến thức cơ sở ngành 23 

Kiến thức ngành (bắt buộc) 66 

Kiến thức bổ trợ (Tự chọn) – Chọn tối thiểu 10 tín chỉ 10 

 

 Kiến thức bổ trợ (Thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt 

nghiệp) 

10 

Cộng 140 

Khối kiến thức giáo dục đại cương: 

TT Môn học Tổng TC 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (1,2)  5 

2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 

3 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 
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4 Tiếng Anh 1 - 4 8 

5 Tin học đại cương  3 

6 Giáo dục thể chất  3 

7 Giáo dục quốc phòng 8  

 Tổng* 21 

* Không kể Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng 

Khối kiến thức cơ sở của khối ngành 

TT Môn học Tổng TC 

8 Kiểm soát an toàn hóa chất và quản lý phòng thí nghiệm 2 

9 Thống kê 2 

10 Sinh thái học 2 

11 Hóa học phân tích 2 

12 Pháp luật Bảo vệ môi trường 2 

 Tổng 10 

Khối kiến thức cơ sở ngành 

TT Môn học Tổng TC 

13 Độc học môi trường 2 

14 Hình họa - Vẽ kỹ thuật và AutoCAD trong môi trường 4 

15 Hóa kỹ thuật môi trường 2 

16 Quản lý môi trường 3 

17 Tin học ứng dụng trong môi trường 2 

18 Kinh tế Môi trường 2 

19 Tiếng anh chuyên ngành Môi trường 1, 2 6 

20 Cơ sở khoa học môi trường 2 

 Tổng 23 

Khối kiến thức ngành bắt buộc 

TT Môn học Tổng TC 

21 Kỹ thuật xử lý nước cấp 3 

22 Kỹ thuật xử lý nước thải 3 

23 Lập và phân tích dự án môi trường 3 

24 Tham quan nhận thức 2 
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TT Môn học Tổng TC 

25 An toàn vệ sinh lao động 4 

26 Thực tập An toàn vệ sinh lao động 2 

27 Kỹ thuật xử lý khí thải 3 

28 Kỹ thuật xử lý và cải tạo đất 3 

29 Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại 2 

30 Thanh tra môi trường 2 

31 Sản xuất sạch hơn 3 

32 Hệ thống quản lý chất lượng môi trường 2 

33 Thông tin môi trường 3 

34 Truyền thông môi trường 3 

35 Thực tập đánh giá chất lượng môi trường 2 

36 Quan trắc và phân tích môi trường nước 2 

37 Vi sinh kỹ thuật môi trường 2 

38 Quan trắc và phân tích môi trường không khí, Đất 2 

39 Đánh giá tác động môi trường 2 

40 Kiểm toán chất thải 2 

41 Quản lý môi trường khu đô thị, khu công nghiệp và làng nghề 2 

42 Kiểm soát môi trường doanh nghiệp 2 

43 Đồ án kiểm soát môi trường doanh nghiệp 2 

44 Tâm sinh lý lao động và Ergonomy 2 

45 Đánh giá và quản lý nguy cơ 3 

46 Quan trắc môi trường lao động 3 

47 Vệ sinh công nghiệp  2 

 Tổng 66 

Khối kiến thức ngành tự chọn (Chọn tối thiểu 10 tín chỉ) 

TT Môn học Tổng TC 

48 Dịch tễ học cơ bản 2 

49 Giám sát vệ sinh, chất lượng nước ăn uống và sinh hoạt  3 

50 Đánh giá tác động sức khỏe 2 

51 Quản lý thảm hoạ  2 

52 Sức khỏe nghề nghiệp 2 

53 Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện 3 

54 Tổ chức và quản lý hệ thống y tế 3 
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TT Môn học Tổng TC 

55 Kế hoạch y tế 3 

56 Xét nghiệm dinh dưỡng - an toàn thực phẩm 4 

57 Đánh giá, quản lý và truyền thông nguy cơ SKMT 3 

58 Quản lý dự án 2 

 Tổng 29 

Khối kiến thức bổ trợ - Tốt nghiệp 

TT Môn học Tổng TC 

59 Thực tập tốt nghiệp 4 

60 Khóa luận tốt nghiệp hoặc đồ án tốt nghiệp hoặc thi tốt nghiệp 6 

 Tổng 10 

2.3. Chương trình đào tạo (Chi tiết tại phụ lục I) 

Về năng lực của cơ sở đào tạo: Đáp ứng các điều kiện theo thông tư số 

22/2017/TTBGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ 

tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học. (Minh chứng tại Phụ 

lục 2: Biên bản kiểm tra thực tế điều kiện về đội ngũ giảng viên, trang thiết bị, thư 

viện). 

Chương trình đào tạo đại học, theo học chế tín chỉ, ngành công nghệ kỹ thuật môi 

trường với đầy đủ đề cương chi tiết học phần bắt buộc và học phần tự chọn được 

trường xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình của các trường đại học đang đào 

tạo ngành công nghệ kỹ thuật môi trường.  

Các bước thực hiện như sau:  

1. Thành lập Ban Chủ nhiệm xây dựng chương trình đào tạo  

2. Xây dựng kế hoạch thực hiện  

3. Xây dựng chương trình đào tạo theo kế hoạch  

a) Bước 1: Khảo sát, xác định nhu cầu nhân lực theo trình độ và ngành/ chuyên 

ngành đào tạo; khảo sát nhu cầu của người sử dụng lao động đối với người tốt nghiệp 

ngành/chuyên ngành đào tạo kết hợp với yêu cầu về khối lượng kiến thức tối thiểu và 

yêu cầu về năng lực người học đạt được sau khi tốt nghiệp;  

b) Bước 2: Xây dựng mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và chuẩn đầu ra của 

chương trình đào tạo; 
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c) Bước 3: Xác định cấu trúc, khối lượng kiến thức cần thiết của chương trình 

đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo đảm bảo mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra; 

d) Bước 4: Đối chiếu, so sánh với chương trình đào tạo cùng trình độ, cùng 

ngành/ chuyên ngành của các cơ sở đào tạo khác ở trong nước và nước ngoài để hoàn 

thiện chương trình đào tạo; 

đ) Bước 5: Thiết kế đề cương chi tiết các học phần theo chương trình đào tạo đã 

xác định; 

e) Bước 6: Tổ chức lấy ý kiến của giảng viên, cán bộ quản lý trong và ngoài cơ 

sở đào tạo, các nhà khoa học, đại diện đơn vị sử dụng lao động liên quan về chương 

trình đào tạo; 

g) Bước 7: Hoàn thiện dự thảo chương trình đào tạo trên cơ sở tiếp thu ý kiến 

phản hồi của các bên liên quan và trình Hội đồng khoa học và đào tạo của cơ sở đào 

tạo xem xét tiến hành các thủ tục thẩm định; 

4. Trình hội đồng thẩm định chương trình đào tạo  

5. Chỉnh sửa và hoàn thiện theo ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định. 

Trường Đại học Y tế công cộng xét thấy rằng, chương trình đào tạo chuyên 

ngành công nghệ kỹ thuật môi trường trình độ đại học được xây dựng đáp ứng được 

nhu cầu đào tạo hiện nay.  

2.3.1. Dự kiến kế hoạch đào tạo  

Năm  Học kỳ 1 TC Học kỳ 2 TC 

I 

Tiếng Anh 1 2 Tiếng Anh 2 2 

Giáo dục thể chất   Giáo dục quốc phòng   

Cơ sở khoa học môi trường  2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 

Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác –Lênin (1,2)  
5 Hoá học phân tích  2 

Kiểm soát AT hóa chất và QL 

phòng TN 
2 Độc học MT 2 

Tin học đại cương 3 Pháp luật Bảo vệ môi trường 2 

Sinh thái học 2 
Hình họa - Vẽ KT và 

AutoCAD trong KTMT 
4 

Thống kê 2     

Tổng số môn bắt buộc: 8 18 Tổng số môn bắt buộc: 7 14 

II Tiếng Anh 3 2 Tiếng Anh 4 2 
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Năm  Học kỳ 1 TC Học kỳ 2 TC 

Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam 
3 Kỹ thuật xử lý nước thải 3 

Hóa kỹ thuật MT 2 
Quan trắc và PT môi trường 

nước 
2 

Kỹ thuật xử lý nước cấp 3 
Lập và phân tích dự án môi 

trường 
3 

Quản lý MT 3 
Tin học ứng dụng trong môi 

trường 
2 

Kinh tế Môi trường 2 An toàn VSLĐ  4 

Vi sinh kỹ thuật môi trường 2 Tham quan nhận thức 2 

Đánh giá tác động MT 2 Thực tập ATVSLĐ 2 

Tổng số môn bắt buộc: 8 19 Tổng số môn bắt buộc: 8 20 

III 

Tiếng Anh Chuyên ngành Môi 

trường 1 
3 

Tiếng Anh Chuyên ngành 

Môi trường 2 
3 

Quan trắc và PT môi trường 

không khí, đất 
2 Kỹ thuật xử lý khí thải 3 

Quản lý CTR và CT nguy hại 2 Kỹ thuật xử lý và cải tạo đất 3 

Thanh tra môi trường 2 Kiểm toán chất thải 2 

Sản xuất sạch hơn 3 
Quản lý MT khu đô thị, khu 

công nghiệp và làng nghề 
2 

Tâm sinh lý lao động và 

Ergonomy 
2 

Quan trắc môi trường lao 

động 
3 

Vệ sinh công nghiệp  2     

MÔN TỰ CHỌN   MÔN TỰ CHỌN   

Dịch tễ học cơ bản 2 Đánh giá tác động sức khỏe 2 

Tổ chức và quản lí hệ thống y tế 3 Quản lý thảm hoạ 2 

Xét nghiệm dinh dưỡng - an 

toàn thực phẩm 
4 Kế hoạch y tế 3 

    Sức khỏe nghề nghiệp 2 

Tổng số môn tự chọn: 3 9 Tổng số môn tự chọn: 4 9 

Tổng số môn bắt buộc: 7 16 Tổng số môn bắt buộc: 6 16 

IV 

Hệ thống QLCL môi trường 2 Thực tập tốt nghiệp 4 

Thông tin môi trường 3 

Khóa luận tốt nghiệp hoặc 

đồ án tốt nghiệp hoặc thi tốt 

nghiệp 

6 

Truyền thông môi trường 3 MÔN TỰ CHỌN   
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Năm  Học kỳ 1 TC Học kỳ 2 TC 

Thực tập đánh giá chất lượng 

môi trường 
2 

Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh 

viện 
3 

Kiểm soát MT doanh nghiệp 2   

Đồ án kiểm soát MT doanh 

nghiệp 
2 

    

Đánh giá và quản lý nguy cơ 3 
    

MÔN TỰ CHỌN       

Giám sát vệ sinh, chất lượng 

nước ăn uống và sinh hoạt  
3 

    

Đánh giá, quản lý và truyền 

thông nguy cơ SKMT 
3 

    

Quản lý dự án 2     

Tổng số môn tự chọn: 3 8 Tổng số môn tự chọn: 1 3 

Tổng số môn bắt buộc: 7 17 Tổng số môn bắt buộc: 2 10 

2.3.2. Dự kiến học phí  

Dự kiến mức học phí/tín chỉ: 397.200đ 

- Tổng học phí cho chương trình  

[139 TC + 11TC ( GDQP+GDTC)] x 397.200đ/TC = 59.580.000đ  

(Bằng chữ: Năm mươi chín triệu, năm trăm tám mươi nghìn đồng chẵn)   

2.3.3. Đối tượng và điều kiện tuyển sinh 

- Đối tượng tuyển sinh: Theo Quy chế tuyển sinh đại học hiện hành của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

2.3.4. Dự kiến tuyển sinh trong 3 năm đầu 

Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh 3 năm đầu, mỗi năm 30 sinh viên. 

2.4. Biên bản của hội đồng khoa học đào tạo thông qua đề án mở mã ngành đào 

đạo  

Nhà trường đã tổ chức họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo thông qua đề án mở ngành 

đào tạo Cử nhân Công nghệ kỹ thuật môi trường theo biên bản số 10/BB-HĐKHĐT 

ngày 28 tháng 06 năm 2019  (đính kèm theo công văn này). 

III. Đề nghị và cam kết thực hiện  
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3.1. Địa chỉ website đăng thông tin Ba công khai, chuẩn đầu ra, các quy định của 

cơ sở đào tạo liên quan đến hoạt động tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa học  

Địa chỉ website đăng thông tin 3 công khai 

(http://dbcl.huph.edu.vn/vi/node/454), chuẩn đầu ra, các quy định liên quan đến hoạt 

động về tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường ĐH YTCC địa chỉ 

http://www.huph.edu.vn/. 

Đề án mở ngành đã được công khai tại địa chỉ: 

http://dtdh.huph.edu.vn/vi/node/59152. 

3.2. Đề nghị của cơ sở đào tạo 

Căn cứ qui định và quy trình về hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ Đại 

học ban hành kèm theo thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,Trường Đại học Y tế công cộng  kính đề nghị Bộ Giáo 

dục Đào tạo xem xét Đề án và cho phép Trường Đại học Y tế công cộng  mở ngành 

Cử nhân công nghệ kỹ thuật môi trường trình độ đại học.  

3.3. Cam kết thực hiện 

Căn cứ vào năng lực của nhà trường, căn cứ vào nhu cầu nguồn nhân lực ngành 

Công nghệ kỹ thuật môi trường, Nhà trường cam kết về chất lượng đào tạo nếu được 

chấp thuận. 

Kính trình Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định và cho phép 

nhà trường triển khai chương trình đào tạo đại học Cử nhân Công nghệ kỹ thuật môi 

trường trình độ đại học trong năm học 2020-2021. 

       

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đăng website Trường; 

- Lưu: VT, QLĐTĐH. 

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

(Đã ký) 
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