
BỘ Y TẾ 

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
 

Số:            /CNTT-YTĐT 
V/v mở mã ngành đào tạo cử nhân chính 

quy khoa học dữ liệu trình độ đại học
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2022 

  

Kính gửi:  Trường Đại học Y tế công cộng 

 Cục Công nghệ thông tin nhận được công văn số 61/ĐHYTCC-KHCB 

ngày 27/01/2022 của Trường Đại học Y tế công cộng đề nghị cho ý kiến đối với 

việc Trường mở mã ngành đào tạo cử nhân chính quy khoa học dữ liệu trình độ 

đại học. 

Sau khi nghiên cứu, Cục Công nghệ thông tin thấy ngành khoa học dữ 

liệu là ngành mới, rất cần đối với ngành y tế trong thời gian tới, nhất là trong bối 

cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Việc đào tạo nhân lực chuyên sâu 

về khoa học dữ liệu góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản trị y 

tế, phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh.  

 Cục Công nghệ thông tin ủng hộ chủ trương mở mã ngành đào tạo cử 

nhân chính quy khoa học dữ liệu trình độ đại học của Trường Đại học Y tế công 

cộng./. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thứ trưởng Trần Văn Thuấn (để báo cáo); 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, YTĐT. 

KT.CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

Phạm Xuân Viết 
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