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BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG 

ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

 

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 12 tháng 8 năm 2019, tại trường Đại học Y tế công 

công, Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo và điều kiện đảm bảo chất lượng 

đào tạo ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng trình độ đại học của trường Đại học Y 

tế công cộng đã họp, cụ thể như sau: 

I. Thành phần 

1. Hội đồng thẩm định: 05 thành viên  

1. GS.TS. Cao Minh Châu   Chủ tịch Hội đồng 

2. PGS.TS. Nguyễn Thanh Hương  Ủy viên thư ký 

3. PGS.TS. Nguyễn Trọng Lưu   Phản biện 1 

4. TS. Phạm Thị Cẩm Hưng   Phản biện 2 

2. Đại diện cơ sở đào tạo 

1. ThS. Phùng Văn Thùy   Phó trưởng phòng QL Đào tạo Đại học 

2. ThS. Võ Lan Anh  Chuyên viên phòng QL ĐT Đại học 

3. PGS.TS. Hồ Thị Hiền  Phó trưởng Khoa Y học lâm sàng 

4. TS. Đỗ Chí Hùng  Trưởng BM Phục hồi chức năng 

5. TS. Trần Thị Mỹ Hạnh Giảng viên Khoa Y học lâm sàng 

6. Bs.Nguyễn Thị Hiền Lương   Giảng viên Khoa Y học lâm sàng 

7. CN. Nguyễn Mai Anh  Giảng viên Khoa Y học lâm sàng 

8. TS. Bùi Thị Ngọc Hà  Phó Giám đốc TT Xét nghiệm 

9. ThS. Nguyễn Hải Hà  Giám đốc TT Thông tin Thư viện 

10. ThS. Nguyễn Đức Thành Phó Trưởng phòng HC quản trị 

11. CN. Hoàng Ngọc Ánh   Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ 



II. Nội dung 

1. Đại diện đơn vị đƣợc phân công chịu trách nhiệm xây dựng chƣơng trình 

(Khoa Y học lâm sàng), Trƣờng Đại học Y tế công cộng báo cáo tóm tắt cơ sở, 

kết quả đánh giá nhu cầu đào tạo, quá trình xây dựng và nội dung chƣơng 

trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng. 

2. Ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định 

a. Các phản biện nhận xét 

a.1. Phản biện 1: PGS.TS. Nguyễn Trọng Lƣu 

- Nguồn nhân lực Cử nhân Kỹ thuật Phục hồi chức năng còn rất thiếu. Hiện tại khu 

vực phía Bắc mới chỉ có trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đào tạo trình độ 

đại học và trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai đào tạo ở trình độ cao đẳng, sinh viên ra 

trường đều có việc làm ngay. Vì vậy, nhu cầu đào tạo đối tượng Cử nhân Kỹ thuật 

Phục hồi chức năng trình độ đại học là rất cao vì vậy việc Trường Đại học Y tế 

công tổ chức xây dựng và đào tao chương trình này là rất cần thiết.  

- Trường Đại học Y tế công cộng đã có kinh nghiệm trong đào tạo nhiều chuyên 

ngành trong lĩnh vực khoa học sức khỏe , hệ thống giảng đường, Trung tâm Thông 

tin Thư viện, phòng thực hành được trang bị đầy đủ, hiện đại. Bên cạnh đó, trường 

cũng đã có Phòng khám Đa khoa là một trong những cơ sở thực hành, rèn luyện kỹ 

năng cho giảng viên và sinh viên. Do đó, Trường hoàn toàn đủ các điều kiện về cơ 

sở vật chất, giảng viên và kinh nghiệm để đảm bảo chất lượng đào tạo. 

- Về sự cần thiết mở mã ngành: 

+ Phân tích, đánh giá sự phù hợp với quy hoạch phát triển nguồn nhân lưc    của điạ 

phương, vùng, quốc  gia: Trường đã có Đánh giá nhu cầu đào tạo Cử nhân Kỹ thuật 

Phục hồi chức năng tại Việt Nam, cho thấy sự cần thiết, phù hợp với chủ trương, 

chính sách của Bộ Y tế và nhu cầu của xã hội. 

+ Mã ngành đào tạo phù hợp với Danh mục đào tạo cấp IV trình độ đại học hiện 

hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 



+ Đã có Quyết định phân công đơn vị chủ trì xây dựng đề án đăng ký mở ngành đào 

tạo. 

- Về đội ngũ giảng viên cơ hữu của trường: Đáp ứng đủ theo Thông tư 22/2017 của 

BGD&ĐT. Danh sách có 13 người, số lượng có chuyên môn về PHCN có 5 người 

(gồm 4 bác sĩ và 1 cử nhân). Trong 4 bác sĩ thì có 2 Phó Giáo sư, 1 Tiến sĩ và 1 Bác 

sĩ Chuyên khoa I. Ngoài ra, còn có 3 Cử nhân chuyên ngành Phục hồi chức năng 

tham gia hướng dẫn thực hành, lâm sàng. 

- Cơ sở vật chất: Phòng học, phòng thí nghiệm, thực hành, thư viện của trường tốt. 

Tuy nhiên, cần làm rõ phần thực hành lâm sàng của sinh viên sẽ dựa vào những cơ 

sở thực hành nào? 

- Chương trình đào tạo: có 135 tín chỉ, chuyên môn và thực hành chiếm 70% khối 

lượng là tương đối phù hợp. Học phần Ngôn ngữ trị liệu và Hoạt động trị liệu có đủ 

năng lực để thực hiện giảng dạy không? Tổ chức giảng dạy như thế nào? Còn phần 

Vật lý trị liệu thì hoàn toàn tốt. 

- Kết luận chung: Nhu cầu đào tạo là cần thiết. Đội ngũ giảng viên đáp ứng, cơ sở 

vật chất tốt, chương trình đào tạo phù hợp, làm rõ một số điểm như các câu hỏi nêu 

ở trên. 

a.2. Phản biện 2: TS. Phạm Thị Cẩm Hƣng 

-    Về sự cần thiết mở mã ngành: 

+ Phân tích, đánh giá sự phù hợp với quy hoạch phát triển nguồn nhân lưc    của điạ 

phương, vùng, quốc  gia: đã có Đánh giá nhu cầu đào tạo Cử nhân Kỹ thuật Phục 

hồi chức năng tại Việt Nam. 

+ Mã ngành đào tạo phù hợp với Danh mục đào tạo cấp IV trình độ đại học hiện 

hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

+ Đã có Quyết định phân công đơn vị chủ trì xây dựng đề án đăng ký mở ngành 

đào tạo. Cần có Quyết định Ban soạn thảo cụ thể ai là người tham gia xây dựng 

chương trình và cần phải gửi phản biện tới các đơn vị sử dụng lao động, Hội nghề 

nghiệp (Hội Phục hồi chức năng), …  



- Về đội ngũ giảng viên: đáp ứng theo thông tư 22/2017 của BGD&ĐT (3 Tiến sĩ 

cùng ngành và 1 Thạc sĩ cùng ngành). Hồ sơ giảng viên (cả lý thuyết và thực hành) 

cần rà soát để đảm bảo rất đầy đủ, chi tiết, bao gồm cả chứng chỉ hành nghề với 

giảng viên và người hướng dẫn thực hành các học phần liên quan đến khám, chữa 

bệnh. Bên cạnh đó nên bổ sung thêm người có kinh nghiệm về kỹ thuật để đưa vào 

danh sách giảng viên và đảm bảo đủ 10 giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trở lên 

cùng ngành hoặc ngành gần với ngành đăng ký đào tạo. 

 -   Cơ sở vật chất:  

+ Phòng học lý thuyết, thực hành, phòng thí nghiệm; Thư viện, thư viện điện tử: 

đầy đủ trang thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa 

học của ngành. Trong đề án cần cụ thể phần cơ sở vật chất và phòng thực hành. 

+ Hoạt động Website của cơ sở đào tạo: tốt, cập nhật thường xuyên. 

Tuy nhiên, trong đề án cần viết cụ thể phần cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, 

thực hành, giáo trình...). Về phần giáo trình, cần phải làm rõ ai viết, không dùng 

giáo trình đào tao trình độ cao đẳng của trường Đại học Y Dược Đà Nẵng giảng dạy 

cho trình độ đại học. Hiện tại giáo trình còn thiếu, nên liên hệ với các trường khác 

đang đào tạo mã ngành PHCN ở trình độ đại học chia sẻ tài liệu lưu hành nội bộ của 

họ. 

-  Chương trình đào tạo 

+ Chương trình Khung và chuẩn đầu ra phù hợp theo thông tư 07/2015 ngày 16 

tháng 4 năm 2015 của Bộ GD&ĐT. Cần nêu rõ chi tiết hơn 6 mục: khối lượng kiến 

thức toàn khóa 135 tín chỉ, gồm bao nhiêu tín chỉ khối kiến thức đại cương, giáo 

dục chuyên nghiệp, khối ngành, cơ sở ngành, kiến thức tự chọn …  

+ Đối tượng tuyển sinh cần làm rõ là chính qui, chưa có liên thông vì theo quy định 

phải đào tạo hết một khóa chính qui mới được đào tạo liên thông và cần phải có một 

đề án riêng. 

+ Cách thức tổ chức dạy học: lý thuyết ở đâu, thực hành ở đâu và lâm sàng ở đâu 

(BV hạng 1 hoặc được thực hiện các kỹ thuật của BV hạng 1 cần theo NĐ 111). Lộ 

trình đào tạo như thế nào để chứng minh đảm bảo BV đủ điều kiện theo qui định. 



Thực tập phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng là ở đâu? Thi tốt nghiệp như thế 

nào? Cần có chương trình chi tiết và phương pháp đánh giá cần cụ thể hơn. 

+ Bổ sung Quyết định ban hành chương trình đào tạo Hiệu trưởng ký để trình Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

+ Kế hoạch tổ chức đào tạo: Qui trình đào tạo và xét tốt nghiệp cần phải viết rõ và 

chia theo 8 học kỳ. 

+ Các ý kiến khác: Nên bổ sung thêm nội dung Tâm lý lâm sàng. Nên cân nhắc về 

việc tập trung vào mảng Ngôn ngữ trị liệu. Ngành KT PHCN tại Hải Dương mặc dù 

ra trường sinh viên có việc ngay nhưng thu hút đầu vào chưa cao, tuyển sinh cũng 

không dễ dàng. 

a.3. Ủy viên: TS. Trần Ngọc Nghị 

-    Về sự cần thiết mở mã ngành: 

+ Phân tích, đánh giá sự phù hợp với quy hoạch phát triển nguồn nhân lưc    của điạ 

phương, vùng, quốc  gia: Có nhu cầu nguồn nhân lực. 

+ Mã ngành đào tạo phù hợp với Danh mục đào tạo cấp IV trình độ đại học hiện 

hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

+ Đã có Quyết định phân công đơn vị chủ trì xây dựng đề án đăng ký mở ngành đào 

tạo. Cần có Quyết định Ban soạn thảo cụ thể ai là người tham gia xây dựng chương 

trình và cần phải gửi phản biện tới các đơn vị sử dụng lao động, Hội nghề nghiệp 

(Hội Phục hồi chức năng), … 

- Về đội ngũ giảng viên: đáp ứng theo thông tư 22/2017 của BGD&ĐT (3 Tiến sĩ 

cùng ngành và 1 Thạc sĩ cùng ngành), bổ sung thêm Cử nhân KT Phục hồi chức 

năng. 

 -  Cơ sở vật chất: Đáp ứng yêu cầu. 

-  Chương trình đào tạo: Bổ sung chương trình chi tiết, kế hoạch tổ chức đào tạo. 

-  Điều chỉnh chương trình phù hợp giữa lý thuyết và thực hành, cơ sở thực hành. 

-  Bổ sung tài liệu giảng dạy phù hợp. 



-  Đồng ý mở mã ngành đào tạo Cử nhân Kỹ thuật Phục hồi chức năng. 

a.4. Chủ tịch: GS.TS. Cao Minh Châu: 

- Với điều kiện hiện nay của nhà trường cùng nhu cầu của xã hội, hoàn toàn ủng 

Trường Đại học Y tế công công xây dựng và tổ chức đào tạo CN Kỹ thuật phục hồi 

chức năng. Đây là một ngành còn thiếu nhân lực và đặc biệt là nhân lực được đào 

tạo sau đại học, vì vây Trường nên lưu ý một số điểm sau: 

- Thạc sĩ Kỹ thuật viên hiện còn rất thiếu nên trước mắt có thể khắc phục là sử dụng 

Bác sĩ nhưng dần cải thiện trong thời gian tới. 

- Khối lượng thực hành 70% có đủ thời lượng 4 năm để thực hiện không? Cần phải 

tính toán lại bao nhiêu là khả thi vì thời gian thực hành phải nhân đôi và đi cộng 

đồng, thực tập là nhân 3. 

- Thực hành lâm sàng cần phải có cam kết của cơ sở và có hồ sơ của những người 

tham gia hướng dẫn thực hành lâm sàng.. 

- Đề nghị phòng QLĐT ĐH cần làm việc với Khoa và các thầy cô tham gia  xây 

dựng để chỉnh sửa cẩn thận và theo đúng qui định hiện hành. 

b. Hội đồng và những ngƣời tham dự nêu câu hỏi 

- Làm rõ cơ sở thực hành là những đơn vị nào với đầy đủ hồ sơ của giảng viên 

giảng dạy thực hành tại cơ sở. 

- Làm rõ về cách thức tổ chức đào tạo 

- Làm rõ có viết giáo trình hay tài liệu giảng dạy thế nào? bản quyền nếu sử dụng 

của các đơn vị khác? 

3. Đại diện cơ sở đào tạo trả lời các câu hỏi của Hội đồng 

TS. Đỗ Chí Hùng, Trưởng Bộ môn Phục hồi chức năng trường Đại học Y tế công 

cộng trả lời các câu hỏi của Hội đồng: 

- Tiếp thu các ý kiến của Hội đồng để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. 

- Các nội dung giảng dạy về Ngôn ngữ trị liệu nhà trường đã mời giảng viên thỉnh 

giảng và liên kết với trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Còn học phần Hoạt 



động trị liệu nhà trường liên hệ mời giảng tại Trường Đại học kỹ thuật Y tế Hải 

Dương và các bệnh viện, trung tâm lớn như Bạch Mai, Việt Đức… 

- Nhà trường hiện nay đã có liên kết với một số bệnh viện để sinh viên có thể thực 

tập chuyên ngành PHCN như: Bệnh viện đa khoa Đức Giang, Bệnh viện đa khoa 

Hà Đông, Bệnh viện E…và trong thời gian tới sẽ liên kết với các bệnh viện có khoa 

PHCN phát triển như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Lão Khoa, Bệnh viện 108… 

4. Hội đồng thẩm định họp riêng thảo luận, bầu ban kiểm phiếu, bỏ phiếu kín 

Ban kiểm phiếu gồm: 

1. PGS.TS. Nguyễn Thanh Hương – Trưởng ban 

2. TS. Phạm Thị Cẩm Hưng - Ủy viên 

5.Trƣởng ban kiểm phiếu công bố kết quả: 

- Số phiếu đạt: 5/5 

- Số phiếu không đạt: 0/5 

6. Kết luận của Hội đồng thẩm định: 

- Đội ngũ giảng viên của trường Đại học Y tế công cộng đảm bảo tổ chức giảng dạy 

chương trình Cử nhân Kỹ thuật Phục hồi chức năng theo quy định của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị, Thư viện đầy đủ đảm bảo để tổ chức giảng dạy 

chương trình Cử nhân Kỹ thuật Phục hồi chức năng theo quy định của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

- Chương trình đào tạo trình độ đại học Cử nhân Kỹ thuật Phục hồi chức năng đạt 

yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Đồng ý để Trường Đại học Y tế công cộng mở mã ngành đào tạo Kỹ thuật Phục 

hồi chức năng trình độ đại học. 

- Đề nghị Trường điều chỉnh theo các góp ý của Hội đồng, bổ sung thông tin cụ thể 

hơn về nhân lực, tài liệu giảng dạy, cơ sở thực hành và rà soát đảm bảo cung cấp 

đầy đủ thông tin theo mẫu yêu cầu. 



Sau khi hoàn thiện dựa trên các ý kiến đóng góp của Hội đồng, chương trình 

đào tạo có thể trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đưa vào triển khài đào tạo. 

Phiên họp kết thúc vào hồi 12h00 cùng ngày. 

 

Thƣ ký Hội đồng 

 

(Đã ký) 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hƣơng 

Chủ tịch Hội đồng 

 

(Đã ký) 

 

GS.TS. Cao Minh Châu 

 

HIỆU TRƢỞNG 

 

(Đã ký) 

 

GS.TS. Bùi Thị Thu Hà 


