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1. Độ  n     ản  v  n và kỹ thuật v  n cơ hữu của cơ sở 

1.1 Đội ngũ gi ng viên cơ h u của cơ sở phân theo các chương tr nh gi ng dạy trong đ  

bao gồm c  chương tr nh đang đăng ký mở mã ngành 
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I. Ngành Y tế công cộng (ngành đã được cho phép đào tạo theo Quyết định 

6120/QĐ-BGDĐT/ĐH ngày 07  tháng 11 năm 2001) 

1  
Bùi Thị Thu Hà, 1967, 

Hiệu trưởng 

GS,2016. 

PGS, 2009, 

TS, 2009, Úc 

Y tế công 

cộng 

1997, ĐH 

YTCC 
Đúng  

2  

Phan Văn Tường, 

1959, Viện trưởng 

Viện đào tạo bồi 

dưỡng cán bộ ngành y 

tế 

GS, 2017, 

PGS, 2007 

TS,2004, 

Việt Nam 

Y học 
1983,ĐH 

YTCC   
Đúng  

3  

Phạm Việt Cường, 

1972, Trưởng Bộ môn 

Tin học Y tế công 

cộng 

PGS, 

2012,TS, 

2006, Hoa 

Kỳ 

Y tế công 

cộng 

1995, ĐH 

YTCC 
Đúng  

4  
Vũ Thị Hoàng Lan, 

1976, Trưởng Khoa 

PGS, 2013, 

TS, 2005, 
Dịch tễ 

2007, ĐH 

YTCC 
Đúng  
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Khoa học cơ b n Canada 

5  
Hoàng Văn Minh, 

1971, Phó Hiệu trưởng 

PGS 2011.TS 

2006 

Y tế công 

cộng 

2000-

2014: 

Trường 

ĐHY hà 

Nội 

2015: 

Trường 

ĐHYTC

C 

Đúng  

6  

Đỗ Mai Hoa, 1973, 

Phó Viện trưởng Viện 

Đào tạo Bồi dưỡng cán 

bộ QL ngành y tế 

PGS, 

2015.TS 

2015, ÚC 

Y tế công 

cộng 

1996, ĐH 

YTCC 
Đúng  

7  
Nguyễn Thanh Hương, 

1964, Phó Hiệu trưởng 

PGS, 2011 , 

TS, 2007, Úc 

Y tế công 

cộng 

2000, ĐH 

YTCC 
Đúng  

8  
Phạm Trí Dũng, 1954, 

Gi ng viên cao cấp 

PGS,2003 

TS,1993, 

Bulgaria 

Tổ chức, 

Qu n lý và 

Kinh tế Y 

tế 

1998, ĐH 

YTCC 
Đúng  

9  
Nguyễn Nhật C m, 

Gi ng viên 

PGS.TS, Việt 

Nam 
Dịch tễ học 

  

2015, 

Trường 

ĐHYTC

C 

Đúng  

10  
Vũ Xuân Phú, 1964, 

Gi ng viên 

PGS.TS, 

2007, Việt 

Nam 

Y xã hội 

học và Tổ 

chức y tế 

1999, ĐH 

YTCC 
Đúng  

11  
Trần H u Bích, 1965, 

Gi ng viên 

PGS, 2012, 

TS,2016,Mỹ 

Dịch tễ và 

Y tế công 

cộng 

1997, ĐH 

YTCC 
Đúng  

12  Nguyễn Thị Thuý TS, 2018, Úc Qu n lý 2005, ĐH Đúng  
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Nga, 1970,  Gi ng 

viên 

bệnh viện YTCC 

13  
Hoàng Khánh Chi, 

1978, Gi ng viên 
TS, 2015, Úc 

Y tế công 

cộng 

2003, ĐH 

YTCC 
Đúng  

14  
Lê Thị H i Hà, 1978, 

Gi ng viên 

ThS, 2006, 

Việt Nam 
Xã hội học 

2000, ĐH 

YTCC 
Đúng  

15  
Trần Thị Đức Hạnh, 

1983, Gi ng viên 

ThS, 2012, 

Úc 
Dịch tễ học 

2007, ĐH 

YTCC 
Đúng  

16  
Trần Quỳnh Anh, 

1984, Gi ng viên 

ThS, 2011, 

Úc 

Y tế công 

cộng 

2012, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

17  
Phùng Thanh Hùng, 

1986, Gi ng viên 

ThS,2013, 

Hà Lan 

Y tế công 

cộng 

2009, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

18  
Phạm Quỳnh Anh, 

1990, Gi ng viên 

ThS,2017, 

Việt Nam 

Y tế công 

cộng 

2012, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

19  

Phạm Phương Liên, 

1975, Ph  Trưởng Bộ 

môn Qu n lý dược 

ThS, 2000, 

Việt Nam 
Dược học 

2000, ĐH 

YTCC 
Đúng  

20  
Nguyễn Thu Hà, 1987, 

Gi ng viên 

ThS, 2013, 

Anh 

Kinh tế Y 

tế 

2010, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

21  
Lê Tự Hoàng, 1989, 

Gi ng viên 
ThS,2016, Bỉ 

Y tế công 

cộng 

2011, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

22  

Lê Thị Vui, 1975, Phụ  

trách bộ môn Dân số-

SKSS 

ThS, 2005, 

Bỉ 

Y tế công 

cộng 

1999, ĐH 

YTCC 
Đúng  

23  

Hứa Thanh Thủy, 

1984, Ph  trưởng Bộ 

môn Thanh tra Y tế 

ThS, 2010, 

Việt Nam 

Tổ chức và 

qu n lý 

Dược 

2008, ĐH 

YTCC 
Đúng  
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24  
Đinh Thu Hà, 1986, 

Gi ng viên 

ThS, 2016, 

Bỉ 

Y tế công 

cộng 

2011, ĐH 

YTCC 
Đúng  

25  
Chu Huyền Xiêm, 

1985, Gi ng viên 

ThS, 2011, 

Việt Nam 

Y tế công 

cộng 

2011, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

26  
Bùi Thị Mỹ Anh, 

1987, Gi ng viên 

ThS, 2015, 

Thái Lan 

Y tế công 

cộng 

2009, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

27  
Nguyễn Duy Tiến, 

1976, Gi ng viên 

ThS, 2010, 

Việt Nam 

Khoa học 

máy tính 

 2019, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

28  
Phạm Hùng Tiến, 

1983, Gi ng Viên 

BS, 2003, 

Việt Nam 

Bác sĩ Đa 

khoa 

2014, ĐH 

YTCC 
Đúng  

29  
Nguyễn Thị Trang, 

1993,  Gi ng viên 

ĐH, 2017, 

Việt Nam 

Bác sĩ Răng 

Hàm Mặt 

2017, ĐH 

YTCC 
Đúng  

30  

Nguyễn Thị Hiền 

Lương, 1987, Gi ng 

viên 

ĐH, 2011, 

Việt Nam 

Bác sĩ đa 

khoa 

 2016, 

ĐH 

YTCC 

Đúng  

31  
Nguyễn Khắc Liêm, 

1966, Gi ng viên 

BS, 1990, 

Việt Nam 

Bác sĩ Nội 

Nhi 

1999, ĐH 

YTCC 
Đúng  

II. Ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học (ngành đã được cho phép đào tạo theo 

Quyết định 2020/QĐ-BGDĐT  ngày 12  tháng 06 năm 2017) 

1 4

8 

Hoàng Cao Sạ, 1967, 

Gi ng viên 

PGS 2016. 

TS 2011, 

Việt Nam 

Y tế công 

cộng 

2019, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

2 4

9 

Nguyễn Huy Nga, 

Gi ng viên 
PGS.TS 

Sức khoẻ 

môi trường 

  2016, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

3 5

0 

Đặng Văn Chính, 

Gi ng viên 

TS, 2009, 

Việt Nam 
Y học 

2015, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

4  Nguyễn Ngọc Dũng, TS, 2015, Huyết học - 2015, Đúng  
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sơ 

Ghi 

chú 

1974, gi ng viên Việt Nam Truyền máu ĐHYTC

C 

5 5

4 

Dương Minh Đức, 

1984, Gi ng viên 

TS, 2016, 

Thụy Điển 
Y học 

2006, ĐH 

YTCC 
Đúng  

6 5

5 

Dương Hồng Quân, 

1979, gi ng viên 

TS,2019, 

Hàn Quốc 

Sinh học 

phân tử và 

Y sinh 

2019, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

7 5

6 

Trần Diệu Linh, 1982, 

gi ng viên 

ThS, 2009, 

Hàn Quốc 

Vi sinh vật 

học 

2017, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

8 5

8 

Bùi Thị Ngọc Hà, 

1980, Ph  Giám đốc 

Trung tâm Xét nghiệm 

TS, 2006, 

Đức 

Kỹ thuật Y 

sinh 

2010, ĐH 

YTCC 
Đúng  

9 6

1 

Đặng Vũ Phương 

Linh, 1982, Gi ng 

viên 

TS,2011, 

Thụy Điển 

Miễn dịch 

học 

2013, ĐH 

YTCC 
Đúng  

10 6

3 

Phùng Văn Bồng, 

1967, Gi ng viên 

ThS,2009, 

Việt Nam 
Y học 

2017, ĐH 

YTCC 
Đúng  

11 6

4 

Nguyễn Thùy Linh, 

1989, Gi ng viên 

ThS, 2017, 

Úc 
Dịch tễ học 

2011,ĐH

YTCC 
Đúng  

12 6

5 

Nguyễn Thị Thanh 

Nhiệm, 1986, Gi ng 

viên 

ThS, 2014, 

Việt Nam 
Điều dưỡng 

 2017, 

ĐH 

YTCC 

Đúng  

13 6

6 

Nguyễn Thị Nga,1988, 

Gi ng viên 

ThS, 2015, 

Thái Lan 

Y tế công 

cộng 

2011, ĐH 

YTCC 
Đúng  

14 6

7 

Nguyễn Thị Anh Vân, 

1988, Gi ng viên 

ThS, 2012 , 

Việt Nam 
Y khoa 

2015, ĐH 

YTCC 
Đúng  

15 6

8 

Lê Bích Ngọc, 1982, 

Gi ng viên 

ThS,2009, 

Hoa Kỳ 

Y tế công 

cộng 

ĐHYTC

C 
Đúng  

16 6

9 

Dương Kim Tuấn, 

1980, Gi ng viên 

ThS,2012, 

Thái Lan 

Y tế công 

cộng 

2004, 

ĐHYTC

C 

Đúng  
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17 7

2 

Đinh Thị Thanh, 1990, 

Gi ng viên 

ĐH, 2013, 

Việt Nam 
Dược sĩ 

2015, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

18 7

3 

Nguyễn Phương Thoa, 

1990, Gi ng viên 

CN, 2012, 

Việt Nam 

Xét nghiệm 

Y học 

2012, ĐH 

YTCC 
Đúng  

19 7

4 

Nguyễn Thị Huyền 

Trang, 1992, gi ng 

viên 

ĐH, 2015, 

Việt nam 

Công nghệ 

sinh học 

2015, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

20 7

5 

Nguyễn Văn Long, 

1993, Kỹ thuật viên 

ĐH, 2015, 

Việt nam 

Công nghệ 

Kỹ thuật 

môi trường 

2017, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

III. Ngành Dinh Dưỡng (ngành đã được cho phép đào tạo theo Quyết định 

4637/QĐ-BGDĐT  ngày 18  tháng 10 năm 2016) 

1  
Lê Thị Hợp, Gi ng 

viên 

GS 2012 TS 

1999, 

Indonesia 

Dinh 

Dưỡng 
 Đúng  

2  

Nguyễn Thanh Hà, 

1972, Ph  Trưởng Bộ 

môn Dinh dưỡng 

ATTP 

PGS, 2015, 

TS, 2012, 

Việt Nam 

Dinh dưỡng 

công cộng 

2001, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

3  
Nguyễn Thuý Quỳnh, 

1970, Gi ng viên 

PGS 2016 TS 

2013, Việt 

Nam 

Y tế công 

cộng 

1996, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

4  
Trương Đ nh Bắc, 

Gi ng viên 

TS 2010, 

Việt Nam 

Y tế công 

cộng 

2013, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

5  
Trần Thị Hồng, 1979, 

Gi ng viên 
TS, 2018, Úc 

Y tế công 

cộng 

2001, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

6  
Vũ Mạnh Dương, 

Gi ng viên 

TS 2017 Việt 

Nam 

Y tế công 

cộng 

2017, 

ĐHYTC

C 

Đúng  
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7  
Nguyễn Đức Thành, 

1974, Gi ng viên 
TS, 2015, Úc 

Y tế công 

cộng 

2001, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

8  
Trần Thị Mỹ Hạnh, 

1978, Gi ng viên 

ThS, 2010, 

TS,2018 

Y tế công 

cộng 

2009, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

9  
Nguyễn Quỳnh Anh, 

1981, Gi ng viên 
TS, 2014, Úc 

Y tế công 

cộng 

2004, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

10  
Lê Thị Thu Hà, 1985, 

Gi ng viên 

ThS, 2015, 

Việt Nam 
Dinh dưỡng 

2008, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

11  
Lưu Quốc To n, 1982, 

Gi ng viên 

ThS, 2012 , 

Việt Nam 

Y tế công 

cộng 

2012, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

12  
Trần Thị H i, Gi ng 

viên 

ThS 2016, 

Indonesia 
Dinh dưỡng 

2018, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

13  
Nguyễn Thị Nhung, 

1992, Gi ng viên 

BS, 2016, 

Việt Nam 

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng 

2017, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

IV. Ngành Công tác xã hội (ngành đã được cho phép đào tạo theo Quyết định 

4637/QĐ-BGDĐT  ngày 18  tháng 10 năm 2016) 

1  

Phạm Tiến Nam, 

1987, Trưởng bộ môn 

Công tác xã hội, Gi ng 

viên 

TS, 2014, 

Philippines 

Công tác xã 

hội 

2017, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

2  

Lê Minh Thi, 1976, 

Ph  trưởng BM Dân 

số-Sức khỏe sinh s n 

ThS, 2004, 

Thái Lan 

Y xã hội 

học 

2001, ĐH 

YTCC 
Đúng  

3  

Nguyễn Thái Quỳnh 

Chi, 1977, Ph  trưởng 

Bộ môn Xã hội học 

sức khỏe 

ThS, 2006, 

Việt Nam 
Xã hội học 

2005, ĐH 

YTCC 
Đúng  
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4  
Nguyễn Trung Kiên, 

1985, Gi ng viên 

ThS, 2013, 

Anh 

Khoa học 

xã hội 

2013, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

5  
Vũ Thị Thanh Mai, 

1986, Gi ng viên  

ThS, 2015, 

Việt Nam 

Công tác xã 

hội 

2016, ĐH 

YTCC 
Đúng  

6  
Nguyễn Kim Oanh, 

1993, Gi ng viên 

ThS, 2018, 

Việt Nam 

Công tác xã 

hội 

2018, ĐH 

YTCC 
Đúng  

7  
Vũ Minh Phương, 

1990, Gi ng viên 

ThS, 2014, 

Việt Nam 

Công tác xã 

hội 

2019, ĐH 

YTCC 
Đúng  

8  
Bùi Thị Phương, 1989, 

Gi ng viên 

ThS, 2015, 

Việt Nam 
Xã hội học 

2019, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

V. Ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng 

1  

Hồ Thị Hiền, 1975, 

Ph  trưởng Bộ môn 

Phòng chống 

HIV/AIDS 

PGS, TS, 

2006, Úc 

Y tế công 

cộng 

2006, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

2  Trần Trọng H i  

PGS, TS, 

1996, Việt 

Nam 

Phục hồi 

chức năng 

2008, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

3  
Nguyễn Thị Minh 

Thủy 

PGS, TS, 

2003, Việt 

Nam 

Phục hồi 

chức năng 

2004, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

4  

Đỗ Chí Hùng, 1962, 

Ph  trưởng BM Phục 

hồi chức năng 

TS, 2012, 

Việt Nam 

Phục hồi 

chức năng 

2016, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

5  Vũ Thị Thu Hiền 
CKI, 2014, 

Viêt Nam 

Phục hồi 

chức năng 

2018, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

6  

Lã Ngọc Quang, 1971, 

Trưởng Phòng 

QLĐTĐH 

PGS, 2015. 

TS,2011, Úc 

Y tế cộng 

cộng 

1996, 

ĐHYTC

C 

Đúng  
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  ản  

dạy 

Đún /

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

7  

Lê Thị Kim Ánh, 

1978, Thụy Sỹ, Gi ng 

viên 

TS, 2012, 

Thụy Sỹ 
Dịch tễ học 

2007, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

8  
Nguyễn Thị Trang 

Nhung 

TS, 2019, 

Thụy Sỹ 

Y tế công 

cộng 

2001, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

9  

Trương Quang Tiến, 

1965, Ph  Trưởng 

Khoa các KHXH-

Hành vi và Giáo dục 

sức khỏe 

ThS, 1999, 

Việt Nam 

Y tế công 

cộng 

2000, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

10  
Phạm Thị Thùy Linh, 

1984, Gi ng viên 

ThS, 2010, 

Hà Lan 

Y tế công 

cộng 

2006, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

11  
Lê B o Châu, 

1977,Gi ng viên 

ThS 2005, 

TS 2019 

Y tế công 

cộng 

2001, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

12  
Võ Tuấn Ngọc, 1971, 

Gi ng viên 

ThS,  2010, 

Việt Nam 

Kỹ thuật 

điện tử 

2019, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

13  Nguyễn Mai Anh 
ĐH, 2011, 

Việt Nam 

Cử nhân 

Phục hồi 

chức năng 

2017, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

14  Cao Thị Hiền 
ĐH, 2015, 

Việt Nam 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

2017, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

VI. Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường 

1  

Hà Văn Như, 1961, 

Trưởng khoa Y học cơ 

sở, gi ng viên 

 PGS, năm 

2015, ThS, 

1997, Việt 

Nam 

Sức khỏe 

môi trường 

nghề 

nghiệp 

1997, ĐH 

YTCC 
Đúng  

2  

Đặng Thế Hưng, 1976, 

Ph  Giám đốc Trung 

tâm Xét nghiệm 

TS, 2009, 

Hàn Quốc 
H a dược 

2015, ĐH 

YTCC 
Đúng  



ST

T 
Họ và t n G ản  v  n 

Ch c danh 

khoa học, 

năm phon ; 

học vị, nước, 

năm tốt 

n h ệp 

Chuyên 

ngành 

được đào 

tạo 

Năm, nơ  

tham gia 

  ản  

dạy 

Đún /

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

3  

Bùi Thị Tú Quyên, 

1974, Trưởng Bộ môn 

Thống kê 

 TS.2015, 

Việt Nam 

Y tế công 

cộng 

2004, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

4  

Đỗ Thị Hạnh Trang, 

1981, Phó Trưởng Bộ 

môn Phòng chống 

th m họa 

TS 2018, Úc 
Y tế công 

cộng 

2004, ĐH 

YTCC 
Đúng  

5  
Trần Thị Tuyết Hạnh, 

1978, Gi ng viên 
TS 2015, Úc 

Sức khỏe 

môi trường 

2002, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

6  

Lê Thị Thanh Hương, 

1973, Trưởng khoa 

Sức khỏe Môi trường 

– Nghề nghiệp 

TS, 2014, Úc 
Sức khỏe 

môi trường 

1998, ĐH 

YTCC 
Đúng  

7  
Nguyễn Ngọc Bích, 

1975, Gi ng viên 
TS 2016, Úc YTCC 

1998, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

8  

Nguyễn Thị Kim 

Ngân, 1986, Gi ng 

viên 

ThS,2013, 

Anh 

Dịch tễ học 

xã hội 

2008,ĐH

YTCC 
Đúng  

9  

Đoàn Thị Thùy 

Dương, 1986, Gi ng 

viên   

ThS,2012, Bỉ 
Y tế công 

cộng 

2008, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

10  
Phan Thị Thu Trang, 

1994, Gi ng viên 

ThS, 2019, 

Việt Nam 

Khoa học 

môi trường 

2019, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

11  
Nguyễn Quỳnh Anh, 

1994, gi ng viên 

Ths,2019, 

Anh 

Qu n lý Tài 

nguyên môi 

trường 

2019, 

ĐHYTC

C 

Đúng  



ST

T 
Họ và t n G ản  v  n 

Ch c danh 

khoa học, 

năm phon ; 

học vị, nước, 

năm tốt 

n h ệp 

Chuyên 

ngành 

được đào 

tạo 

Năm, nơ  

tham gia 

  ản  

dạy 

Đún /

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

12  
Vũ Thái Sơn, 1992, 

Gi ng viên 

Ths,2018, 

Pháp 

Sức khỏe 

Môi trường 

và Sức 

khỏe nghề 

nghiệp  

2019, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

13  
Nguyễn Thị Hường, 

1993, Gi ng viên 

Ths, 2018, 

Việt Nam 
KHMT 

2016, ĐH 

YTCC 
Đúng  

14  
Trần Thị Thu Thủy, 

1985, Gi ng viên 

ThS, 2011, 

Anh 

Sức khỏe 

an toàn 

nghề 

nghiệp và 

môi trường 

2007, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

VI. Giảng viên giảng dạy  môn chung 

1  

Đỗ Thị Thu 

Trang,1983, Gi ng 

viên 

Ths, 2015, 

Việt Nam 

Ngôn ng  

Anh 

2015, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

2  

Hoàng Thùy 

Dương,1987, Gi ng 

viên 

Ths, 2012, 

Úc 

Ngôn ng  

học ứng 

dụng 

2014, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

3  

Nguyễn Bá Học, 1963, 

Trưởng Bộ môn Ngoại 

Ng  

Ths, 2006, 

Việt Nam 

Qu n lý 

Giáo dục 

1987, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

4  
Phan Thị Thuận Yến, 

1973, Gi ng viên 

Ths, 2003, 

Việt Nam 
Anh Văn 

2008, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

5  
Tô Lan Phương,1984, 

Gi ng viên 

Ths, 2013, 

Việt Nam 
Anh Văn 

2011, 

ĐHYTC

C 

Đúng  

6  
Nguyễn Hằng Nguyệt 

Vân, 1990, Gi ng viên 

Ths, 2018, 

Việt Nam 
YTCC 

2012,ĐH

YTCC 
Đúng  

7  
Phạm Quốc Thành, 

1983, Gi ng viên 

Ths, 2015, 

Úc 
YTCC 

2008, 

ĐHYTC
Đúng  



ST

T 
Họ và t n G ản  v  n 

Ch c danh 

khoa học, 

năm phon ; 

học vị, nước, 

năm tốt 

n h ệp 

Chuyên 

ngành 

được đào 

tạo 

Năm, nơ  

tham gia 

  ản  

dạy 

Đún /

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

C 

 

b) Độ  n   kỹ thuật v  n, nhân v  n hướn  dẫn thí n h ệm cơ hữu 

STT 
Họ và t n G ản  

viên 

Ch c 

danh khoa 

học, năm 

phong; 

học vị, 

nước, năm 

tốt n h ệp 

Chuyên 

ngành 

được đào 

tạo 

Năm, 

nơ  tham 

  a   ản  

dạy 

Đún /Khôn  

đún  vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

I. Ngành Y tế công cộng (ngành đã được cho phép đào tạo theo Quyết định 

6120/QĐ-BGDĐT/ĐH ngày 07  tháng 11 năm 2001) 

1 
Nguyễn Phương 

Thoa  
CN 

Kỹ thuật 

xét nghiệm 

y học  

2012, 

ĐH 

YTCC 

Đúng 

 

2 
Nguyễn Thị Huyền 

Trang  
CN 

Công nghệ 

sinh học  

2015, 

ĐH 

YTCC 

Đúng 

 

II. Ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học (ngành đã được cho phép đào tạo theo 

Quyết định 2020/QĐ-BGDĐT  ngày 12  tháng 06 năm 2017) 

1. 
Nguyễn Phương 

Thoa  
CN 

Kỹ thuật 

xét nghiệm 

y học  

2012, 

ĐH 

YTCC 

Đúng 

 

2. 
Nguyễn Thị Huyền 

Trang  
CN 

Công nghệ 

sinh học  

2015, 

ĐH 

YTCC 

Đúng 

 

3. Đinh Thị Thanh CN Dược sĩ  

2015, 

ĐH 

YTCC 

Đúng 

 

III. Ngành Dinh Dưỡng (ngành đã được cho phép đào tạo theo Quyết định 

4637/QĐ-BGDĐT  ngày 18  tháng 10 năm 2016) 

1. 
Nguyễn Phương 

Thoa  
CN 

Kỹ thuật 

xét nghiệm 

y học  

2012, 

ĐH 

YTCC 

Đúng 

 

2. 
Nguyễn Thị Huyền 

Trang  
CN 

Công nghệ 

sinh học  

2015, 

ĐH 
Đúng 

 



STT 
Họ và t n G ản  

viên 

Ch c 

danh khoa 

học, năm 

phong; 

học vị, 

nước, năm 

tốt n h ệp 

Chuyên 

ngành 

được đào 

tạo 

Năm, 

nơ  tham 

  a   ản  

dạy 

Đún /Khôn  

đún  vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

YTCC 

IV. Ngành Công tác xã hội (ngành đã được cho phép đào tạo theo Quyết định 

4637/QĐ-BGDĐT  ngày 18  tháng 10 năm 2016) 

V. Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng 

1. Chu Đ nh Vũ 

Cử nhân 

phục hồi 

chức năng, 

Việt Nam, 

2017 

Phục hồi 

chức Năng 

2018, 

Trường 

ĐH 

YTCC 

Đúng 

 

2. Phạm Văn Hoàng 

Cử nhân 

phục hồi 

chức năng, 

Việt Nam, 

2017 

Phục hồi 

chức Năng 

2018, 

Trường 

ĐH 

YTCC 

Đúng 

 

3. Nguyễn Thị Liên 

Cử nhân 

Phục hồi 

chức năng, 

Việt Nam, 

2018 

Phục hồi 

chức Năng 

2018, 

Trường 

ĐH 

YTCC 

Đúng 

 

VI. Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường 

1. 
Nguyễn Thị Huyền 

Trang  
CN 

Công nghệ 

sinh học  

2015, 

ĐH 

YTCC 

Đúng 

 

2. Đinh Thị Thanh CN Dược sĩ  

2015, 

ĐH 

YTCC 

Đúng 

 

 

2. Cơ sở vật chất và tran  th ết bị 
2.1. Phòn  học,   ản  đườn , tran  th ết bị hỗ trợ   ản  dạy 

Số 

TT 

Loại phòng học 

(Phòng học, giảng 

đường, phòng học 

đa phương tiện, 

phòng học ngoại 

ngữ, phòng máy 

Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính  

hỗ trợ gi ng dạy  
Đún /

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

Tên 

thiết bị 

Số 

lượng 

Phục vụ  

học 

phần môn 

học 



tính…) 

1 Phòng học, giảng 

đường 

41 4.280 Máy 

chiếu 

53 Các môn 

học lý 

thuyết 

Đúng 

 

2 Phòng máy tính 3 477 Máy 

tính cố 

định 

170 Tin học, 

thống kê Đúng 

 

3 

Phòng học ngoại 

ng  
1 168 

Máy 

tính cố 

định  

81 

Tiếng 

Anh 

Đúng 

 

Bộ đàm 60 Đúng  

Máy 

chiếu 
1 Đúng 

 

2.2. Phòn  thí n h ệm, cơ sở thực hành và tran  th ết bị  phục vụ thí n h ệm, 

thực hành 

 

Số 

TT 

Tên phòng thí 

nghiệm, 

xưởng, trạm 

trại, cơ sở 

thực hành 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính 

hỗ trợ thí nghiệm, thực hành 

Đúng  

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi chú 

Tên thiết bị Số 

lượng 

Phục vụ môn 

học  học phần 

1 Phòng thực 

hành giải 

phẫu – sinh lý 

80m2  Mô h nh đốt 

sống chứa tủy 

sống 

2 

 

Gi i phẫu – Sinh 

lý,  

Gi i phẫu chức  

năng, Điều 

dưỡng cơ b n 

cấp cứu ban đầu 

Đúng 

 

Mô h nh tủy 

sống và dây 

thần kinh 

2 

Đúng 

 

Mô hình cao 

cấp tổ hợp đa 

chức năng đầu 

2 

Đúng 

 

Mô h nh gi i 

phẫu não 

2 
Đúng 

 

Mô hình nhãn 

cầu và các 

phần ổ mắt 

2 

Đúng 

 

Mô h nh gi i 

phẫu tim 

2 
Đúng 

 

Mô h nh gi i 

phẫu từng lớp 

cơ thể nam 

 

1 Đúng 

 

Mô h nh gi i 

phẫu từng lớp 

1 
Đúng 

 



Số 

TT 

Tên phòng thí 

nghiệm, 

xưởng, trạm 

trại, cơ sở 

thực hành 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính 

hỗ trợ thí nghiệm, thực hành 

Đúng  

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi chú 

Tên thiết bị Số 

lượng 

Phục vụ môn 

học  học phần 

cơ thể n  

Thiết đồ cắt 

dọc qua chậu 

hông nam 

1 

Đúng 

 

Mô hình tiêu 

hóa 

1 
Đúng 

 

Thiết đồ cắt 

dọc qua chậu 

hông n  

1 

Đúng 

 

Túi chườm đa 

năng  

3 
Đúng 

 

Túi chườm 

n ng lạnh 

5 
Đúng 

 

Túi chườm cao 

su  

5 
Đúng 

 

Cặp nhiệt độ 

điện tử  

MO240 

OMRON 

5 

Đúng 

 

Cặp nhiệt độ 

bấm tai MC-

510 OMRON 

5 

Đúng 

 

Mô hình phôi 

thai 4 tháng 

1 
Đúng 

 

Mô hình phôi 

thai 5 tháng 

1 
Đúng 

 

Mô hình phôi 

thai 6 tháng 

1 
Đúng 

 

Mô hình phôi 

thai 7 tháng 

1 
Đúng 

 

Mô hình phôi 

thai 5 tháng 

song sinh 

1 

Đúng 

 



Số 

TT 

Tên phòng thí 

nghiệm, 

xưởng, trạm 

trại, cơ sở 

thực hành 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính 

hỗ trợ thí nghiệm, thực hành 

Đúng  

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi chú 

Tên thiết bị Số 

lượng 

Phục vụ môn 

học  học phần 

Cáng v i bạt 2 Đúng  

Máy đo huyết 

áp M3 

OMRON  

2 

Đúng 

 

Máy đo huyết 

áp cổ tay 

REM-1 

OMRON 

2 

Đúng 

 

Máy đo huyết 

áp cơ ALPK 

200 

11 

Đúng 

 

Tai nghe 22 Đúng  

Cặp nhiệt độ 

thủy ngân 

30 
Đúng 

 

Mô h nh người 

hồi tỉnh tim 

phổi-Điện tử 

tự động cao 

2 

Đúng 

 

Mô h nh người 

hồi tỉnh tim 

phổi-Điện tử 

cao cấp nam 

1 

Đúng 

 

Mô h nh người 

hồi tỉnh tim 

phổi-Điện tử 

cao cấp n  

1 

Đúng 

 

Mô h nh người 

hồi tỉnh tim 

2 
Đúng 

 



Số 

TT 

Tên phòng thí 

nghiệm, 

xưởng, trạm 

trại, cơ sở 

thực hành 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính 

hỗ trợ thí nghiệm, thực hành 

Đúng  

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi chú 

Tên thiết bị Số 

lượng 

Phục vụ môn 

học  học phần 

phổi-Điện tử 

toàn tự động 

Máy điện tim 

(6 kênh) 

2 
Đúng 

 

Lực kế 10 Đúng  

Máy siêu âm 

3D màu 

1 
Đúng 

 

Lực kế b p tay 1 Đúng  

2 Phòng thực 

hành cơ bản 1 

100m2   Cân phân tích 2 Thực hành  H a 

sinh   
Đúng  

Máy ly tâm 

lạnh để bàn 

1 
Đúng 

 

Tủ lạnh đựng 

h a chất 
1 Đúng 

 

Nồi khử trùng 

Tuttnauer 
1 Đúng 

 

Pipette F1 1-

10ml 
2 Đúng 

 

Pipette F1 

100-1000Ul 
2 Đúng 

 

Pipette F1 10-

100Ul 
2 Đúng 

 

Máy lắc 

Vortex 240V 

Thermo 

1 Đúng 

 

Tủ làm khô 

tiêu b n 230V 
1 Đúng 

 

Máy đo pH 1 Đúng  

Burret 2 Đúng  



Số 

TT 

Tên phòng thí 

nghiệm, 

xưởng, trạm 

trại, cơ sở 

thực hành 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính 

hỗ trợ thí nghiệm, thực hành 

Đúng  

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi chú 

Tên thiết bị Số 

lượng 

Phục vụ môn 

học  học phần 

Tủ hút mùi 1 Đúng  

Kính hiển vi 

sinh học 2 mắt 
25 Đúng 

 

Kính hiển vi 

phân cực với 

nguồn chiếu 

sáng truyền 

qua 

5 

Đúng 

 

Kính hiển vi 

huỳnh quang 

1 
Đúng 

 

Kính hiển vi 

chụp  nh 

2 
Đúng 

 

3 Phòng thực 

hành cơ bản 2 

60m2 Kính hiển vi 15 Thực hành sinh 

học di truyền, 

miễn dịch học  

Đúng  

Tủ lạnh 1 Đúng  

Tiêu b n 

SHDT 

50 
Đúng 

 

Kính hiển vi 

phân cực với 

nguồn chiếu 

sáng truyền 

qua 

5 

Đúng 

 

Máy đo pH 1 Đúng  

Burret 2 Đúng  

Nồi khử trùng 

Tuttnauer 
1 Đúng 

 

Pipette F1 1-

10ml 
2 Đúng 

 

Pipette F1 2 Đúng  



Số 

TT 

Tên phòng thí 

nghiệm, 

xưởng, trạm 

trại, cơ sở 

thực hành 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính 

hỗ trợ thí nghiệm, thực hành 

Đúng  

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi chú 

Tên thiết bị Số 

lượng 

Phục vụ môn 

học  học phần 

100-1000Ul 

Pipette F1 10-

100Ul 
2 Đúng 

 

4 

 

Phòng thực 

hành Kỹ thuật 

Phục hồi chức 

năng  

 

                           

260 

m
2
 

 

Đèn hồng 

ngoại 

4 Các môn chuyên 

ngành Kỹ thuật 

Phục hồi chức 

năng 

Đúng 
 

Đèn tử ngoại 2 Đúng  

Tủ sấy parafin 1 Đúng  

Máy nhiệt trị 

liệu KT – 621 

2 
Đúng 

 

Máy sóng 

ngắn ME 8150 

2 
Đúng 

 

Máy siêu âm 

ES-7S2 

2 
Đúng 

 

Máy điện xung 

ES-5200 

4 
Đúng 

 

Máy sóng 

xung kích 

RSK-600 

1 

Đúng 

 

Máy Laser HC 

IR1.6 

2 
Đúng 

 

Thang tường 

SPR 5070 

4 
Đúng 

 

Giàn treo đa 

năng GH – 

730 

2 

Đúng 

 

Dụng cụ tập 

khớp vai GH – 

140 

1 

Đúng 

 

Thanh song 

song SC - 335 

2 
Đúng 

 

Máy tập thể 

dục cho khớp 

gối SC – 104 

2 

Đúng 

 

Máy tập thể 

dục cho khớp 

cánh tay SC – 

2 

Đúng 

 



Số 

TT 

Tên phòng thí 

nghiệm, 

xưởng, trạm 

trại, cơ sở 

thực hành 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính 

hỗ trợ thí nghiệm, thực hành 

Đúng  

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi chú 

Tên thiết bị Số 

lượng 

Phục vụ môn 

học  học phần 

108 

Xe đạp tập thể 

dục B-600 

4 
Đúng 

 

Máy kéo giãn 

cột sống 

ORTHOTRAC 

OL – 1200 

2 

Đúng 

 

Nạng dưới 

nách 

5 
Đúng 

 

Nạng cẳng tay 5 Đúng  

Khung đi bộ 

cho người lớn 

5 
Đúng 

 

Khung tập đi 

cho trẻ 

2 
Đúng 

 

Cây chống 

SPR360C 

4 
Đúng 

 

Bàn nghiêng 

CA190 

1 
Đúng 

 

Phấn  dầu xoa 

bóp 

10 
Đúng 

 

Giường gỗ 8 Đúng  

Giường xoa 

bóp 

5 
Đúng 

 

Tủ  kệ để máy, 

dụng cụ 

9 
Đúng 

 

Bộ tranh dạy 

ngôn ng  các 

chủ đề 

10 

Đúng 

 

Đồ chơi xếp 

hình 

5 
Đúng 

 

Bộ đồ chơi th  

h nh vào cột  

hộp 

5 

 Đúng 

 

Bộ đồ chơi xâu 

hạt 

5 
Đúng 

 

Bút màu 10 Đúng  

Sách tranh tô 10 Đúng  



Số 

TT 

Tên phòng thí 

nghiệm, 

xưởng, trạm 

trại, cơ sở 

thực hành 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính 

hỗ trợ thí nghiệm, thực hành 

Đúng  

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi chú 

Tên thiết bị Số 

lượng 

Phục vụ môn 

học  học phần 

màu 

 

2.3. Thư v ện  
Tổng diện tích thư viện: 1025 m

2  
trong đ  diện tích phòng đọc: 945 m

2
 

- Số chỗ ngồi: 272                    

- Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: 20 Các bàn làm việc đều c  kết nối mạng sẵn 

sàng, thư viện c  wifi thuận tiện cho bạn đọc kết nối 

- Phần mềm qu n lý thư viện:  Libol  

- Thư viện điện tử: 4801 tài liệu      

- Số lượng sách, giáo tr nh điện tử: 1129 tài liệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Danh mục   áo trình của các n ành đan  đào tạo và đăn  ký đào tạo 

 

STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

I. Danh mục Sách   áo trình của n ành Y tế côn  cộn  đan  đào tạo 

1 

Giáo tr nh nh ng 

nguyên lý cơ b n của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 

: dành cho sinh viên 

đại học, cao đẳng khối 

không chuyên ngành 

Mác-Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh 

Phạm Văn 

Sinh, Phạm 

Quang Phan 

Chính trị quốc 

gia Sự thật 
2017 3 

Nh ng nguyên lí 

cơ b n của Chủ 

nghĩa Mác-Lênin 

1, 2 

Đúng   

2 

Giáo tr nh nh ng 

nguyên lý cơ b n của 

Chủ nghĩa Mác-

Lênin: dành cho sinh 

viên đại học, cao đẳng 

khối không chuyên 

ngành Mác-Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh 

Phạm Văn 

Sinh, Phạm 

Quang Phan 

Chính trị Quốc 

gia 
2009 24 

Nh ng nguyên lí 

cơ b n của Chủ 

nghĩa Mác-Lênin 

1, 2 

Đúng   

3 

Giáo tr nh chủ nghĩa 

xã hội khoa học : 

dùng trong các trường 

đại học, cao đẳng 

Bộ giáo dục và 

đào tạo 

Chính trị quốc 

gia 
2006 10 

Nh ng nguyên lí 

cơ b n của Chủ 

nghĩa Mác-Lênin 

1, 2 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

4 

Giáo tr nh tư tưởng 

Hồ Chí Minh : dành 

cho sinh viên đại học, 

cao đẳng khối không 

chuyên ngành Mác-

Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

chủ biên, 

Phạm Ngọc 

Anh 

Chính trị Quốc 

gia 
2009 24 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
Đúng   

5 

Giáo tr nh tư tưởng 

Hồ Chí Minh : dành 

cho sinh viên đại học, 

cao đẳng khối không 

chuyên ngành Mác-

Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

chủ biên, 

Phạm Ngọc 

Anh 

Chính trị Quốc 

gia 
2015 1 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
Đúng   

6 

Giáo tr nh tư tưởng 

Hồ Chí Minh : dành 

cho sinh viên đại học, 

cao đẳng khối không 

chuyên ngành Mác- 

Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

chủ biên, 

Phạm Ngọc 

Anh 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2017 4 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
Đúng   

7 

Giáo tr nh tư tưởng 

Hồ Chí Minh: dùng 

trong các trường đại 

học, cao đẳng 

Bộ giáo dục và 

đào tạo 

Chính trị quốc 

gia 
2006 10 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

8 

Giáo tr nh đường lối 

cách mạng của Đ ng 

Cộng s n Việt Nam: 

dành cho sinh viên đại 

học, cao đẳng khối 

không chuyên ngành 

Mác-Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh 

Đinh Xuân Lý, 

Nguyễn Đăng 

Quang 

Chính trị Quốc 

gia 
2009 24 

Đường lối cách 

mạng của Đ ng 

CSVN 

Đúng   

9 

Giáo tr nh đường lối 

cách mạng của Đ ng 

Cộng s n Việt Nam : 

dành cho sinh viên đại 

học, cao đẳng khối 

không chuyên ngành 

Mác-Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh 

đồng chủ biên, 

Đinh Xuân Lý, 

Nguyễn Đăng 

Quang 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2018 1 

Đường lối cách 

mạng của Đ ng 

CSVN 

Đúng   

10 

English for students 

of public health : 

ENG 06 

Nguyen Ba 

Hoc ... [et al.] 

Hong Duc 

Publishing 

House 

2015 1 Tiếng Anh Đúng   

11 
English vocabulary in 

use : elementary 

Michael 

McCarthy, 

Felicity O'Dell 

Cambridge 

University 

Press, 

FAHASA 

2006 2 Tiếng Anh Đúng   

12 

English for students 

of public health : 

ENG 05 / 

Nguyen Ba 

Hoc ... [et al.] 

Hong Duc 

Publishing 

House 

2015 1 Tiếng Anh Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

13 

English vocabulary in 

use : upper-

intermediate /  

Cambridge 

Michael 

McCarthy, 

Felicity O'Dell 

Cambridge 

University 

Press, 

FAHASA 

2012 2 Tiếng Anh Đúng   

14 
English vocabulary in 

use : advanced / 

Michael 

McCarthy, 

Felicity O'Dell 

Cambridge 

University 

Press, 

FAHASA 

2006 2 Tiếng Anh Đúng   

15 

English pronunciation 

in use : intermediate : 

self-study and 

classroom use / 

Mark Hancock 

Cambridge 

University 

Press 

2012 2 Tiếng Anh Đúng   

16 

English pronunciation 

in use : elementary : 

self study and 

classroom use 

Jonathan 

Marks 

Cambridge 

University 

Press 

2013 2 Tiếng Anh Đúng   

17 Tin học cơ sở 
Trần hồng 

Quang 
ĐHYTCC 2015 TLĐT Tin học Đúng   

18 

Giáo tr nh Sinh học 

và di truyền : tài liệu 

gi ng dạy dành cho 

Cử nhân Y tế công 

cộng 

đồng chủ biên, 

Trần Đức 

Phấn, Nguyễn 

Trần Chiến 

Hà Nội 2007 1 
Sinh học và di 

truyền 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

19 

Giáo tr nh Sinh học 

và di truyền : tài liệu 

gi ng dạy dành cho 

Cử nhân Y tế công 

cộng 

đồng chủ biên, 

Trần Đức 

Phấn, Nguyễn 

Trần Chiến 

Hà Nội 2012 1 
Sinh học và di 

truyền 
Đúng   

20 

Tâm lý học Y học - Y 

đức : Dùng cho đào 

tạo cao đẳng y học 

Bộ Y tế ; chủ 

biên, Nguyễn 

Huỳnh Ngọc  

Giáo dục Việt 

Nam 
2010 10 

Tâm lý y học - Y 

đức 1 
Đúng   

21 

Tâm lý học và y đức 2 

: tài liệu học tập - 

dành cho của nhân y 

tế công cộng 

biên soạn, 

Nguyễn Thanh 

Hương, 

Trương Quang 

Tiến 

ĐHYTCC 2014 TLĐT 
Tâm lý y học - Y 

đức 2 
Đúng   

22 

Tâm lý học sức khỏe : 

tài liệu gi ng dạy Cử 

nhân Y tế công cộng 

biên soạn, 

Michael 

Dunne ... [et 

al.] 

ĐHYTCC 2003 TLĐT 
Tâm lý y học - Y 

đức 2 
Đúng   

23 

Thống kê y sinh học 

ứng dụng : giáo tr nh 

gi ng dạy cho sinh 

viên cử nhân YTCC 

định hướng Dịch tễ 

học   Trường Đại học 

Y tế công cộng, Khoa 

Các Khoa học cơ b n, 

Bộ môn Thống kê y tế 

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng, Khoa 

Các Khoa học 

cơ b n, Bộ 

môn Thống kê 

y tế ; chủ biên, 

Bùi Thị Tú 

Quyên, Vũ Thị 

Y học 2015 15 
Thống kê y sinh 

học 1,2 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

; chủ biên, Bùi Thị Tú 

Quyên, Vũ Thị Hoàng 

Lan 

Hoàng Lan 

24 

Giáo tr nh thống kê y 

tế công cộng. Phần 2, 

phân tích số liệu   chủ 

biên, Phạm Việt 

Cường 

chủ biên, 

Phạm Việt 

Cường 

Y học 2005 25 
Thống kê y sinh 

học 1,2 
Đúng   

25 

Giáo tr nh thống kê y 

tế công cộng. Phần 1, 

thống kê cơ b n 

chủ biên, Lê 

Cự Linh 
Y học 2005 25 

Thống kê y sinh 

học 1,2 
Đúng   

26 

Phương pháp nghiên 

cứu định tính   chủ 

biên, Hồ Thị Hiền 

chủ biên, Hồ 

Thị Hiền 

Lao động xã 

hội 
2012 25 

Nghiên cứu khoa 

học 
Đúng   

27 

Phương pháp nghiên 

cứu kết hợp   chủ 

biên, Nguyễn Thanh 

Hương 

chủ biên, 

Nguyễn Thanh 

Hương 

Lao động xã 

hội 
2012 25 

Nghiên cứu khoa 

học 
Đúng   

  
Kiến thức cơ sở của 

ngành 
          Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

28 

Sinh lý bệnh : đối 

tượng: Cử nhân Y tế 

công cộng 4 năm  

 chủ biên, 

Phan Thị Thu 

Anh ; các tác 

gi , Phan Thị 

Thu Anh, 

Nguyễn Thanh 

Thúy ; thư ký 

biên soạn, 

Trần Thị Mỹ 

Hạnh 

Y học 2014 15 
Gi i phẫu – Sinh 

lí học 
Đúng   

29 

Giáo tr nh gi i phẫu 

sinh lý : đối tượng : 

điều dưỡng đa khoa, 

dùng trong các trường 

THCN   Sở giáo dục 

và đào tạo Hà Nội  

H. : Hà Nội, 2005 

 Sở giáo dục 

và đào tạo Hà 

Nội  

Hà Nội 2005 50 
Gi i phẫu – Sinh 

lí học 
Đúng   

30 

Atlas : gi i phẫu 

người   Frank H. 

Netter, người dịch: 

Nguyễn Quang 

Quyền, Phạm Đăng 

Diệu  

H. : Y học, 2007 

 Frank H. 

Netter ; Người 

dịch: Nguyễn 

Quang Quyền, 

Phạm Đăng 

Diệu  

Y học 2007 5 
Gi i phẫu – Sinh 

lí học 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

31 

Sinh lý bệnh và miễn 

dịch. phần sinh lý 

bệnh học : sách đào 

tạo bác sĩ đa khoa  

H. : Y học, 2007 

Bộ Y tế, chủ 

biên, Văn 

Đ nh Hoa, 

Nguyễn Ngọc 

Lanh  

Y học 2007 5 
Sinh lý bệnh và 

miễn dịch học 
Đúng   

32 
Sinh lý bệnh miễn 

dịch học 

 chủ biên, Văn 

Đ nh Hoa  
Y học 2003 25 

Sinh lý bệnh và 

miễn dịch học 
Đúng   

33 

Miễn dịch học : đối 

tượng: Cử nhân Y tế 

công cộng 4 năm 

chủ biên, 

Nguyễn Thanh 

Thúy ; các tác 

gi , Phan Thị 

Thu Anh, 

Nguyễn Thanh 

Thúy, Trần 

Thị Mỹ Hạnh ; 

thư ký biên 

soạn, Trần Thị 

Mỹ Hạnh 

Y học 2014 15 
Sinh lý bệnh và 

miễn dịch học 
Đúng   

34 

Hoá sinh : tài liệu 

gi ng dạy cho sinh 

viên cử nhân y tế 

công cộng 

chủ biên, Bạch 

Vọng H i 
Y học 2005 25 H a sinh y học Đúng   

35 

Ký sinh trùng y học : 

tài liệu gi ng dạy cho 

sinh viên cử nhân y tế 

công cộng 

chủ biên, 

Phạm Văn 

Thân 

Y học 2005 25 
Ký sinh trùng y 

học 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

36 

Vi sinh vật y học : tài 

liệu gi ng dạy cho 

sinh viên năm thứ 

nhất Cử nhân Y tế 

công cộng 

chủ biên, Lê 

Huy Chính 
Hà Nội 2002 1 Vi sinh y học Đúng   

37 

Vi sinh - ký sinh trùng 

lâm sàng : dùng cho 

sinh viên hệ cử nhân 

kỹ thuật y học. Tập 1   

chủ biên, 

Nguyễn Vũ 

Trung ; biên 

soạn, Lê Huy 

Chính ... [et 

al.] 

Y học 2014 5 Vi sinh y học Đúng   

38 

Vi sinh y học : Dùng 

cho đào tạo cao đẳng 

y học 

Bộ Y tế ; chủ 

biên, Trần Văn 

Hưng, Nguyễn 

Thị Đoan 

Trinh 

Giáo dục Việt 

Nam 
2010 10 Vi sinh y học Đúng   

39 

Bài gi ng bệnh học 

nội khoa. Tập 1   

Trường Đại học Y Hà 

Nội, các bộ môn nội 

Trường Đại 

học Y Hà Nội, 

các bộ môn 

nội 

Y học 2002 3 

Triệu chứng - 

Điều trị học cơ 

b n Nội khoa, 

Nhi khoa (Lí 

thuyết) 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

40 

Nội khoa cơ sở. Tập 2 

: triệu chứng học nội 

khoa  

Trường Đại 

học Y Hà Nội, 

Các Bộ môn 

Nội ; biên 

soạn, Nguyễn 

Thị Minh An 

... [et al.] 

Y học 2011 5 

Triệu chứng - 

Điều trị học cơ 

b n Nội khoa, 

Nhi khoa (Lí 

thuyết) 

Đúng   

41 

Bệnh học nội khoa. 

Tập 1   Trường Đại 

học Y Hà Nội ; chủ 

biên, Ngô Quý Châu ; 

đồng chủ biên, 

Nguyễn Lân Việt, 

Nguyễn Đạt Anh, 

Phạm Quang Vinh 

Trường Đại 

học Y Hà Nội 

; chủ biên, 

Ngô Quý Châu 

; đồng chủ 

biên, Nguyễn 

Lân Việt, 

Nguyễn Đạt 

Anh, Phạm 

Quang Vinh 

Y học 2018 3 

Triệu chứng - 

Điều trị học cơ 

b n Nội khoa, 

Nhi khoa (Lí 

thuyết) 

Đúng   

42 

Bệnh học nội khoa. 

Tập 2   Trường Đại 

học Y Hà Nội ; chủ 

biên, Ngô Quý Châu ; 

đồng chủ biên, 

Nguyễn Lân Việt, 

Nguyễn Đạt Anh, 

Phạm Quang Vinh 

Trường Đại 

học Y Hà Nội 

; chủ biên, 

Ngô Quý Châu 

; đồng chủ 

biên, Nguyễn 

Lân Việt, 

Nguyễn Đạt 

Anh, Phạm 

Y học 2018 3 

Triệu chứng - 

Điều trị học cơ 

b n Nội khoa, 

Nhi khoa (Lí 

thuyết) 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

Quang Vinh 

43 

Nội khoa cơ sở. Tập 2 

: triệu chứng học nội 

khoa / Các bộ môn 

nội, trường Đại học Y 

Hà Nội 

Các bộ môn 

nội, trường 

Đại học Y Hà 

Nội 

Y học 1995 4 

Triệu chứng - 

Điều trị học cơ 

b n Nội khoa, 

Nhi khoa (Lí 

thuyết) 

Đúng   

44 

Bài gi ng nhi khoa. 

Tập 1   Trường Đại 

học Y Hà Nội, Bộ 

môn Nhi ; chủ biên, 

Nguyễn Gia Khánh 

Trường Đại 

học Y Hà Nội, 

Bộ môn Nhi ; 

chủ biên, 

Nguyễn Gia 

Khánh 

Y học 2013 5 

Triệu chứng - 

Điều trị học cơ 

b n Nội khoa, 

Nhi khoa (Lí 

thuyết) 

Đúng   

45 

Bài gi ng s n phụ 

khoa. Tập 1   Trường 

Đại học Y Hà Nội, Bộ 

môn S n ; chủ biên, 

Dương Thị Cương ; 

thư ký biên soạn, 

Nguyễn Viết Tiến ; 

biên soạn, Trần Hán 

Chúc ... [et al.] 

Trường Đại 

học Y Hà Nội, 

Bộ môn S n ; 

chủ biên, 

Dương Thị 

Cương ; thư 

ký biên soạn, 

Nguyễn Viết 

Tiến ; biên 

soạn, Trần 

Hán Chúc ... 

[et al.] 

Y học 2016 3 

Triệu chứng - 

Điều trị học cơ 

b n Ngoại khoa, 

S n khoa (Lí 

thuyết) 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

46 

Bệnh học ngoại : Tập 

1  Trường Đại học Y 

Hà Nội, bộ môn ngoại 

Trường Đại 

học Y Hà Nội, 

bộ môn ngoại 

Y học 2004 3 

Triệu chứng - 

Điều trị học cơ 

b n Ngoại khoa, 

S n khoa (Lí 

thuyết) 

Đúng   

47 

Bài gi ng s n phụ 

khoa. Tập 2   Trường 

Đại học Y Hà Nội, Bộ 

môn S n ; chủ biên, 

Nguyễn Đức Vy ; 

biên soạn, Nguyễn 

Khắc Liêu ... [et al.] 

Trường Đại 

học Y Hà Nội, 

Bộ môn S n ; 

chủ biên, 

Nguyễn Đức 

Vy ; biên soạn, 

Nguyễn Khắc 

Liêu ... [et al.] 

Y học 2016 3 

Triệu chứng - 

Điều trị học cơ 

b n Ngoại khoa, 

S n khoa (Lí 

thuyết) 

Đúng   

48 
Bệnh học nội khoa. 

Tập 2    

Trường Đại 

học Y Hà Nội 

; chủ biên, 

Ngô Quý Châu 

; đồng chủ 

biên, Nguyễn 

Lân Việt, 

Nguyễn Đạt 

Anh, Phạm 

Quang Vinh 

Y học, 2015   5 

Triệu chứng - 

Điều trị học cơ 

b n Nội khoa, 

Nhi khoa - Phần 

thực hành (Thực 

tập 1 – tại Bệnh 

viện) 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

49 

Bệnh học ngoại : Tập 

2  Trường Đại học Y 

Hà Nội, bộ môn ngoại 

Trường Đại 

học Y Hà Nội, 

bộ môn ngoại 

Y học 2004 3 

Triệu chứng - 

Điều trị học cơ 

b n Ngoại khoa, 

S n khoa - Phần 

thực hành (Thực 

tập 1 – tại Bệnh 

viện) 

Đúng   

50 

Cấp cứu ở cộng đồng 

: tài liệu dành cho 

sinh viên năm thứ 2 

Cử nhân Y tế công 

cộng hệ chính qui   

chủ biên, Lê 

Thị Diễm 

Tuyết 

Hà Nội 2009 TLĐT 
Sơ cấp cứu ở 

cộng đồng 
Đúng   

51 
Dịch tễ học cơ b n = 

basic epidemiology 

T. Beaglehole, 

R. Bonita, T. 

Kjellstrom ; 

người hiệu 

đính, Lê Vũ 

Anh, Trần 

H u Bích ; 

người dịch, 

Trần H u 

Bích, Lã Ngọc 

Quang, Lê 

Thanh Hà 

Y học 2004 25 
Dịch tễ học cơ 

b n 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

52 
Dịch tễ học cơ b n = 

basic epidemiology 

R. Bonita, R. 

Beaglehole, T. 

Kjellstrom ; 

người hiệu 

đính, Trần 

H u Bích, Vũ 

Hoàng Lan ; 

người dịch, 

Trần H u Bích 

... [et al.] 

Y học 2009 120 
Dịch tễ học cơ 

b n 
Đúng   

53 

Dịch tễ học chấn 

thương : gi ng cho 

đối tượng cử nhân y tế 

công cộng : áp dụng 

phương pháp gi ng 

dạy dựa trên t nh 

huống : tài liệu cho 

học viên   Trường Đại 

học Y tế công cộng, 

Trung tâm Nghiên 

cứu chính sách và 

phòng chống chấn 

thương 

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng, Trung 

tâm Nghiên 

cứu chính sách 

và phòng 

chống chấn 

thương 

Lao động xã 

hội 
2010 25 

Dịch tễ học cơ 

b n 
Đúng   

54 

Tổ chức, qu n lý y tế 

và chính sách y tế : 

sách dùng đào tạo cử 

Bộ Y tế Y học, 2006 125 
Tổ chức và qu n 

lí hệ thống y tế 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

nhân y tế công cộng 

55 

Tổ chức, qu n lý và 

chính sách y tế : sách 

đào tạo cử nhân y tế 

công cộng 

Bộ Y tế Y học, 2006 10 
Tổ chức và qu n 

lí hệ thống y tế 
Đúng   

56 

Nguyên lí và các kĩ 

năng qu n lí : sách 

chuyên kh o dành cho 

cán bộ qu n lí y tế và 

học viên y tế công 

cộng 

Phạm Trí 

Dũng 
Y học, 2014 15 

Nguyên lí qu n lí 

và các kĩ năng 

qu n lí cơ b n 

Đúng   

57 

Nguyên lí qu n lí : 

dành cho học viên sau 

đại học y tế công cộng 

và cán bộ qu n lí y tế 

Phạm Trí 

Dũng 
Y học, 2011 25 

Nguyên lí qu n lí 

và các kĩ năng 

qu n lí cơ b n 

Đúng   

58 

Lập kế hoạch y tế : 

gi ng dạy cử nhân y 

tế công cộng : áp 

dụng phương pháp 

gi ng dạy dựa trên 

t nh huống : tài liệu 

cho học viên 

chủ biên, Đỗ 

Mai Hoa 

Lao động xã 

hội 
2011 25 Kế hoạch y tế Đúng   

59 

Lập kế hoạch y tế : 

Tài liệu gi ng dạy cho 

cử nhân y tế công 

Chủ biên, Đỗ 

Mai Hoa 

Lao động xã 

hội 
2012 25 Kế hoạch y tế Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

cộng 

60 

Nhân học y tế ứng 

dụng : tài liệu gi ng 

dạy dùng cho các lớp 

cử nhân và cao học y 

tế công cộng 

chủ biên Đặng 

Vũ Trung, 

Nguyễn Văn 

Thắng 

Hà Nội 2003 1 
Nhân học và Xã 

hội học Sức khỏe 
Đúng   

61 

Xã hội học sức khỏe : 

tài liệu gi ng dạy đối 

tượng Cử nhân Y tế 

công cộng   

Sherman 

James ... [et 

al.] 

Hà Nội 2003 1 
Nhân học và Xã 

hội học Sức khỏe 
Đúng   

62 

Khoa học hành vi và 

giáo dục sức khoẻ : 

sách dùng đào tạo cử 

nhân y tế công cộng   

Bộ y tế 

Bộ y tế Yhọc 2006 10 

Đại cương Giáo 

dục sức khỏe và 

Nâng cao sức 

khỏe 

Đúng   

63 

Lập kế hoạch chương 

tr nh nâng cao sức 

khỏe : Tài liệu gi ng 

dạy cử nhân y tế công 

cộng :Định hướng 

truyền thông - giáo 

dục sức khỏe   chủ 

biên, Trương Quang 

Tiến 

hủ biên, 

Trương Quang 

Tiến 

lao động xã hội 2012 25 

Đại cương Giáo 

dục sức khỏe và 

Nâng cao sức 

khỏe 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

64 

Đánh giá các chương 

tr nh nâng cao sức 

khỏe: Tài liệu gi ng 

dạy cử nhân y tế công 

cộng - Định hướng 

truyền thông giáo dục 

sức khỏe   Chủ biên, 

Nguyễn Thanh 

Hương; Trường Đại 

học Y tế công cộng, 

Khoa các khoa học xã 

hội hành vi và giáo 

dục sức khỏe 

Chủ biên, 

Nguyễn Thanh 

Hương; 

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng, Khoa 

các khoa học 

xã hội hành vi 

và giáo dục 

sức khỏe 

Lao động xã 

hôi 
2012 25 

Đại cương Giáo 

dục sức khỏe và 

Nâng cao sức 

khỏe 

Đúng   

65 

Nâng cao sức khỏe : 

gi ng cho đối tượng 

cử nhân y tế công 

cộng : áp dụng 

phương pháp gi ng 

dạy dựa trên t nh 

huống : tài liệu dành 

cho học viên   biên 

soạn, Nguyễn Thanh 

Hương ... [et al.] 

biên soạn, 

Nguyễn Thanh 

Hương ... [et 

al.] 

Lao động xã 

hội 
2010 65 

Đại cương Giáo 

dục sức khỏe và 

Nâng cao sức 

khỏe 

Đúng   

66 

Bài gi ng sức khoẻ 

sinh s n : tài liệu 

gi ng dạy cho cử nhân 

chủ biên, Trần 

Thị Phương 

Mai 

Y học 2004 125 
Sức khoẻ sinh 

s n 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

y tế công cộng  

67 

Sức khỏe sinh s n : 

dùng cho đào tạo cử 

nhân y tế công cộng 

chủ biên, Bùi 

Thị Thu Hà 

Giáo dục Việt 

Nam 
2009 5 

Sức khoẻ sinh 

s n 
Đúng   

68 

Sức khỏe sinh s n : 

dùng cho đào tạo cử 

nhân y tế công cộng 

chủ biên, Bùi 

Thị Thu Hà 
Giáo dục 2008 5 

Sức khoẻ sinh 

s n 
Đúng   

69 
Giáo tr nh dân số và 

phát triển 

chủ biên : Lê 

Cự Linh 
Y học 2006 25 

Dân số và Phát 

triển 
Đúng   

70 

Đại cương về dinh 

dưỡng cộng đồng và 

an toàn thực phẩm : 

tài liệu gi ng dạy cho 

Cử nhân Y tế công 

cộng 

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng ; chủ 

biên, Nguyễn 

Thanh Hà 

Y học 2015 15 

Đại cương Dinh 

dưỡng và An 

toàn thực phẩm 

Đúng   

71 

Dinh dưỡng cộng 

đồng và an toàn vệ 

sinh thực phẩm : tài 

liệu dành cho học 

viên : áp dụng phương 

pháp gi ng dạy dựa 

trên t nh huống (SBL) 

biên soạn, 

Nguyễn Thanh 

Hà, Nguyễn 

Hoàng Nga, 

Lê Thị Thu Hà 

Lao động xã 

hội 
2010 105 

Đại cương Dinh 

dưỡng và An 

toàn thực phẩm 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

72 

Qu n lý an toàn thực 

phẩm: Tài liệu gi ng 

dạy cử nhân y tế công 

cộng - Định hướng 

dinh dưỡng và an toàn 

thực phẩm    

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng, Bộ môn 

dinh dưỡng và 

an toàn vệ sinh 

thực phẩm; 

Biên soạn, 

Nguyễn Công 

Khẩn, Trần 

Đáng, Nguyễn 

Văn 

Nhiên...[.et.] 

Lao động xã 

hội 
2012 25 

Đại cương Dinh 

dưỡng và An 

toàn thực phẩm 

Đúng   

73 

Kinh tế y tế : sách đào 

tạo cử nhân y tế công 

cộng 

chủ biên, Vũ 

Xuân Phú 
Y học 2008 10 

Kinh tế y tế và 

Tài chính y tế 
Đúng   

74 

Khái niệm cơ b n về 

kinh tế y tế & tài 

chính y tế : tài liệu 

đào tạo liên tục cho 

cán bộ qu n lý ngành 

y tế tuyến tỉnh và 

tuyến trung ương 

chủ biên, Vũ 

Xuân Phú ; 

biên soạn, Vũ 

Xuân Phú, 

Trương Đăng 

Khoa, Phạm 

Trí Dũng 

Lao động xã 

hội 
2012 1 

Kinh tế y tế và 

Tài chính y tế 
Đúng   

75 

Sức khỏe môi trường : 

sách dùng đào tạo cử 

nhân y tế công cộng 

Bộ Y tế Y học 2006 125 
Sức khỏe môi 

trường cơ b n 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

76 

Sức khỏe môi trường 

cơ b n : tài liệu gi ng 

dạy dành cho cử nhân 

chính quy : áp dụng 

phương pháp gi ng 

dạy dựa trên t nh 

huống : tài liệu dành 

cho học viên 

Bộ môn sức 

khỏe môi 

trường ; chủ 

biên, Lê Thị 

Thanh Hương 

Lao động xã 

hội 
2011 65 

Sức khỏe môi 

trường cơ b n 
Đúng   

77 

Sức khỏe môi trường : 

tài liệu gi ng dạy cho 

đối tượng cử nhân 

chính quy / 

chủ biên, 

Nguyễn Huy 

Nga, Lê Thị 

Thanh Hương 

Y học, 2014 15 
Sức khỏe môi 

trường cơ b n 
Đúng   

78 

Sức khoẻ nghề nghiệp 

: sách dùng đào tạo cử 

nhân y tế công cộng   

Bộ y tế ; chủ 

biên, Nguyễn 

Thị Thu 

Y học 2006 10 
Sức khoẻ nghề 

nghiệp cơ b n 
Đúng   

79 

Sức khỏe nghề nghiệp 

: giáo tr nh đào tạo Cử 

nhân Y tế công cộng 

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng, Khoa 

Sức khỏe môi 

trường nghề 

nghiệp ; chủ 

biên, Nguyễn 

Thúy Quỳnh 

Khoa học xã 

hội, 
2015 15 

Sức khoẻ nghề 

nghiệp cơ b n 
Đúng   

80 Qu n lý dịch vụ y tế 
chủ biên, Phan 

Văn Tường 

Lao động xã 

hội 
2012 25 

Qu n lí dịch vụ y 

tế 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

81 

Tổ chức, qu n lý y tế 

và chính sách y tế : 

sách dùng đào tạo cử 

nhân y tế công cộng 

Bộ Y tế Y học 2006 125 Chính sách y tế Đúng   

82 

Phục hồi chức năng 

dựa vào cộng đồng : 

dùng cho đào tạo cử 

nhân y tế công cộng 

chủ biên, Trần 

Trọng H i 

Giáo dục Việt 

Nam 
2010 10 

Phục hồi chức 

năng dựa vào 

cộng đồng 

Đúng   

83 

Phục hồi chức năng 

dựa vào cộng đồng : 

tài liệu cho học viên   

Bộ môn Phục 

hồi chức năng 

dựa vào cộng 

đồng ; chủ 

biên, Trần 

Trọng H i 

Lao động xã 

hội 
2011 25 

Phục hồi chức 

năng dựa vào 

cộng đồng 

Đúng   

84 
Phương pháp nghiên 

cứu định tính 

chủ biên, Hồ 

Thị Hiền 

Lao động xã 

hội, 
2012 25 

Nghiên cứu định 

tính 
Đúng   

85 

Phương pháp nghiên 

cứu định tính : gi ng 

cho đối tượng cử nhân 

y tế công cộng : áp 

dụng phương pháp 

gi ng dạy dựa trên 

t nh huống : tài liệu 

cho học viên 

biên soạn, Hồ 

Thị Hiền 

Lao động xã 

hội 
2010 65 

Nghiên cứu định 

tính 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

86 

B ng phân loại quốc 

tế bệnh tật Việt - Anh 

lần thứ 10 (ICD - 10) 

Bộ Y tế Y học 2000 1 

Phân loại quốc tế 

về bệnh tật và tử 

vong 

Đúng   

87 

Phòng chống th m 

họa : gi ng cho đối 

tượng cử nhân y tế 

công cộng : áp dụng 

phương pháp gi ng 

dạy dựa trên t nh 

huống : tài liệu cho 

sinh viên 

chủ biên, Hà 

Văn Như 

Lao động xã 

hộ 
2010 65 

Phòng chống 

th m họa 
Đúng   

88 

u n lý an toàn thực 

phẩm: Tài liệu gi ng 

dạy cử nhân y tế công 

cộng - Định hướng 

dinh dưỡng và an toàn 

thực phẩm 

Biên soạn, 

Nguyễn Công 

Khẩn, Trần 

Đáng, Nguyễn 

Văn 

Nhiên...[.et.] 

Lao động xã 

hộ 
2012 25 

Qu n lý an toàn 

thực phẩm 
Đúng   

89 

Sức khỏe môi trường : 

tài liệu gi ng dạy cho 

đối tượng cử nhân 

chính quy 

chủ biên, 

Nguyễn Huy 

Nga, Lê Thị 

Thanh Hương 

Y học, 2014 15 
Sức khỏe môi 

trường 
Đúng   

90 

Truyền thông sức 

khỏe : tài liệu dành 

cho cử nhân y tế công 

cộng, định hướng 

truyền thông - giáo 

chủ biên, 

Trương Quang 

Tiến 

Lao động xã 

hội, 
2012 25 

Truyền thông sức 

khỏe 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

dục sức khỏe 

91 

Truyền thông vận 

động chính sách   Hội 

Y tế công cộng Việt 

Nam ; chủ biên, 

Nguyễn Thanh Hương 

; biên soạn, Nguyễn 

Thanh Hương, 

Trương Quang Tiến, 

Lê Thị H i Hà 

Hội Y tế công 

cộng Việt 

Nam ; chủ 

biên, Nguyễn 

Thanh Hương 

; biên soạn, 

Nguyễn Thanh 

Hương, 

Trương Quang 

Tiến, Lê Thị 

H i Hà 

Lao động 2011 10 
Truyền thông sức 

khỏe 
Đúng   

92 

Truyền thông chính 

sách : truyền t i thông 

tin và can thiệp hiệu 

qu  tới các nhà hoạch 

định chính sách trong 

lĩnh vực sức khoẻ sinh 

s n và HIV AIDS tại 

Việt Nam : tài liệu 

cho học viên   biên 

dịch và tổng hợp, 

Rhonda Smith ... [et 

al.]. ; biên tập, Hoàng 

Khánh Chi, Nguyễn 

Quỳnh Anh, Nguyễn 

biên tập, 

Hoàng Khánh 

Chi, Nguyễn 

Quỳnh Anh, 

Nguyễn Trung 

Kiên 

Y học 2009 20 
Truyền thông sức 

khỏe 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

Trung Kiên 

93 

Đánh giá tác động 

chương tr nh y tế : 

giáo trình dành cho 

Cử nhân Y tế công 

cộng 

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng, Khoa 

Các Khoa học 

cơ b n ; chủ 

biên, Vũ Thị 

Hoàng Lan 

Y học 2015 15 
Đánh giá chương 

tr nh y tế 
Đúng   

94 

Dịch tễ học các bệnh 

không truyền nhiễm : 

giáo tr nh dành cho cử 

nhân y tế công cộng   

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng, Khoa 

Các khoa học 

cơ b n ; chủ 

biên, Bùi Thị 

Thu Hà 

Y học 2016 15 

Dịch tễ học các 

bệnh truyền 

nhiễm và không 

truyền nhiễm 

Đúng   

95 

Dịch tễ học các bệnh 

truyền nhiễm : gi ng 

dạy cho đối tượng cao 

học y tế công cộng : 

áp dụng phương pháp 

gi ng dạy dựa trên 

t nh huống : tài liệu 

cho học viên   

chủ biên, Vũ 

Thị Hoàng 

Lan ; biên 

soạn, Lê Thị 

Thanh Hà 

Lao động xã 

hội 
2010 160 

Dịch tễ học các 

bệnh truyền 

nhiễm và không 

truyền nhiễm 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

96 

Giáo tr nh môn học 

Dịch tễ học các bệnh 

truyền nhiễm : tài liệu 

gi ng dạy dành cho cử 

nhân y tế công cộng 

chủ biên, Bùi 

Thị Thu Hà 
Y học 2014 15 

Dịch tễ học các 

bệnh truyền 

nhiễm và không 

truyền nhiễm 

Đúng   

97 

Điều tra một vụ dịch : 

giáo tr nh dành cho cử 

nhân y tế công cộng   

Trường đại 

học Y tế công 

cộng ; chủ 

biên, Lã Ngọc 

Quang 

Y học 2016 15 
Điều tra một vụ 

dịch 
Đúng   

98 

Ô nhiễm thực phẩm 

và các bệnh truyền 

qua thực phẩm : Tài 

liệu gi ng dạy cư 

nhân y tế công cộng : 

Định hướng dinh 

dưỡng và an toàn thực 

phẩm 

Biên soạn, 

Nguyễn Công 

Khẩn và 

nh ng người 

khác 

Lao động xã 

hội 
2012 25 

Bệnh truyền qua 

thực phẩm và 

phân tích nguy cơ 

an toàn thực 

phẩm 

Đúng   

99 

Qu n lý an toàn thực 

phẩm: Tài liệu gi ng 

dạy cử nhân y tế công 

cộng - Định hướng 

dinh dưỡng và an toàn 

thực phẩm 

Biên soạn, 

Nguyễn Công 

Khẩn, Trần 

Đáng, Nguyễn 

Văn 

Nhiên...[.et.] 

Lao động xã 

hội 
2012 25 

Bệnh truyền qua 

thực phẩm và 

phân tích nguy cơ 

an toàn thực 

phẩm 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

100 

Dinh dưỡng cộng 

đồng và an toàn thực 

phẩm : tài liệu gi ng 

dạy cho cao học y tế 

công cộn 

chủ biên, 

Nguyễn Công 

Khẩn, Nguyễn 

Thanh Hà 

Y học 2014 15 

Bệnh truyền qua 

thực phẩm và 

phân tích nguy cơ 

an toàn thực 

phẩm 

Đúng   

101 

Dinh dưỡng cơ b n và 

xây dựng khẩu phần 

dinh dưỡng: Tài liệu 

gi ng dạy cử nhân y 

tế công cộng -Định 

hướng dinh dưỡng và 

an toàn thực phẩm 

Biên soạn, 

Nguyễn Xuân 

Ninh, Nguyễn 

Công Khẩn, 

Lê Thị Bạch 

Mai...[.et.] 

Lao động xã 

hội 
2012 25 

Dinh dưỡng cơ 

b n và xây dựng 

khẩu phần dinh 

dưỡng 

Đúng   

102 

Sức khỏe nghề nghiệp 

: giáo tr nh cho cử 

nhân y tế công cộng 

định hướng Sức khỏe 

môi trường và nghề 

nghiệp 

chủ biên, 

Nguyễn Thúy 

Quỳnh 

Y học 2015 15 
Sức khoẻ nghề 

nghiệp cơ b n 
Đúng   

103 

Đánh giá nguy cơ sức 

khỏe môi trường nghề 

nghiệp: Giáo tr nh đào 

tạo cử nhân y tế công 

cộng : Định hướng 

sức khỏe môi trường 

nghề nghiệp 

Chủ biên, Trần 

Thị Tuyết 

Hạnh, Nguyễn 

Việt Hùng 

lao động xã hội 2012 25 

Đánh giá nguy cơ 

Sức khỏe môi 

trường - nghề 

nghiệp 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

104 

Vận động trong thực 

hành nâng cao sức 

khoẻ: Tài liệu gi ng 

dạy cử nhân y tế công 

cộng: định hướng 

truyền thông - giáo 

dục sức khỏe 

Chủ biên, 

Nguyễn Thanh 

Hương 

Lao động xã 

hội 
2012 25 

Vận động trong 

thực hành Nâng 

cao sức khỏe 

Đúng   

105 

Đánh giá nhanh c  sự 

tham gia của cộng 

đồng : gi ng dạy cho 

đối tượng cao học y tế 

công cộng : áp dụng 

phương pháp gi ng 

dạy dựa trên t nh 

huống : tài liệu cho 

học viên   

biên soạn, Lã 

Ngọc Quang, 

Hồ Thị Hiền 

Lao động xã 

hội 
2010 160 

Vận động trong 

thực hành Nâng 

cao sức khỏe 

Đúng   

106 

Tiếp thị xã hội : gi ng 

cho đối tượng cử nhân 

y tế công cộng : áp 

dụng phương pháp 

gi ng dạy dựa trên 

t nh huống : tài liệu 

cho học viên 

biên soạn, 

Nguyễn Thái 

Quỳnh Chi 

Lao động xã 

hội 
2010 65 

Vận động trong 

thực hành Nâng 

cao sức khỏe 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

107 

Tiếp thị xã hội : tài 

liệu dành cho học 

viên : gi ng dạy đối 

tượng cao học Y tế 

công cộng 

biên soạn, 

Nguyễn Thái 

Quỳnh Chi, 

Trương Quang 

Tiến 

Bách khoa-Hà 

Nộ 
2009 97 Tiếp thị xã hội Đúng   

108 

Tiếp thị xã hội : 

nguyên lý và ứng 

dụng trong y tế công 

cộng   chủ biên, 

Nguyễn Thanh 

Hương, Trương 

Quang Tiến 

chủ biên, 

Nguyễn Thanh 

Hương, 

Trương Quang 

Tiến 

Lao động xã 

hội 
2012 25 Tiếp thị xã hội Đúng   

109 

Qu n lý dự án : dùng 

cho học viên cao học 

Y tế công cộng   

chủ biên, 

Phạm Trí 

Dũng ; Phạm 

Phương Liên, 

Nguyễn Thị 

Hoài Thu ; thư 

ký biên soạn, 

Phùng Thanh 

Hùng 

Bách khoa-Hà 

Nội 
2009 125 Qu n lí dự án Đúng   

110 

Qu n lý dự án : gi ng 

cho đối tượng cao học 

y tế công cộng : áp 

dụng phương pháp 

gi ng dạy dựa trên 

biên soạn, 

Phạm Trí 

Dũng ... [et 

al.] 

Lao động xã 

hội 
2010 160 Qu n lí dự án Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

t nh huống : tài liệu 

cho học viên 

111 

Chương tr nh phòng, 

chống HIV AIDS tại 

Việt Nam  

chủ biên, 

Nguyễn Thanh 

Long, Lê Vũ 

Anh 

[s.n.] 2008 45 

Chương tr nh 

Phòng chống 

HIV/AIDS 

Đúng   

112 

Chương tr nh phòng, 

chống HIV AIDS : 

gi ng cho đối tượng 

cử nhân Y tế công 

cộng : tài liệu cho học 

viên 

chủ biên, Đỗ 

Mai Hoa 

Lao động xã 

hộ 
2010 65 

Chương tr nh 

Phòng chống 

HIV/AIDS 

Đúng   

113 

Chương tr nh phòng 

chống HIV AIDS : tài 

liệu dành cho học 

viên cao học Y tế 

công cộng   chủ biên, 

Đỗ Mai Hoa 

chủ biên, Đỗ 

Mai Hoa 

Bách khoa-Hà 

Nội 
2009 97 

Chương tr nh 

Phòng chống 

HIV/AIDS 

Đúng   

114 
Thông tin và d  liệu 

hỗ trợ ra quyết định 

chủ biên Dư 

Hồng Đức, 

Phạm Việt 

Cường 

ĐHYTCC 2014 TLĐT 

Thông tin và số 

liệu hỗ trợ ra 

quyết định 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

115 

Theo dõi, đánh giá 

chương tr nh - dự án y 

tế : tài liệu gi ng dạy 

cử nhân Y tế công 

cộng   Trường Đại 

học Y tế công cộng, 

Viện Đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ qu n lý 

ngành y tế ; chủ biên, 

Nguyễn Đức Thành 

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng, Viện 

Đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ 

qu n lý ngành 

y tế ; chủ biên, 

Nguyễn Đức 

Thành 

Y học 2016 15 

Thông tin và số 

liệu hỗ trợ ra 

quyết định 

Đúng   

116 

Nghiên cứu và đánh 

giá hệ thống thông tin 

y tế   

chủ biên Phạm 

Việt Cường, 

Dư Hồng Đức 

ĐHYTCC 2014 TLĐT 

Nghiên cứu và 

đánh giá hệ thống 

thông tin y tế. 

Đúng   

 II. Danh mục   áo trình của n ành đào tạo Kỹ thuật Xét n h ệm Y học đan  đào tạo  

1 

Giáo tr nh nh ng 

nguyên lý cơ b n của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 

: dành cho sinh viên 

đại học, cao đẳng khối 

không chuyên ngành 

Mác-Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh 

Phạm Văn 

Sinh, Phạm 

Quang Phan 

Chính trị quốc 

gia Sự thật 
2017 3 

Nh ng nguyên lý 

cơ b n của chủ 

nghĩa Mác Lênin 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

2 

Giáo tr nh nh ng 

nguyên lý cơ b n của 

Chủ nghĩa Mác-

Lênin: dành cho sinh 

viên đại học, cao đẳng 

khối không chuyên 

ngành Mác-Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh 

Phạm Văn 

Sinh, Phạm 

Quang Phan 

Chính trị Quốc 

gia 
2009 24 

Nh ng nguyên lý 

cơ b n của chủ 

nghĩa Mác Lênin 

Đúng   

3 

Giáo tr nh chủ nghĩa 

xã hội khoa học : 

dùng trong các trường 

đại học, cao đẳng 

Bộ giáo dục và 

đào tạo 

Chính trị quốc 

gia 
2006 10 

Nh ng nguyên lý 

cơ b n của chủ 

nghĩa Mác Lênin 

Đúng   

4 

Giáo tr nh tư tưởng 

Hồ Chí Minh : dành 

cho sinh viên đại học, 

cao đẳng khối không 

chuyên ngành Mác-

Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

chủ biên, 

Phạm Ngọc 

Anh 

Chính trị Quốc 

gia 
2009 24 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
Đúng   

5 

Giáo tr nh tư tưởng 

Hồ Chí Minh : dành 

cho sinh viên đại học, 

cao đẳng khối không 

chuyên ngành Mác-

Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

chủ biên, 

Phạm Ngọc 

Anh 

Chính trị Quốc 

gia 
2015 1 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

6 

Giáo tr nh tư tưởng 

Hồ Chí Minh : dành 

cho sinh viên đại học, 

cao đẳng khối không 

chuyên ngành Mác- 

Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

chủ biên, 

Phạm Ngọc 

Anh 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2017 4 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
Đúng   

7 

Giáo tr nh tư tưởng 

Hồ Chí Minh: dùng 

trong các trường đại 

học, cao đẳng 

Bộ giáo dục và 

đào tạo 

Chính trị quốc 

gia 
2006 10 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
Đúng   

8 

Giáo tr nh đường lối 

cách mạng của Đ ng 

Cộng s n Việt Nam: 

dành cho sinh viên đại 

học, cao đẳng khối 

không chuyên ngành 

Mác-Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh 

Đinh Xuân Lý, 

Nguyễn Đăng 

Quang 

Chính trị Quốc 

gia 
2009 24 

Đường lối cách 

mạng của ĐCS 

Việt Nam 

Đúng   

9 

Giáo tr nh đường lối 

cách mạng của Đ ng 

Cộng s n Việt Nam : 

dành cho sinh viên đại 

học, cao đẳng khối 

không chuyên ngành 

Mác-Lênin, tư tưởng 

đồng chủ biên, 

Đinh Xuân Lý, 

Nguyễn Đăng 

Quang 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2018 1 

Đường lối cách 

mạng của ĐCS 

Việt Nam 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

Hồ Chí Minh 

10 

New English File- 

Elementary Student’s 

book & Workbook. 

Clive Oxenden 

and Christina 

Latham 

Cambridge 

University 

Press 

2006 TLĐT Tiếng Anh Đúng   

11 

New English file : 

pre-intermediate 

Workbook 

Clive 

Oxenden, 

Christina 

Latham-

Koenig, Paul 

Seligson 

Oxford 

University 

Press 

2005 TLĐT Tiếng Anh Đúng   

12 

English grammar in 

use : a self-study 

reference and practice 

book for intermediate 

student 

Raymond 

Murphy 
Thời đại 2014 2 Tiếng Anh Đúng   

13 

Contemporary's 

practical english 

writing skill : a 

handbook with 

practice 

Mona 

Scheraga 

Contemporary 

books 
1999 3 Tiếng Anh Đúng   

14 

Improve your skills : 

reading for IELTS 

4.5-6.0 : with answer 

key 

Sam 

McCarter, 

Norman 

Whitby 

Macmillan 2014 2 Tiếng Anh Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

15 Tin học cơ sở 

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng 

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng 

2004 1 Tin học Đúng   

16 

Thống kê y tế công 

cộng : phần thống kê 

cơ b n : sách dùng 

đào tạo cử nhân y tế 

công cộng 

Lê Cự Linh Y học 2009 10 
Xác suất-thống 

kê y học 
Đúng   

17 

Giáo tr nh thống kê y 

tế công cộng. Phần 1, 

thống kê cơ b n 

Lê Cự Linh Y học 2005 25 
Xác suất-thống 

kê y học 
Đúng   

18 

Thống kê y tế công 

cộng : phần phân tích 

số liệu : sách dùng 

đào tạo cử nhân y tế 

công cộng 

Phạm Việt 

Cường 
Y học 2009 10 

Xác suất-thống 

kê y học 
Đúng   

19 

Giáo tr nh thống kê y 

tế công cộng. Phần 2, 

phân tích số liệu 

Phạm Việt 

Cường 
Y học 2005 25 

Xác suất-thống 

kê y học 
Đúng   

20 

H a học đại cương. 

Tập 2, Từ lý thuyết 

đến ứng dụng 

Đào Đ nh 

Thức  

Đại học Quốc 

gia Hà Nội 
2002 5 H a học Đúng   

21 H a học h u cơ 

Đặng Như Tại, 

Trần Quốc 

Sơn 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội 
2001 5 H a học Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

22 

Giáo tr nh Sinh học 

và di truyền : tài liệu 

gi ng dạy dành cho 

Cử nhân Y tế công 

cộng 

Trần Đức 

Phấn, Nguyễn 

Trần Chiến 

  2007 1 
Sinh học và Di 

truyền 
Đúng   

23 

Giáo trình Sinh học 

và di truyền : tài liệu 

gi ng dạy dành cho 

Cử nhân Y tế công 

cộng 

Trần Đức 

Phấn, Nguyễn 

Trần Chiến 

  2012 1 
Sinh học và Di 

truyền 
Đúng   

24 

Sinh học phân tử: 

dùng cho đào tạo 

dược sĩ đại học 

Nguyễn Văn 

Thanh. 
Giáo dục 2007 5 

Sinh học phân tử 

đại cương 
Đúng   

25 
Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 
Vũ Cao Đàm 

Khoa học và 

kỹ thuật 
1998 3 

Phương pháp 

Nghiên cứu khoa 

học 

Đúng   

26 

Sinh lý bệnh : đối 

tượng: Cử nhân Y tế 

công cộng 4 năm   

chủ biên, Phan Thị 

Thu Anh ; các tác gi , 

Phan Thị Thu Anh, 

Nguyễn Thanh Thúy ; 

thư ký biên soạn, Trần 

Thị Mỹ Hạnh 

Phan Thị Thu 

Anh, Nguyễn 

Thanh Thúy 

Y học 2014 15 
Gi i phẫu - Sinh 

lý học 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

27 
Atlas : gi i phẫu 

người 

Frank H. 

Netter, 

Nguyễn 

Quang Quyền, 

Phạm Đăng 

Diệu  

Y học 2001 1 
Gi i phẫu - Sinh 

lý học 
Đúng   

28 

Giáo tr nh gi i phẫu 

sinh lý : đối tượng : 

điều dưỡng đa khoa, 

dùng trong các trường 

THCN 

Sở giáo dục và 

đào tạo Hà 

Nội 

Hà nội 2005 50 
Gi i phẫu - Sinh 

lý học 
Đúng   

29 

Atlas : gi i phẫu 

người   Frank H. 

Netter, người dịch 

Nguyễn 

Quang Quyền, 

Phạm Đăng 

Diệu 

Y học 2007 5 
Gi i phẫu - Sinh 

lý học 
Đúng   

30 

Mô phôi răng miệng : 

phôi học, mô học răng 

và nha chu, ứng dụng 

lâm sàng : sách đào 

tạo bác sĩ răng hàm 

mặt 

Bộ Y tế, 

Hoàng Tử 

Hùng  

Y học 2010 10 Mô phôi Đúng   

31 

Sinh lý bệnh : đối 

tượng: Cử nhân Y tế 

công cộng 4 năm 

Phan Thị Thu 

Anh 
Y học 2014 15 

Sinh lý bệnh - 

Miễn dịch học 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

32 

Miễn dịch học : đối 

tượng: Cử nhân Y tế 

công cộng 4 năm 

Phan Thị Thu 

Anh, Nguyễn 

Thanh Thúy, 

Trần Thị Mỹ 

Hạnh 

Y học 2014 15 
Sinh lý bệnh - 

Miễn dịch học 
Đúng   

33 
Sinh lý bệnh miễn 

dịch học 
Văn Đ nh Hoa Y học 2003 25 

Sinh lý bệnh - 

Miễn dịch học 
Đúng   

34 

Dược lý học : sách 

đào tạo dược sĩ đại 

học 

Mai Phương 

Mai 
Y học 2010 20 Dược lý Đúng   

35 

Điều dưỡng cơ b n : 

sách đào tạo cử nhân 

điều dưỡng 

Trần Thị 

Thuận 
Y học 2008 10 

Điều dưỡng cơ 

b n - cấp cứu ban 

đầu 

Đúng   

36 

Điều dưỡng cơ b n : 

dùng cho đào tạo cử 

nhân điều dưỡng 

Phạm Văn 

L nh, Lê Văn 

An, Hoàng 

Ngọc Chương, 

Trần Đức Thái 

Giáo dục 2007 10 

Điều dưỡng cơ 

b n - cấp cứu ban 

đầu 

Đúng   

37 
Điều trị học nội khoa. 

Tập 1 

Trường Đại 

học Y Hà Nội, 

các bộ môn 

nội 

Y học 2007 5 
Bệnh học Nội 

khoa 
Đúng   

38 
Bệnh học ngoại : Tập 

2 

Trường Đại 

học Y Hà Nội 
Y học 2004 3 

Bệnh học Ngoại 

khoa 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

39 
Dịch tễ học cơ b n = 

basic epidemiology 

T.Beaglehole, 

R. Bonita, T. 

Kjellstrom, Lê 

Vũ Anh, Trần 

H u Bích, Lã 

Ngọc Quang, 

Lê Thanh Hà 

Y học 2004 25 Dịch tễ học Đúng   

40 
Dịch tễ học cơ b n = 

basic epidemiology 

R. Bonita, R. 

Beaglehole, T. 

Kjellstrom, 

Trần H u 

Bích, Vũ 

Hoàng Lan ... 

[et al.]. 

Y học 2009 120 Dịch tễ học Đúng   

41 

Qu n lý và tổ chức y 

tế : sách dùng cho các 

trường trung học y tế 

Bộ y tế, vụ 

khoa học và 

đào tạo 

Y học 2005 3 

Tổ chức y tế - 

Chương tr nh y tế 

quốc gia - Giáo 

dục sức khoẻ 

Đúng   

42 

Khoa học hành vi và 

giáo dục sức khỏe : 

sách dùng đào tạo cử 

nhân y tế công cộng 

Bộ y tế Y học 2006 125 

Tổ chức y tế - 

Chương tr nh y tế 

quốc gia - Giáo 

dục sức khoẻ 

Đúng   

43 

Tổ chức y tế chương 

tr nh y tế quốc gia : 

Dùng cho đào tạo cao 

đẳng y học 

Bộ Y tế ; chủ 

biên, Hoàng 

Ngọc Chương  

Giáo dục Việt 

nam 
2010 10 

Tổ chức y tế - 

Chương tr nh y tế 

quốc gia - Giáo 

dục sức khoẻ 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

44 

Thực hành và qu n lý 

phòng xét nghiệm : 

đào tạo cán bộ phụ 

trách xét nghiệm, xét 

nghiệm viên của hệ y 

học dự phòng, chương 

tr nh đào tạo cơ b n 

Nguyễn Trần 

Hiển, Đặng 

Đức Anh 

Y học 2012 5 

Qu n lý hệ thống 

thông tin Xét 

nghiệm 

Đúng   

45 

Bài gi ng đào tạo kỹ 

năng chuyên môn cho 

cán bộ tuyến huyện : 

xét nghiệm  

· 

Trường Đại 

học Y khoa 

Huế, Bộ y tế 

Y học 2005 1 

Qu n lý hệ thống 

thông tin Xét 

nghiệm 

Đúng   

46 

An toàn sinh học và 

đ m b o chất lượng 

phòng xét nghiệm : 

dành cho bác sĩ, nhân 

viên phòng xét 

nghiệm 

Bộ Y tế, 

Phùng Đắc 

Cam, Trần 

Quốc Kham, 

Nguyễn Thanh 

Thủy. 

Y học 2016 3 An toàn sinh học Đúng   

47 

An toàn sinh học tại 

phòng xét nghiệm an 

toàn sinh học cấp II 

Viện Vệ sinh 

dịch tễ Trung 

ương, Nguyễn 

Trần Hiển, 

Nguyễn Thanh 

Thủy 

Y học 2014 15 An toàn sinh học Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

48 

Kỹ thuật xét nghiệm 

huyết học và truyền 

máu ứng dụng trong 

lâm sàng   Viện huyết 

học - Truyền máu 

Trung Ương 

Đỗ Trung 

Phấn. 
Y học 2016 3 

Kỹ Thuật cơ b n 

phòng xét 

nghiệm 

Đúng   

49 

Xét nghiệm HIV : 

sách đào tạo dành cho 

học viên 

Phan Thị Thu 

Hương 
Y học 2016 3 

Kỹ Thuật cơ b n 

phòng xét 

nghiệm 

Đúng   

50 

Xét nghiệm đếm tế 

bào T-CD4 trong điều 

trị HIV AIDS : tài 

liệu đào tạo dành cho 

học viên 

Nguyễn Thanh 

Long 
Y học 2012 3 

Kỹ Thuật cơ b n 

phòng xét 

nghiệm 

Đúng   

51 

Nội kiểm tra chất 

lượng xét nghiệm : 

sách dùng đào tạo liên 

tục cán bộ y tế 

Trần H u Tâm Y học 2017 5 

Kỹ Thuật cơ b n 

phòng xét 

nghiệm 

Đúng   

52 

Qu n lý chất lượng 

phòng xét nghiệm y 

khoa theo tiêu chuẩn 

ISO 15189 : sách 

dùng đào tạo liên tục 

cán bộ y tế 

Trần H u Tâm Y học 2017 5 

Kỹ Thuật cơ b n 

phòng xét 

nghiệm 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

53 

Nh ng vấn đề cơ b n 

trong đ m b o chất 

lượng xét nghiệm y 

khoa : sách dùng đào 

tạo liên tục cán bộ y 

tế 

Trần H u 

Tâm. 
Y học 2015 5 

Kỹ Thuật cơ b n 

phòng xét 

nghiệm 

Đúng   

54 

Thực hành xét nghiệm 

miễn dịch : giáo tr nh 

dành cho cử nhân Xét 

nghiệm Kỹ thuật y 

học   

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng, Trung 

tâm Xét 

nghiệm, Đặng 

Vũ Phương 

Linh, Lê Thị 

Minh Hương 

Y học 2018 40 

Kỹ Thuật cơ b n 

phòng xét 

nghiệm 

Đúng   

55 

Xét nghiệm miễn dịch 

: giáo trình dành cho 

cử nhân Xét nghiệm 

Kỹ thuật y học 

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng, Trung 

tâm Xét 

nghiệm, Đặng 

Vũ Phương 

Linh 

Lao động xã 

hội 
2018 40 

Kỹ Thuật cơ b n 

phòng xét 

nghiệm 

Đúng   

56 

Kỹ thuật xét nghiệm 

huyết học - truyền 

máu : sách đào tạo cử 

nhân kỹ thuật y học 

Hà Thị Anh Y học 2009 5 Huyết học tế bào Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

57 

Huyết học - truyền 

máu : sách đào tạo cử 

nhân kỹ thuật y học 

Hà Thị Anh Y học 2009 5 Huyết học tế bào Đúng   

58 

Kỹ thuật xét nghiệm 

huyết học - truyền 

máu : sách đào tạo cử 

nhân kỹ thuật y học 

Hà Thị Anh Y học 2009 5 
Huyết học đông 

máu- truyền máu 
Đúng   

60 

Hoá sinh : tài liệu 

gi ng dạy cho sinh 

viên cử nhân y tế 

công cộng 

Bạch Vọng 

H i 
Y học 2005 25 Hoá sinh 1, 2, 3 Đúng   

61 

Giáo trình vi sinh - ký 

sinh trùng : đối tượng 

: điều dưỡng đa khoa, 

dùng trong các trường 

THCN 

Sở giáo dục và 

đào tạo Hà 

Nội 

Hà Nội 2007 50 Vi sinh 1,2,3,4 Đúng   

62 

Giáo trình vi sinh - ký 

sinh trùng : đối tượng 

: điều dưỡng đa khoa, 

dùng trong các trường 

THCN 

Sở giáo dục và 

đào tạo Hà 

Nội 

Hà Nội 2007 50 
Ký sinh trùng 1, 

2,3 
Đúng   

63 

Xét nghiệm đếm tế 

bào T-CD4 trong điều 

trị HIV AIDS : tài 

liệu đào tạo dành cho 

học viên 

Nguyễn Thanh 

Long 
Y học 2012   

Xét nghiệm tế 

bào 1, 2 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

64 

Thống kê y sinh học 

ứng dụng : giáo tr nh 

gi ng dạy cho sinh 

viên cử nhân YTCC 

định hướng Dịch tễ 

học 

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng, Khoa 

Các Khoa học 

cơ b n, Bộ 

môn Thống kê 

y tế, Bùi Thị 

Tú Quyên, Vũ 

Thị Hoàng 

Lan. 

Y học 2015 15 
Y sinh học phân 

tử 
Đúng   

65 

Thực hành xét nghiệm 

miễn dịch : giáo tr nh 

dành cho cử nhân Xét 

nghiệm Kỹ thuật y 

học 

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng, Trung 

tâm Xét 

nghiệm, Đặng 

Vũ Phương 

Linh, Lê Thị 

Minh Hương 

Lao động xã 

hội 
2018 40 

Xét nghiệm Miễn 

Dịch 
Đúng   

66 

B o đ m và kiểm tra 

chất lượng xét nghiệm 

hoá sinh lâm sàng : 

sách đào tạo cử nhân 

kĩ thuật y học (chuyên 

ngành xét nghiệm) 

Bộ y tế Y học 2006 10 
Đ m b o chất 

lượng xét nghiệm 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

67 

Tài liệu hướng dẫn 

quy tr nh chống 

nhiễm khuẩn bệnh 

viện. Tập 1 : Ban 

hành quyết định số 

1040 2003 QĐ-BYT, 

ngày 1 4 2003 của Bộ 

trưởng Bộ y tế 

Bộ y tế Y học 2003 3 
Kiểm soát nhiễm 

khuẩn bệnh viện 
Đúng   

68 

Qu n lý chất lượng 

phòng xét nghiệm y 

khoa theo tiêu chuẩn 

ISO 15189 : sách 

dùng đào tạo liên tục 

cán bộ y tế 

Trần H u Tâm Y học 2017 5 

Qu n lý chất 

lượng phòng xét 

nghiệm 

Đúng   

69 

Thực hành xét nghiệm 

miễn dịch : giáo tr nh 

dành cho cử nhân Xét 

nghiệm Kỹ thuật y 

học 

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng, Trung 

tâm Xét 

nghiệm, Đặng 

Vũ Phương 

Linh, Lê Thị 

Minh Hương 

Lao động xã 

hội 
2018 40 

Thực tập kỹ thuật 

xét nghiệm 1,2, 

3, 4 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

70 

Kỹ thuật cơ b n và 

đ m b o chất lượng 

trong xét nghiệm vi 

sinh y học : sách đào 

tạo cử nhân kỹ thuật y 

học chuyên ngành xét 

nghiệm   chủ biên, 

Đinh H u Dung 

chủ biên, Đinh 

H u Dung 
Y học 2008 10 

Xét nghiệm tế 

bào nâng cao 
Đúng   

71 
Sinh lý bệnh miễn 

dịch học 

chủ biên, Văn 

Đ nh Hoa 
Y học 2003 25 

Hóa sinh – miễn 

dịch nâng cao 
Đúng   

72 

Xét nghiệm đếm tế 

bào T-CD4 trong điều 

trị HIV AIDS : tài 

liệu đào tạo dành cho 

học viên 

Nguyễn Thanh 

Long  
Y học 2012 3 

Xét nghiệm tế 

bào nâng cao 
Đúng   

73 

Xét nghiệm miễn dịch 

: giáo trình dành cho 

cử nhân Xét nghiệm 

Kỹ thuật y học 

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng, Trung 

tâm Xét 

nghiệm ; chủ 

biên, Đặng Vũ 

Phương Linh 

Lao động - Xã 

hội 
2018 40 

Hóa sinh – miễn 

dịch nâng cao 
Đúng   

74 

Kỹ thuật xét nghiệm 

huyết học - truyền 

máu : sách đào tạo cử 

nhân kỹ thuật y học 

Hà Thị Anh y học 2009 5 

Xét nghiệm 

Huyết học nâng 

cao 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

75 

Phương pháp kiểm 

nghiệm vệ sinh an 

toàn phụ gia thực 

phẩm 

Phan Thị Kim, 

Nguyễn Thị 

Khánh Trâm 

Y học 2003 10 
Dinh dưỡng - An 

toàn thực phẩm 
Đúng   

76 

Kỹ thuật xét nghiệm 

vệ sinh an toàn thực 

phẩm : đào tạo kỹ 

thuật viên xét nghiệm 

vi sinh nâng cao 

Nguyễn Huy 

Nga, Hà Thị 

Anh Đào 

Y học 2012 5 

Xét nghiệm Dinh 

dưỡng - An toàn 

thực phẩm 

Đúng   

77 

Sức khỏe môi trường : 

sách dùng đào tạo cử 

nhân y tế công cộng 

Bộ Y tế Y học 2006 125 
Sức khỏe môi 

trường 
Đúng   

78 

Sức khỏe môi trường 

cơ b n : giáo tr nh 

gi ng dạy cho đối 

tượng cử nhân Y tế 

công cộng 

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng, Khoa 

Sức khỏe môi 

trường - nghề 

nghiệp,Lê Thị 

Thanh Hương 

Y học 2015 15 
Xét nghiệm môi 

trường 
Đúng   

III. Danh mục   áo trình của n ành D nh dưỡn  đan  đào tạo 

1 

Giáo tr nh nh ng 

nguyên lý cơ b n của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 

: dành cho sinh viên 

đại học, cao đẳng khối 

Phạm Văn 

Sinh, Phạm 

Quang Phan 

Chính trị quốc 

gia Sự thật 
2017 3 

Nh ng nguyên lý 

cơ b n của Chủ 

nghĩa Mác-Lênin 

(1); (2) 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

không chuyên ngành 

Mác-Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh  

2 

Giáo tr nh nh ng 

nguyên lý cơ b n của 

Chủ nghĩa Mác-

Lênin: dành cho sinh 

viên đại học, cao đẳng 

khối không chuyên 

ngành Mác-Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh 

Phạm Văn 

Sinh, Phạm 

Quang Phan 

Chính trị Quốc 

gia 
2009 24 

Nh ng nguyên lý 

cơ b n của Chủ 

nghĩa Mác-Lênin 

(1); (2) 

Đúng   

3 

Giáo tr nh chủ nghĩa 

xã hội khoa học : 

dùng trong các trường 

đại học, cao đẳng 

Bộ giáo dục và 

đào tạo 

Chính trị quốc 

gia 
2006 10 

Nh ng nguyên lý 

cơ b n của Chủ 

nghĩa Mác-Lênin 

(1); (2) 

Đúng   

4 

Giáo tr nh tư tưởng 

Hồ Chí Minh : dành 

cho sinh viên đại học, 

cao đẳng khối không 

chuyên ngành Mác-

Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh  

 chủ biên, 

Phạm Ngọc 

Anh 

Chính trị Quốc 

gia 
2009 24 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
Đúng   

5 

Giáo tr nh tư tưởng 

Hồ Chí Minh : dành 

cho sinh viên đại học, 

cao đẳng khối không 

 chủ biên, 

Phạm Ngọc 

Anh 

Chính trị Quốc 

gia 
2015 1 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

chuyên ngành Mác-

Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

6 

Giáo tr nh tư tưởng 

Hồ Chí Minh : dành 

cho sinh viên đại học, 

cao đẳng khối không 

chuyên ngành Mác- 

Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh  

 chủ biên, 

Phạm Ngọc 

Anh 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2017 4 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
Đúng   

7 

Giáo tr nh tư tưởng 

Hồ Chí Minh: dùng 

trong các trường đại 

học, cao đẳng 

Bộ giáo dục và 

đào tạo 

Chính trị quốc 

gia 
2006 10 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
Đúng   

8 

Giáo tr nh đường lối 

cách mạng của Đ ng 

Cộng s n Việt Nam: 

dành cho sinh viên đại 

học, cao đẳng khối 

không chuyên ngành 

Mác-Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh 

Đinh Xuân Lý, 

Nguyễn Đăng 

Quang 

Chính trị Quốc 

gia 
2009 24 

Đường lối cách 

mạng của Đ ng 

CSVN 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

9 

Giáo tr nh đường lối 

cách mạng của Đ ng 

Cộng s n Việt Nam : 

dành cho sinh viên đại 

học, cao đẳng khối 

không chuyên ngành 

Mác-Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh 

đồng chủ biên, 

Đinh Xuân Lý, 

Nguyễn Đăng 

Quang 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2018 1 

Đường lối cách 

mạng của Đ ng 

CSVN 

Đúng   

10 

New English File- 

Elementary Student’s 

book & Workbook. 

Clive Oxenden 

and Christina 

Latham 

Cambridge 

University 

Press 

2006 TLĐT Tiếng Anh  Đúng   

11 

New English file : 

pre-intermediate 

Workbook  

Clive 

Oxenden, 

Christina 

Latham-

Koenig, Paul 

Seligson 

Oxford 

University 

Press 

2005 TLĐT Tiếng Anh  Đúng   

12 

English grammar in 

use : a self-study 

reference and practice 

book for intermediate 

student  

Raymond 

Murphy 
Thời đại 2014 2 Tiếng Anh  Đúng   

13 

Contemporary's 

practical english 

writing skill : a 

handbook with 

Mona 

Scheraga 

Contemporary 

books 
1999 3 Tiếng Anh  Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

practice 

14 

Improve your skills : 

reading for IELTS 

4.5-6.0 : with answer 

key  

 Sam 

McCarter, 

Norman 

Whitby 

Macmillan 2014 2 Tiếng Anh  Đúng   

15 Tin học cơ sở 

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng 

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng 

2004 1 Tin học Đúng   

16 

Atlas gi i phẫu người 

: chú gi i và trắc 

nghiệm  

chủ biên tiếng 

Anh, Anne 

M.R. Agur, 

Arthur F. 

Dalley ; chủ 

biên tiếng 

Việt, Bùi Mỹ 

Hạnh, Nguyễn 

Văn Huy 

Y học 2014 1 
Gi i phẫu – sinh 

lý học 
Đúng   

17 

Gi i phẫu người: sách 

đào tạo cử nhân kỹ 

thuật y học  

Nguyễn Văn 

Huy 
Y học 2008 10 

Gi i phẫu – sinh 

lý học 
Đúng   

18 Gi i phẫu học  

Chủ biên, 

Nguyễn Văn 

Huy 

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng 

2002 1 
Gi i phẫu – sinh 

lý học 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

19 
Atlas : gi i phẫu 

người  

Frank H. 

Netter, người 

dịch: Nguyễn 

Quang Quyền, 

Phạm Đăng 

Diệu 

Y học  2007 5 
Gi i phẫu – sinh 

lý học 
Đúng   

20 

Hoá sinh: tài liệu 

gi ng dạy cho sinh 

viên cử nhân y tế 

công cộng 

Bạch Vọng 

H i 
Y học 2005 25 Hoá sinh cơ b n Đúng   

21 
Sinh lý bệnh miễn 

dịch học 

Văn Đ nh Hoa 

(cb) 
Y học 2003 25 

Sinh lý bệnh- 

miễn dịch học 
Đúng   

22 

Ký sinh trùng y học: 

tài liệu gi ng dạy cho 

sinh viên cử nhân y tế 

công cộng 

Phạm Văn 

Thân (cb) 
Y học 2005 25 Ký sinh trùng Đúng   

23 

Điều dưỡng cơ b n : 

dùng cho đào tạo cử 

nhân điều dưỡng 

chủ biên, 

Phạm Văn 

L nh, Lê Văn 

An, Hoàng 

Ngọc Chương, 

Trần Đức Thái 

 Giáo dục 2007 10 
Chăm s c điều 

dưỡng cơ b n 
Đúng   

24 

Điều dưỡng cơ b n : 

sách đào tạo cử nhân 

điều dưỡng 

 chủ biên, Trần 

Thị Thuận 
Y học 2008 10 

Chăm s c điều 

dưỡng cơ b n 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

25 

Thống kê y tế công 

cộng : phần thống kê 

cơ b n : sách dùng 

đào tạo cử nhân y tế 

công cộng 

Lê Cự Linh  Y học 2009 10 Thống kê y học  Đúng   

26 

Giáo tr nh thống kê y 

tế công cộng. Phần 1, 

thống kê cơ b n 

Lê Cự Linh Y học  2005 25 Thống kê y học  Đúng   

27 

Thống kê y tế công 

cộng : phần phân tích 

số liệu : sách dùng 

đào tạo cử nhân y tế 

công cộng 

Phạm Việt 

Cường 
Y học 2009 10 Thống kê y học  Đúng   

28 

Giáo tr nh thống kê y 

tế công cộng. Phần 2, 

phân tích số liệu 

Phạm Việt 

Cường 
Y học  2005 25 Thống kê y học  Đúng   

29 Dịch tễ học cơ b n  

T. Beaglehole, 

R. Bonita, T. 

Kjellstrom ; 

người hiệu 

đính: Lê Vũ 

Anh, Trần 

H u Bích ; 

người dịch, 

Trần H u 

Bích, Lã Ngọc 

Y học  2004 25 Dịch tễ học Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

Quang, Lê 

Thanh Hà 

30 Dịch tễ học cơ b n  

T. Beaglehole, 

R. Bonita, T. 

Kjellstrom; 

người hiệu 

đính: Lê Vũ 

Anh, Trần 

H u Bích; 

người dịch, 

Trần H u 

Bích, Lã Ngọc 

Quang, Lê 

Thanh Hà 

Y học 2009 120 Dịch tễ học Đúng   

31 
Dịch tễ thống kê nâng 

cao 

chủ biên, Bùi 

Thị Tú Quyên 
Y học 2014 15 Dịch tễ học Đúng   

32 

Phương pháp nghiên 

cứu khoa học ứng 

dụng trong y-sinh học 

Nông Thanh 

Sơn, Lương 

Thị Hồng Vân 

Y học 2003 1 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

Đúng   

33 
Phương pháp nghiên 

cứu định tính 

Hồ Thị Hiền 

chủ biên 
LĐXH 2012 25 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

Đúng   

34 
Phương pháp nghiên 

cứu kết hợp 

Nguyễn Thanh 

Hương chủ 

biên 

LĐXH 2012 25 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

35 
Tâm lý học Y học - Y 

đức 

Bộ Y tế ; chủ 

biên, Nguyễn 

Huỳnh Ngọc 

Giáo dục Việt 

nam  
2010 10 

Tâm lý học- y 

đức 1 
Đúng   

36 

Lập kế hoạch y tế : 

Tài liệu gi ng dạy cho 

cử nhân y tế công 

cộng  

Chủ biên, Đỗ 

Mai Hoa 

Lao động xã 

hội 
2012 25 Lập kế hoạch y tế Đúng   

37 

Khoa học hành vi và 

giáo dục sức khỏe : 

sách dùng đào tạo cử 

nhân y tế công cộng 

Bộ Y tế Y học 2006 125 

Khoa học hành vi 

và nâng cao sức 

khoẻ 

Đúng   

38 

Tiếp thị xã hội: gi ng 

cho đối tượng cử nhân 

y tế công cộng: áp 

dụng phương pháp 

gi ng dạy dựa trên 

t nh huống : tài liệu 

cho học viên  

Nguyễn Thái 

Quỳnh Chi 

Lao động xã 

hội,  
2010 65 Tiếp thị xã hội Đúng   

39 

Tiếp thị xã hội: 

nguyên lý và ứng 

dụng trong y tế công 

cộng  

Nguyễn Thanh 

Hương, 

Trương Quang 

Tiến 

Lao động xã 

hội,  
2012 25 Tiếp thị xã hội Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

40 

Dinh dưỡng cơ b n và 

xây dựng khẩu phần 

dinh dưỡng, Tài liệu 

gi ng dạy cho cử nhân 

YTCC định hướng 

Dinh dưỡng- 

ATVSTP 

Trường ĐH Y 

tế công cộng  

NXB Lao động 

Xã hội 
2013 25 

Dinh dưỡng cơ 

b n và Khoa học 

thực phẩm 

Đúng   

41 

Qu n lý an toàn thực 

phẩm, Tài liệu gi ng 

dạy cho cử nhân 

YTCC định hướng 

Dinh dưỡng- 

ATVSTP 

Trường ĐH Y 

tế công cộng  

NXB Lao động 

Xã hội 
2013 25 

Dinh dưỡng cơ 

b n và Khoa học 

thực phẩm 

Đúng   

42 

 Dinh dưỡng cơ b n 

và xây dựng khẩu 

phần dinh dưỡng: Tài 

liệu gi ng dạy cử 

nhân y tế công cộng -

Định hướng dinh 

dưỡng và an toàn thực 

phẩm  

 Biên soạn, 

Nguyễn Xuân 

Ninh, Nguyễn 

Công Khẩn, 

Lê Thị Bạch 

Mai...[.et.] 

Lao động xã 

hội 
2012 25 

Hoá sinh dinh 

dưỡng  
Đúng   

43 
Dinh dưỡng dự phòng 

các bệnh mãn tính  
Hà Huy Khôi Y học 2002 1 

Bệnh học dinh 

dưỡng  
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

44 

B ng thành phần dinh 

dưỡng thực phẩm Việt 

Nam = nutritive 

composition table of 

Vietnamese foods  

Bộ y tế, viện 

dinh dưỡng 
Y học 2000 5 

Dinh dưỡng theo 

lứa tuổi và ngành 

nghề lao động 

Đúng   

45 

Dinh dưỡng cộng 

đồng và an toàn vệ 

sinh thực phẩm : tài 

liệu dành cho học 

viên cao học Y tế 

công cộng  

biên soạn, 

Nguyễn Công 

Khẩn ... [et al.] 

Bách khoa-Hà 

Nội 
2009 96 

Dinh dưỡng theo 

lứa tuổi và ngành 

nghề lao động 

Đúng   

46 

Các phương pháp 

đánh giá và phòng 

chống một liên quan 

tới dinh dưỡng, Tài 

liệu gi ng dạy cho cử 

nhân YTCC định 

hướng Dinh dưỡng- 

ATVSTP 

Trường ĐH Y 

tế công cộng  

NXB Lao động 

Xã hội 
2013 25 

Các phương pháp 

đánh giá t nh 

trạng dinh dưỡng 

Đúng   

47 

Sổ tay giáo dục dinh 

dưỡng : tài liệu hướng 

dẫn cho cộng tác viên 

Viện dinh 

dưỡng 

Viện dinh 

dưỡng 
1996 2 

Truyền thông 

giáo dục dinh 

dưỡng 

Đúng   

48 

Truyền thông sức 

khỏe : tài liệu dành 

cho cử nhân y tế công 

cộng, định hướng 

chủ biên, 

Trương Quang 

TiếnH. : Lao 

động xã hội, 

Lao động xã 

hội 
2012 25 

Truyền thông 

giáo dục dinh 

dưỡng 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

truyền thông - giáo 

dục sức khỏe 

2012 

49 

Đại cương về dinh 

dưỡng cộng đồng và 

an toàn thực phẩm, 

Tài liệu gi ng dạy cho 

cử nhân YTCC 

Trường ĐH Y 

tế công cộng 

(Nguyễn 

Thanh Hà chủ 

biên) 

Y học 2015 15 

Xây dựng, qu n 

lý và triển khai 

can thiệp dinh 

dưỡng tại cộng 

đồng 

Đúng   

50 

Các phương pháp 

đánh giá và phòng 

chống một số bệnh 

liên quan đến dinh 

dưỡng 

 Lê Danh 

Tuyền, 

Nguyễn Đỗ 

Huy, Nguyễn 

Thanh 

Hà...[.et.] 

Lao động xã 

hội 
2012 25 

Thực tập dinh 

dưỡng cộng đồng 

1 

Đúng   

51 

Đại cương về dinh 

dưỡng cộng đồng và 

an toàn thực phẩm : 

tài liệu gi ng dạy cho 

Cử nhân Y tế công 

cộng 

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng ; chủ 

biên, Nguyễn 

Thanh Hà 

Y học 2015 15 

Thực tâp dinh 

dưỡng cộng đồng 

2 

Đúng   

52 
Điều trị học nội khoa. 

Tập 1 

Trường Đại 

học Y Hà Nội, 

các bộ môn 

nội 

Y học 2007 5 

Triệu chứng- 

điều trị cơ b n 

Nội khoa, Nhi 

Khoa 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

53 

Nội khoa cơ sở. Tập 1 

: triệu chứng học nội 

khoa 

Trường Đại 

học Y Hà Nội, 

Các bộ môn 

Nội ; biên 

soạn, Nguyễn 

Thị Minh An 

... [et al.] 

Y học 2012 1 

Triệu chứng- 

điều trị cơ b n 

Nội khoa, Nhi 

Khoa 

Đúng   

54 Bệnh học ngoại  
Trường Đại 

học Y Hà Nội 
Y học  2004 3 

Triệu chứng- 

điều trị cơ b n 

Ngoại khoa, S n 

Khoa 

Đúng   

55 
Bài gi ng bệnh học 

ngoại khoa 

Trường Đại 

học Y Hà Nội, 

Bộ môn Ngoại 

; chủ biên, Hà 

Văn Quyết, 

Phạm Đức 

Huấn 

Y học 2013 5 

Triệu chứng- 

điều trị cơ b n 

Ngoại khoa, S n 

Khoa 

Đúng   

56 

Dinh dưỡng điều trị 

bệnh tăng huyết áp, 

rối loạn mỡ máu và 

đái tháo đường 

Nguyễn Thị 

Lâm, Nguyễn 

Thanh Hà 

Y học 2004 3 
Dinh dưỡng điều 

trị 1, 2 
Đúng   

57 

Kỹ thuật xét nghiệm 

vệ sinh an toàn thực 

phẩm : đào tạo kỹ 

thuật viên xét nghiệm 

Nguyễn Huy 

Nga, Hà Thị 

Anh Đào. 

Y học 2012 1 

Các kỹ thuật 

đánh giá và can 

thiệp dinh dưỡng 

trong bệnh viện 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

h a học nâng cao 

58 

Phương pháp lập kế 

hoạch can thiệp y tế : 

tài liệu gi ng dạy đào 

tạo liên tục  

chủ biên, Đỗ 

Mai Hoa 

Lao động xã 

hội 
2012 1 

Các kỹ thuật 

đánh giá và can 

thiệp dinh dưỡng 

trong bệnh viện 

Đúng   

59 

Tổ chức, qu n lý y tế 

và chính sách y tế : 

sách dùng đào tạo cử 

nhân y tế công cộng 

Bộ Y tế Y học 2006 125 

Tổ chức, qu n lý 

đơn vị dinh 

dưỡng Bệnh viện 

và các cơ sở dịch 

vụ 

Đúng   

60 

Dinh dưỡng cơ b n và 

xây dựng khẩu phần 

dinh dưỡng: Tài liệu 

gi ng dạy cử nhân y 

tế công cộng -Định 

hướng dinh dưỡng và 

an toàn thực phẩm 

 Biên soạn, 

Nguyễn Xuân 

Ninh, Nguyễn 

Công Khẩn, 

Lê Thị Bạch 

Mai...[.et.] 

Lao động xã 

hội, 
2012 25 

Thực tập dinh 

dưỡng điều trị tại 

bệnh viện 1,2 

Đúng   

61 

Nh ng vấn đề cơ b n 

trong dinh dưỡng lâm 

sàng = Basics in 

clinical nutrition  

chủ biên, 

Luboš Sobotka 

; biên tập, 

Simon P. 

Allison ... [et 

al.]. ; người 

dịch, Lưu 

Ngân Tâm, 

Y học 2010 3 

Thực tập dinh 

dưỡng điều trị tại 

bệnh viện 2 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

Nguyễn Thị 

Quỳnh Hoa 

62 

Ô nhiễm thực phẩm 

và các bệnh truyền 

qua thực phẩm, Tài 

liệu gi ng dạy cho cử 

nhân YTCC định 

hướng Dinh dưỡng- 

ATVSTP 

Trường ĐH Y 

tế công cộng  

NXB Lao động 

Xã hội 
2013 25 

Ô nhiễm thực 

phẩm và các bệnh 

truyền qua thực 

phẩm 

Đúng   

63 

Thực hành xét nghiệm 

dinh dưỡng và an toàn 

thực phẩm 

chủ biên, 

Nguyễn Xuân 

Ninh, Lưu 

Quốc To n 

ĐHYTCC 2015 TLĐT 

Xét nghiệm và 

qu n lý an toàn 

thực phẩm 

Đúng   

64 

Kỹ thuật xét nghiệm 

vệ sinh an toàn thực 

phẩm : đào tạo kỹ 

thuật viên xét nghiệm 

h a học nâng cao   

chủ biên, 

Nguyễn Huy 

Nga, Hà Thị 

Anh Đào 

Y học 2012 1 

Xét nghiệm và 

qu n lý an toàn 

thực phẩm 

Đúng   

65 

Kỹ thuật xét nghiệm 

vệ sinh an toàn thực 

phẩm : đào tạo kỹ 

thuật viên xét nghiệm 

vi sinh cơ b n 

chủ biên, 

Nguyễn Huy 

Nga, Hà Thị 

Anh Đào 

Y học 2012 4 

Xét nghiệm và 

qu n lý an toàn 

thực phẩm 

Đúng   

66 Ngộ độc thực phẩm  Trần Đáng Y học 2007 1 
Xét nghiệm và 

qu n lý an toàn 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

thực phẩm 

67 

Bài gi ng sức khoẻ 

sinh s n : tài liệu 

gi ng dạy cho cử nhân 

y tế công cộng 

chủ biên, Trần 

Thị Phương 

Mai 

Y học 2004 125 
Sức khoẻ sinh 

s n 
Đúng   

68 

Giáo tr nh sức khỏe 

sinh s n : sách dành 

cho cử nhân Y tế công 

cộng 

 Trường Đại 

học Y tế công 

cộng ; chủ 

biên, Bùi Thị 

Thu Hà 

Y học 2016 15 
Sức khoẻ sinh 

s n 
Đúng   

69 

Sức khỏe sinh s n : áp 

dụng phương pháp 

gi ng dạy dựa trên 

t nh huống (SBL) : tài 

liệu cho học viên  

biên soạn, Bùi 

Thị Thu Hà ... 

[et al.] 

Lao động xã 

hội 
2010 105 

Sức khoẻ sinh 

s n 
Đúng   

70 

Sức khỏe sinh s n : 

dùng cho đào tạo cử 

nhân y tế công cộng 

chủ biên, Bùi 

Thị Thu Hà 
Giáo dục 2008 5 

Sức khoẻ sinh 

s n 
Đúng   

71 

Phục hồi chức năng 

dựa vào cộng đồng : 

dùng cho đào tạo cử 

nhân y tế công cộng 

chủ biên, Trần 

Trọng H i 

Giáo dục Việt 

Nam 
2010 10 

Phục hồi chức 

năng 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

72 

Phục hồi chức năng 

dựa vào cộng đồng : 

tài liệu cho học viên 

Bộ môn Phục 

hồi chức năng 

dựa vào cộng 

đồng ; chủ 

biên, Trần 

Trọng H i 

Lao động xã 

hội 
2011 25 

Phục hồi chức 

năng 
Đúng   

73 
Kinh tế học = 

Economics 

David Begg, 

Stanley 

Fischer, 

Rudiger 

Dornbusch ; 

hiệu đính, 

Trần Phú 

Thuyết ;biên 

dịch, nh m 

gi ng viên 

khoa Kinh tế 

học  

Đại học Kinh 

tế quốc dân 
2008 1 

Kinh tế học dinh 

dưỡng 
Đúng   

74 

Sức khỏe môi trường : 

sách dùng đào tạo cử 

nhân y tế công cộng 

Bộ Y tế Y học 2006 125 

Sức khoẻ môi 

trường- nghề 

nghiệp 

Đúng   

75 

Sức khỏe môi trường : 

tài liệu gi ng dạy cho 

đối tượng cử nhân 

chính quy 

chủ biên, 

Nguyễn Huy 

Nga, Lê Thị 

Thanh Hương 

Y học 2015 15 

Sức khoẻ môi 

trường- nghề 

nghiệp 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

76 

Sức khỏe nghề nghiệp 

: giáo tr nh cho cử 

nhân y tế công cộng 

định hướng Sức khỏe 

môi trường và nghề 

nghiệp 

chủ biên, 

Nguyễn Thúy 

Quỳnh 

Y học 2015 15 

Sức khoẻ môi 

trường- nghề 

nghiệp 

Đúng   

77 

Kỹ thuật chế biến và 

sử dụng thức ăn Việt 

Nam 

Triệu Thị Chơi 
Tổng hợp TP. 

Hồ Chí Minh 
2010 1 

Chuẩn bị và chế 

biến thực phẩm 
Đúng   

78 
Ẩm thực Việt Nam & 

thế giới 

Nguyễn Thị 

Diệu Th o 
Phụ n  2016 6 

Chuẩn bị và chế 

biến thực phẩm 
Đúng   

79 
Thực phẩm chức năng 

= Functional food  

chủ biên, Trần 

Đáng 
Y học 2017 3 

Thực phẩm chức 

năng 
Đúng   

IV. Danh mục   áo trình của n ành Côn  tác xã hộ  đan  đào tạo 

1 

Giáo tr nh nh ng 

nguyên lý cơ b n của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 

: dành cho sinh viên 

đại học, cao đẳng khối 

không chuyên ngành 

Mác-Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh  

Phạm Văn 

Sinh, Phạm 

Quang Phan 

Chính trị quốc 

gia Sự thật 
2017 3 

Nh ng nguyên lý 

cơ b n của Chủ 

nghĩa Mác-Lênin 

(1); (2) 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

2 

Giáo tr nh nh ng 

nguyên lý cơ b n của 

Chủ nghĩa Mác-

Lênin: dành cho sinh 

viên đại học, cao đẳng 

khối không chuyên 

ngành Mác-Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh 

Phạm Văn 

Sinh, Phạm 

Quang Phan 

Chính trị Quốc 

gia 
2009 24 

Nh ng nguyên lý 

cơ b n của Chủ 

nghĩa Mác-Lênin 

(1); (2) 

Đúng   

3 

Giáo tr nh chủ nghĩa 

xã hội khoa học : 

dùng trong các trường 

đại học, cao đẳng 

Bộ giáo dục và 

đào tạo 

Chính trị quốc 

gia 
2006 10 

Nh ng nguyên lý 

cơ b n của Chủ 

nghĩa Mác-Lênin 

(1); (2) 

Đúng   

4 

Giáo tr nh tư tưởng 

Hồ Chí Minh : dành 

cho sinh viên đại học, 

cao đẳng khối không 

chuyên ngành Mác-

Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh  

 chủ biên, 

Phạm Ngọc 

Anh 

Chính trị Quốc 

gia 
2009 24 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
Đúng   

5 

Giáo tr nh tư tưởng 

Hồ Chí Minh : dành 

cho sinh viên đại học, 

cao đẳng khối không 

chuyên ngành Mác-

Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

 chủ biên, 

Phạm Ngọc 

Anh 

Chính trị Quốc 

gia 
2015 1 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

6 

Giáo tr nh tư tưởng 

Hồ Chí Minh : dành 

cho sinh viên đại học, 

cao đẳng khối không 

chuyên ngành Mác- 

Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh  

 chủ biên, 

Phạm Ngọc 

Anh 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2017 4 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
Đúng   

7 

Giáo tr nh tư tưởng 

Hồ Chí Minh: dùng 

trong các trường đại 

học, cao đẳng 

Bộ giáo dục và 

đào tạo 

Chính trị quốc 

gia 
2006 10 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
Đúng   

8 

Giáo tr nh đường lối 

cách mạng của Đ ng 

Cộng s n Việt Nam: 

dành cho sinh viên đại 

học, cao đẳng khối 

không chuyên ngành 

Mác-Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh 

Đinh Xuân Lý, 

Nguyễn Đăng 

Quang 

Chính trị Quốc 

gia 
2009 24 

Đường lối cách 

mạng của Đ ng 

CSVN 

Đúng   

9 

Giáo tr nh đường lối 

cách mạng của Đ ng 

Cộng s n Việt Nam : 

dành cho sinh viên đại 

học, cao đẳng khối 

không chuyên ngành 

Mác-Lênin, tư tưởng 

đồng chủ biên, 

Đinh Xuân Lý, 

Nguyễn Đăng 

Quang 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2018 1 

Đường lối cách 

mạng của Đ ng 

CSVN 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

Hồ Chí Minh 

10 Pháp luật đại cương   

Trường Đại 

học Lao động 

- Xã hội ; đồng 

chủ biên, Đào 

Xuân Hội, 

Trần Thu 

Thủy 

Lao động - Xã 

hội 
2012 2 

Pháp luật đại 

cương  
Đúng   

11 
English vocabulary in 

use : elementary 

Michael 

McCarthy, 

Felicity O'Dell 

Cambridge 

University 

Press, 

FAHASA, 

2006 

  2 Tiếng Anh  Đúng   

12 

English vocabulary in 

use : upper-

intermediate  

Michael 

McCarthy, 

Felicity O'Dell 

Cambridge 

University 

Press, 

FAHASA, 

2012 

  2 Tiếng Anh  Đúng   

13 
English vocabulary in 

use : advanced / 

Michael 

McCarthy, 

Felicity O'Dell 

Cambridge 

University 

Press, 

FAHASA, 

2006 

  2 Tiếng Anh  Đúng   

14 
English grammar in 

use : a self-study 

Raymond 

Murphy 
Thời đại 2014 2 Tiếng Anh  Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

reference and practice 

book for intermediate 

student  

15 

Contemporary's 

practical english 

writing skill : a 

handbook with 

practice 

Mona 

Scheraga 

Contemporary 

books 
1999 3 Tiếng Anh  Đúng   

16 

Improve your skills : 

reading for IELTS 

4.5-6.0 : with answer 

key  

 Sam 

McCarter, 

Norman 

Whitby 

Macmillan 2014 2 Tiếng Anh  Đúng   

17 

Building skills for the 

TOEFL iBT : 

beginning  

Adam 

Worcester, 

Lark 

Bowerman, 

Eric 

Wiliamson 

Trẻ, First 

News, 2014 
  2 Tiếng Anh  Đúng   

18 

Developing skills for 

the TOEFL iBT : 

intermediate 

Paul Edmunds, 

Nancie 

McKinnon 

Trẻ, First 

News, 2012 
  2 Tiếng Anh  Đúng   

19 

Mastering skills for 

the TOEFL iBT : 

advanced  

Moraig 

Macgillivray, 

Patrick 

Yancey, Casey 

Malarcher 

Trẻ, First 

News, 2011 
  2 Tiếng Anh  Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

20 

English for social 

workers = Tiếng Anh 

chuyên ngành công 

tác xã hội  

Trường Đại 

học Lao động 

- Xã hội ; chủ 

biên, Lê Anh 

Tuấn ; Trần 

Thị Hằng, 

Hoàng Thị 

Hiền, Đàm 

Lan Hương 

Lao động - Xã 

hội 
2014 2 

Tiếng Anh  

(chuyên ngành) 
Đúng   

21 Tin học cơ sở 

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng 

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng 

2004 1 Tin học Đúng   

22 

Atlas gi i phẫu người 

: chú gi i và trắc 

nghiệm  

chủ biên tiếng 

Anh, Anne 

M.R. Agur, 

Arthur F. 

Dalley ; chủ 

biên tiếng 

Việt, Bùi Mỹ 

Hạnh, Nguyễn 

Văn Huy 

Y học 2014 1 
Gi i phẫu – sinh 

lý học 
Đúng   

23 

Gi i phẫu người: sách 

đào tạo cử nhân kỹ 

thuật y học  

Nguyễn Văn 

Huy 
Y học 2008 10 

Gi i phẫu – sinh 

lý học 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

24 Gi i phẫu học  

Chủ biên, 

Nguyễn Văn 

Huy 

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng 

2002 1 
Gi i phẫu – sinh 

lý học 
Đúng   

25 
Atlas : gi i phẫu 

người  

Frank H. 

Netter, người 

dịch: Nguyễn 

Quang Quyền, 

Phạm Đăng 

Diệu 

Y học  2007 5 
Gi i phẫu – sinh 

lý học 
Đúng   

26 Cẩm nang cấp cứu  Vũ Văn Đính Y học 2006 5 

Sơ cấp cứu thông 

thường tại cộng 

đồng 

Đúng   

27 

Cấp cứu ban đầu : 

sách đào tạo điều 

dưỡng trung cấp  

chủ biên, 

Nguyễn Mạnh 

Dũng 

Y học, 2008   10 

Sơ cấp cứu thông 

thường tại cộng 

đồng 

Đúng   

28 

Bài gi ng bệnh học 

ngoại khoa : dùng cho 

sinh viên Đại học Y 

năm thứ 4 

Trường Đại 

học Y Hà Nội 
Y học, 2013 2013 5 

Xử trí ban đầu 

một số trường 

hợp cấp cứu nội 

khoa, s n khoa và 

ngoại khoa 

Đúng   

29 Cấp cứu nội khoa 

Alain Larcan, 

Maria-Claude 

Laprevote-

Heule ; dịch 

gi  Lê Văn Tri 

Y học, [1997   2 

Xử trí ban đầu 

một số trường 

hợp cấp cứu nội 

khoa, s n khoa và 

ngoại khoa 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

30 Cấp cứu s n phụ khoa Phan Hiếu Y học, 1996   10 

Xử trí ban đầu 

một số trường 

hợp cấp cứu nội 

khoa, s n khoa và 

ngoại khoa 

Đúng   

31 

Hướng dẫn quy tr nh 

kỹ thuật khám bệnh, 

ch a bệnh ngoại khoa 

chủ biên, 

Nguyễn Tiến 

Quyết 

Y học, 2015   1 

Xử trí ban đầu 

một số trường 

hợp cấp cứu nội 

khoa, s n khoa và 

ngoại khoa 

Đúng   

32 

Điều dưỡng ngoại 

khoa : sách đào tạo 

cao đẳng điều dưỡng   

Bộ Y tế ; chủ 

biên, Trần 

Ngọc Tuấn 

Y học, 2007   5 

Xử trí ban đầu 

một số trường 

hợp cấp cứu nội 

khoa, s n khoa và 

ngoại khoa 

Đúng   

33 

Nội khoa cơ sở. Tập 

1, triệu chứng học nội 

khoa  

Trường Đại 

học Y Hà Nội, 

các bộ môn 

nội 

Y học, 2007   5 

Xử trí ban đầu 

một số trường 

hợp cấp cứu nội 

khoa, s n khoa và 

ngoại khoa 

Đúng   

34 

Nội khoa cơ sở. Tập 2 

: triệu chứng học nội 

khoa 

Trường Đại 

học Y Hà Nội, 

các bộ môn 

nội 

Y học, 2007   5 

Xử trí ban đầu 

một số trường 

hợp cấp cứu nội 

khoa, s n khoa và 

ngoại khoa 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

35 
Bệnh học nội khoa. 

Tập 1  

Trường Đại 

học Y Hà Nội 

; chủ biên, 

Ngô Quý Châu 

; đồng chủ 

biên, Nguyễn 

Lân Việt, 

Nguyễn Đạt 

Anh, Phạm 

Quang Vinh 

H. : Y học, 

2015 

Y học, 2015   5 

Xử trí ban đầu 

một số trường 

hợp cấp cứu nội 

khoa, s n khoa và 

ngoại khoa 

Đúng   

36 
Bệnh học nội khoa. 

Tập 2  

Trường Đại 

học Y Hà Nội 

; chủ biên, 

Ngô Quý Châu 

; đồng chủ 

biên, Nguyễn 

Lân Việt, 

Nguyễn Đạt 

Anh, Phạm 

Quang Vinh 

Y học, 2015   5 

Xử trí ban đầu 

một số trường 

hợp cấp cứu nội 

khoa, s n khoa và 

ngoại khoa 

Đúng   

37 
Khoa học hành vi và 

giáo dục sức khỏe :  
Bộ Y tế Y học 2006 125 

Đại cương GDSK 

& nâng cao sức 

khỏe cộng đồng 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

38 

Lập kế hoạch chương 

tr nh nâng cao sức 

khỏe : Tài liệu gi ng 

dạy cử nhân y tế công 

cộng :Định hướng 

truyền thông - giáo 

dục sức khỏe 

chủ biên, 

Trương Quang 

Tiến 

lao động xã hội 2012 25 

Đại cương GDSK 

& nâng cao sức 

khỏe cộng đồng 

Đúng   

39 

Nâng cao sức khỏe : 

gi ng cho đối tượng 

cử nhân y tế công 

cộng : áp dụng 

phương pháp gi ng 

dạy dựa trên t nh 

huống : tài liệu dành 

cho học viên  

biên soạn, 

Nguyễn Thanh 

Hương ... [et 

al.] 

Lao động xã 

hội 
2010 65 

Đại cương GDSK 

& nâng cao sức 

khỏe cộng đồng 

Đúng   

40 
Phương pháp nghiên 

cứu khoa học   
Vũ Cao Đàm 

 Khoa học và 

kỹ thuật,  
1998 3 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học  

Đúng   

41 
Phương pháp nghiên 

cứu định tính 

chủ biên, Hồ 

Thị Hiền 

Lao động xã 

hội 
2012 25 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học  

Đúng   

42 
Phương pháp nghiên 

cứu kết hợp  

chủ biên, 

Nguyễn Thanh 

Hương  

 Lao động xã 

hội, 
2012 25 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học  

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

43 

Thống kê y sinh học 

ứng dụng : giáo tr nh 

gi ng dạy cho sinh 

viên cử nhân YTCC 

định hướng Dịch tễ 

học  

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng, Khoa 

Các Khoa học 

cơ b n, Bộ 

môn Thống kê 

y tế ; chủ biên, 

Bùi Thị Tú 

Quyên, Vũ Thị 

Hoàng Lan 

Y học 2015 15 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học  

Đúng   

44 

Dịch tễ học các bệnh 

không truyền nhiễm : 

giáo tr nh dành cho cử 

nhân y tế công cộng  

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng, Khoa 

Các khoa học 

cơ b n ; chủ 

biên, Bùi Thị 

Thu Hà 

Y học 2016 15 

Một số bệnh 

KTN phổ biến tại 

cộng đồng  

Đúng   

45 

Dịch tễ học các bệnh 

không truyền nhiễm : 

gi ng dạy cho đối 

tượng cao học y tế 

công cộng : áp dụng 

phương pháp gi ng 

dạy dựa trên t nh 

huống : tài liệu cho 

học viên 

biên soạn, 

Nguyễn Trọng 

Hà, Lã Ngọc 

Quang 

Lao động xã 

hội 
2010 160 

Một số bệnh 

KTN phổ biến tại 

cộng đồng  

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

46 

Bệnh truyền nhiễm : 

tài liệu gi ng dạy 

dành cho sinh viên cử 

nhân xét nghiệm y 

học dự phòng 

chủ biên, Hà 

Văn Như 
Y học 2017 15 

Một số bệnh 

truyền nhiễm phổ 

biến tại cộng 

đồng  

Đúng   

47 

Giáo tr nh môn học 

Dịch tễ học các bệnh 

truyền nhiễm : tài liệu 

gi ng dạy dành cho cử 

nhân y tế công cộng  

chủ biên, Bùi 

Thị Thu Hà 
Y học 2014 15 

Một số bệnh 

truyền nhiễm phổ 

biến tại cộng 

đồng  

Đúng   

48 
Dịch tễ học các bệnh 

truyền nhiễm 

Dương Đ nh 

Thiện 
Y học 2001 4 

Một số bệnh 

truyền nhiễm phổ 

biến tại cộng 

đồng  

Đúng   

49 

Đại cương về dinh 

dưỡng cộng đồng và 

an toàn thực phẩm 

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng ; chủ 

biên, Nguyễn 

Thanh Hà 

Y học 2015 15 
Đại cương Dinh 

dưỡng  
Đúng   

50 

Dinh dưỡng cơ b n và 

xây dựng khẩu phần 

dinh dưỡng: Tài liệu 

gi ng dạy cử nhân y 

tế công cộng -Định 

hướng dinh dưỡng và 

an toàn thực phẩm 

Biên soạn, 

Nguyễn Xuân 

Ninh, Nguyễn 

Công Khẩn, 

Lê Thị Bạch 

Mai...[.et.] 

Lao động xã 

hội 
2012 25 

Xây dựng khẩu 

phần ăn và tư vấn 

dinh dưỡng  

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

51 

Qu n lý an toàn thực 

phẩm: Tài liệu gi ng 

dạy cử nhân y tế công 

cộng - Định hướng 

dinh dưỡng và an toàn 

thực phẩm  

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng, Bộ môn 

dinh dưỡng và 

an toàn vệ sinh 

thực phẩm; 

Biên soạn, 

Nguyễn Công 

Khẩn, Trần 

Đáng, Nguyễn 

Văn 

Nhiên...[.et.] 

Lao động xã 

hội 
2012 25 

Xây dựng khẩu 

phần ăn và tư vấn 

dinh dưỡng  

Đúng   

52 
Giáo tr nh tâm lí học 

đại cương 

 chủ biên, 

Nguyễn 

Quang Uẩn ; 

Nguyễn Văn 

Lũy, Đinh Văn 

Vang 

Đại học Sư 

phạm 
2014 2 

Tâm lý học đại 

cương 
Đúng   

53 
Giáo tr nh tâm lý học 

phát triển 

Trường Đại 

học Lao động 

- Xã hội ; chủ 

biên, Hà Thị 

Thư 

Lao động - Xã 

hội, 2010 
  2 

Tâm lý học sức 

khỏe 
Đúng   

54 

Tâm lý học sức khỏe : 

tài liệu gi ng dạy Cử 

nhân Y tế công cộng 

biên soạn, 

Michael 

Dunne ... [et a 

ĐHYTCC 2003 1 
Tâm lý học sức 

khỏe 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

55 
Giáo tr nh tâm lý học 

xã hội. Tập 1   T 

Trường Đại 

học Lao động 

- Xã hội ; đồng 

chủ biên, Tiêu 

Thị Minh 

Hường, Lý Thị 

Hàm, Bùi Thị 

Xuân Mai 

Lao động - Xã 

hội, 2014 
  2 

Tâm lý học sức 

khỏe 
Đúng   

56 
Giáo tr nh tâm lý học 

xã hội. Tập 2 

Trường Đại 

học Lao động 

- Xã hội ; đồng 

chủ biên, Tiêu 

Thị Minh 

Hường, Lý Thị 

Hàm, Bùi 

Xuân Mai 

Lao động - Xã 

hội, 2012 
  2 

Tâm lý học sức 

khỏe 
Đúng   

57 Xã hội học đại cương  Vũ Quang Hà Thống kê, 2002 5 
Xã hội học đại 

cương  
Đúng   

58 Xã hội học văn h a 
Mai Văn Hai, 

Mai Kiệm 

Khoa học xã 

hội, 2003 
  3 

Xã hội học đại 

cương  
Đúng   

59 
Giáo tr nh nhập môn 

an sinh xã hội  

Trường Đại 

học Lao động 

- Xã hội ; chủ 

biên, Nguyễn 

H i H u 

Lao động - Xã 

hội 
2012 2 An sinh xã hội Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

60 
Giáo trình chính sách 

xã hội  

Trường Đại 

học Lao động 

- Xã hội ; chủ 

biên, Nguyễn 

Tiệp ; Phạm 

Hồng Trang, 

Nguyễn Lê 

Trang 

Lao động - Xã 

hội 
2011 7 Chính sách xã hội Đúng   

61 
Giáo tr nh ưu đãi xã 

hội  

Trường Đại 

học Lao động 

- Xã hội ; 

Đặng Thị 

Phương Lan, 

Phạm Hồng 

Trang, Phạm 

Thị Thu Trang 

 Lao động - Xã 

hội, 2013 
  2 Chính sách xã hội Đúng   

62 
Giáo tr nh ưu đãi xã 

hội  

Trường Đại 

học Lao động 

- Xã hội ; chủ 

biên, Bùi Thị 

Chớm 

Lao động - Xã 

hội, 2009 
  1 Chính sách xã hội Đúng   

63 

Xã hội học sức khỏe : 

tài liệu gi ng dạy đối 

tượng Cử nhân Y tế 

công cộng  

Sherman 

James ... [et 

al.] 

ĐHYTCC 2003 1 
Nhân học và xã 

hội học sức khỏe  
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

64 
Phương pháp nghiên 

cứu xã hội học 

Phạm Văn 

Quyết, 

Nguyễn Quý 

Thanh 

Đại học Quốc 

Gia 
2001 5 

Nhân học và xã 

hội học sức khỏe  
Đúng   

65 

Nhân học y tế ứng 

dụng : tài liệu gi ng 

dạy dùng cho các lớp 

cử nhân và cao học y 

tế công cộng  

chủ biên Đặng 

Vũ Trung, 

Nguyễn Văn 

Thắng 

ĐHYTCC 2003 1 
Nhân học và xã 

hội học sức khỏe  
Đúng   

66 
Giáo tr nh xã hội học 

chuyên biệt 

đồng chủ biên, 

Đặng C nh 

Khanh, Đặng 

Thị Lan Anh 

Lao động - Xã 

hội 
2014 2 

Nhân học và xã 

hội học sức khỏe  
Đúng   

67 
Tài liệu chuyên kh o 

Giới và phát triển  

Trường Đại 

học Lao động 

- Xã hội ; biên 

soạn, Trần 

Xuân Kỳ 

Lao động - Xã 

hội 
2008 1 Giới và phát triển Đúng   

68 

Giáo trình hành vi con 

người và môi trường 

xã hội  

Trường Đại 

học Lao động 

- Xã hội ; 

Nguyễn Thi 

Hồng Nga 

Lao động - Xã 

hội, 2011 
2011 7 Giới và phát triển Đúng   

69 

Khoa học hành vi và 

giáo dục sức khỏe : 

sách dùng đào tạo cử 

Bộ Y tế Y học 2006 125 Giới và phát triển Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

nhân y tế công cộng 

70 

Đưa vấn đề giới vào 

phát triển : thông qua 

sự b nh đẳng giới về 

quyền, nguồn lực và 

tiếng n i : sách tham 

kh o 

người dịch, 

Nguyễn 

Khánh Ngọc 

... [et al.] ; 

hiệu đính, Vũ 

Cương, Bùi 

Ngọc Quang 

Văn h a-

Thông tin, 

2001 

2001 5 Giới và phát triển Đúng   

71 

Phương pháp lồng 

ghép giới trong x a 

đ i gi m nghèo ở Việt 

Nam 

Trường Đại 

học Lao động 

- Xã hội ; 

Trung tâm 

Phát triển và 

hội nhập ; chủ 

biên, Nguyễn 

Thị Thuận ; 

Ngô Minh 

Hương 

Lao động - Xã 

hội 
2008 2 Giới và phát triển Đúng   

72 

Phương pháp lồng 

ghép dân số vào kế 

hoạch hoá chăm s c 

sức khoẻ  

Quỹ Dân số 

Liên hợp quốc, 

Bộ Kế hoạch 

và đầu tư 

[Thế giới] 2005 3 Giới và phát triển Đúng   

73 

Cơ sở lý luận về dân 

số-phát triển và lồng 

ghép dân số vào kế 

Quỹ Dân số 

Liên hợp quốc, 

Bộ Kế hoạch 

[Thế giới] 2005 3 Giới và phát triển Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

hoạch hoá phát triển  và đầu tư 

74 

Giáo tr nh thống kê y 

tế công cộng. Phần 1, 

thống kê cơ b n  

chủ biên, Lê 

Cự Linh 
Y học 2005 25 Thống kê y tế Đúng   

75 

Giáo tr nh thống kê y 

tế công cộng. Phần 2, 

phân tích số liệu 

chủ biên, 

Phạm Việt 

Cường 

Y học 2005 25 Thống kê y tế Đúng   

76 

Phục hồi chức năng 

dựa vào cộng đồng : 

dùng cho đào tạo cử 

nhân y tế công cộng 

chủ biên, Trần 

Trọng H i 

Giáo dục Việt 

Nam, 
2010 10 

Phục hồi chức 

năng xã hội 
Đúng   

77 

Phục hồi chức năng : 

dùng cho đào tạo cử 

nhân điều dưỡng  

chủ biên, Cao 

Minh Châu 

Giáo dục Việt 

Nam 
2009 10 

Phục hồi chức 

năng y tế 
Đúng   

78 
Giáo trình công tác xã 

hội trong y tế  

Trường Đại 

học Thăng 

Long ; chủ 

biên, Phạm 

Huy Dũng, 

Phạm Huy 

Tuấn Kiệt ; 

Nguyễn Thị 

H i ... [et al.] 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội 
2016 1 

Đại cương về 

công tác xã hội 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

79 Giáo tr nh tham vấn 

Trường Đại 

học Lao động 

- Xã hội ; chủ 

biên, Bùi Thị 

Xuân Mai ; 

Nguyễn Thị 

Thái Lan, Lim 

Shaw Hui 

Lao động - Xã 

hội 
2014 2 

Tham vấn trong 

công tác xã hội 
Đúng   

80 

Giáo trình công tác xã 

hội cá nhân và gia 

đ nh 

Trường Đại 

học Lao động 

- Xã hội ; đồng 

chủ biên, 

Nguyễn Thị 

Thái Lan, Bùi 

Thị Xuân Mai 

Lao động - Xã 

hội 
2014 2 

Công tác xã hội 

với cá nhân và 

gia đ nh 

Đúng   

81 
Giáo tr nh gia đ nh 

học  

Trường Đại 

học Lao động 

- Xã hội ; 

Nguyễn Thị 

Hồng Nga 

Lao động - Xã 

hội, 2009 
  2 

Công tác xã hội 

với cá nhân và 

gia đ nh 

Đúng   

82 
Giáo trình công tác xã 

hội nh m  

Trường Đại 

học Lao động 

- Xã hội ; chủ 

biên, Nguyễn 

Thị Thái Lan 

Lao động - Xã 

hội 
2014 7 

Công tác xã hội 

với nh m  
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

83 
Giáo tr nh phát triển 

cộng đồng  

Trường Đại 

học Lao động 

- Xã hội ; chủ 

biên, Nguyễn 

Trung H i 

Dân trí 2016 5 
Phát triển cộng 

đồng 
Đúng   

84 
Qu n trị ngành công 

tác xã hội 

Trường Đại 

học Lao động 

- Xã hội ; chủ 

biện, Trịnh 

Thị Chinh ; 

biên soạn, 

Michael Ong 

 Lao động - Xã 

hội 
2012 2 

Qu n trị ngành 

công tác xã hội 
Đúng   

85 Bài gi ng qu n trị học  

 Trường Đại 

học Lao động 

- Xã hội ; Phan 

Thị Phương 

Lao động - Xã 

hội, 2011 
2011 2 

Qu n trị ngành 

công tác xã hội 
Đúng   

86 
Giáo trình công tác xã 

hội trong y tế   

Trường Đại 

học Thăng 

Long ; chủ 

biên, Phạm 

Huy Dũng, 

Phạm Huy 

Tuấn Kiệt ; 

Nguyễn Thị 

H i ... [et al.] 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 
2016 1 

Công tác xã hội 

trong bệnh viện 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

87 

Điều dưỡng bệnh tâm 

thần và sức khỏe tâm 

thần 

biên tập, Ruth 

Elder, Katie 

Evans, Debra 

Nizette 

Nxb. Đồng Nai 2013 5 

Công tác xã hội  

trong chăm s c 

sức khỏe tâm 

thần 

Đúng   

88 
Công tác xã hội với 

người khuyết tật  

chủ biên, 

Nguyễn Thị 

Kim Hoa 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội 
2014 1 

Công tác xã hội 

với người khuyết 

tật 

Đúng   

89 

Kế hoạch bài gi ng 

công tác xã hội với 

người khuyết tật 

biên soạn, Lê 

Thị Dung ... 

[et al.] 

Lao động - Xã 

hội 
2014 1 

Công tác xã hội 

với người khuyết 

tật 

Đúng   

90 

ài liệu hướng dẫn kỹ 

năng của gi ng viên 

và học viên : áp dụng 

phương pháp dạy-học 

dựa trên vấn đề : 

problem based 

learning 

 biên soạn, 

Trương Quang 

Tiến, Nguyễn 

Thái Quỳnh 

Chi 

Bách khoa-Hà 

Nội, 
2009 89 

Qu n lý trường 

hợp trong công 

tác xã hội 

Đúng   

91 

Nguyên lý qu n lý và 

các kỹ năng qu n lý 

cơ b n  

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng ; chủ 

biên, Phạm Trí 

Dũng 

Lao động xã 

hội 
2012 25 

Qu n lý trường 

hợp trong công 

tác xã hội 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

92 

Giáo trình công tác xã 

hội cá nhân và gia 

đ nh 

Trường Đại 

học Lao động 

- Xã hội ; đồng 

chủ biên, 

Nguyễn Thị 

Thái Lan, Bùi 

Thị Xuân Mai 

Lao động - Xã 

hội 
2014 2 

Thực hành công 

tác xã hội với cá 

nhân 

Đúng   

93 
Công tác xã hội: lý 

thuyết và thực hành 

Trần Đ nh 

Tuấn 

ĐH Quốc gia 

HN 
2011 1 

Thực hành công 

tác xã hội với cá 

nhân 

Đúng   

94 
Các lí thuyết xã hội 

học. Tập 1  
Vũ Quang Hà 

Đại học Quốc 

Gia 
2001 3 

Thực hành công 

tác xã hội với cá 

nhân 

Đúng   

95 

Giới thiệu mô h nh 

sinh hoạt nh m phòng 

chống bạo lực gia 

đ nh 

Trung tâm 

Sáng kiến Sức 

khỏe và Dân 

số (CCIHP), 

Ford 

Foundation 

Văn h a - 

Thông tin, 

2013 

2013 3 

Thực hành công 

tác xã hội với 

nhóm 

Đúng   

96 
Giáo tr nh phát triển 

cộng đồng 

Trường Đại 

học Lao động 

- Xã hội ; 

Nguyễn Kim 

Liên 

Lao động - Xã 

hội 
2010 2 

Thực hành phát 

triển cộng đồng 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

97 
Giáo tr nh phát triển 

cộng đồng  

Trường Đại 

học Lao động 

- Xã hội ; chủ 

biên, Nguyễn 

Trung H i 

Dân trí 2016 5 
Thực hành phát 

triển cộng đồng 
Đúng   

98 

Đánh giá nhanh c  sự 

tham gia của cộng 

đồng: gi ng dạy cho 

đối tượng cao học y tế 

công cộng : áp dụng 

phương pháp gi ng 

dạy dựa trên t nh 

huống : tài liệu cho 

học viên 

Lã Ngọc 

Quang, Hồ Thị 

Hiền 

Lao động xã 

hội, 
2010 160 

Thực hành phát 

triển cộng đồng 
Đúng   

99 

Bài gi ng hoạt động 

thông tin tuyên truyền 

tại cơ sở   

Trường Đại 

học Lao động 

- Xã hội ; chủ 

biên, Lê Thị 

Dung 

Lao động - Xã 

hội, 2008 
2008 2 

Truyền thông 

trong công tác xã 

hội 

Đúng   

100 

Truyền thông sức 

khỏe : tài liệu dành 

cho cử nhân y tế công 

cộng, định hướng 

truyền thông - giáo 

dục sức khỏe 

chủ biên, 

Trương Quang 

Tiến 

Lao động xã 

hội 
2012 25 

Truyền thông 

trong công tác xã 

hội 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

101 

Đánh giá các chương 

tr nh nâng cao sức 

khỏe: Tài liệu gi ng 

dạy cử nhân y tế công 

cộng - Định hướng 

truyền thông giáo dục 

sức khỏe 

Nguyễn Thanh 

Hương 

Lao động xã 

hội 
2012 25 

Truyền thông 

trong công tác xã 

hội 

Đúng   

102 

Tiếp thị xã hội : 

nguyên lý và ứng 

dụng trong y tế công 

cộng 

Nguyễn Thanh 

Hương, 

Trương Quang 

Tiến 

Lao động xã 

hội 
2012 25 

Truyền thông 

trong công tác xã 

hội 

Đúng   

103 

Tài liệu giáo dục giới 

tính, phòng chống tệ 

nạn mại dâm cho học 

sinh, sinh viên các 

trường Đại học, Cao 

đẳng và Trung học 

chuyên nghiệp : Tài 

liệu lưu hành nội bộ  

Bộ giáo dục và 

đào tạo 
[s.n] 2004 15 

Công tác xã hội 

với người nghiện 

ma túy, mại dâm, 

HIV/AIDS        

Đúng   

104 

Công tác xã hội trong 

chăm s c sức khỏe 

nhân dân 

Đào Văn Dũng 
Chính trị quốc 

gia-sự thật 
2012 1 

Công tác xã hội 

trong chăm s c 

sức khỏe phụ n                

Đúng   

105 
Giáo tr nh sức khỏe 

bà mẹ - trẻ em 

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng ; chủ 

biên, Bùi Thị 

Y học, 2016 2016 15 

Công tác xã hội 

trong chăm s c 

sức khỏe phụ n                

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

Thu Hà 

106 
Công tác xã hội trong 

chăm s c sức khỏe 
Bộ Y tế Y học 2014 1 

Công tác xã hội 

trong chăm s c 

sức khỏe trẻ em                            

Đúng   

107 
Bài gi ng b o vệ sức 

khoẻ bà mẹ trẻ em 

chủ biên, Trần 

Thị Phương 

Mai 

Y học, 2004 2004 25 

Công tác xã hội 

trong chăm s c 

sức khỏe trẻ em                            

Đúng   

108 

Cẩm nang pháp luật 

dành cho đồng bào 

dân tộc thiểu số 

  Hồng Đức 2018 3 

Công tác xã hội 

trong chăm s c 

sức khỏe người 

nghèo và người 

dân tộc thiểu số           

Đúng   

109 

Nh ng vấn đề công 

bằng sức khỏe của 

người dân tộc thiểu số 

ở Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Mai Hương ... 

[et al.] 

Hồng Đức 2016 1 

Công tác xã hội 

trong chăm s c 

sức khỏe người 

nghèo và người 

dân tộc thiểu số           

Đúng   

110 

Điều tra về người cao 

tuổi Việt Nam năm 

2011 các kết qu  chủ 

yếu 

Hội Liên hiệp 

phụ n  Việt 

Nam 

Phụ n  2012 3 

Công tác xã hội 

trong chăm s c 

sức khỏe người 

cao tuổi         

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

111 

Sức khỏe trường học: 

Giáo tr nh cho cử 

nhân y tế công cộng - 

Định hướng SKMT 

NN / 

chủ biên, 

Nguyễn Huy 

Nga, Trần Văn 

Dần 

Lao động xã 

hội 
2012 25 

Công tác xã hội 

trong chăm s c 

sức khỏe trường 

học 

Đúng   

112 

Sức khỏe môi trường 

và y tế trường học : 

sách đào tạo Bác sỹ 

chuyên khoa định 

hướng y học dự 

phòng 

chủ biên, Chu 

Văn Thăng 
 Y học 2012 4 

Công tác xã hội 

trong chăm s c 

sức khỏe trường 

học 

Đúng   

113 

Cộng đồng chuẩn bị 

sẵn sàng phòng, 

chống th m họa thiên 

tai  

Lê Thế Trung Y học 2003 10 

Công tác xã hội 

trong t nh huống 

khẩn cấp  

Đúng   

114 

Qu n lý rủi ro thiên 

tai dựa vào cộng đồng 

: hệ thống tài liệu 

hướng dẫn 

Sáng kiến 

mạng lưới vận 

động chính 

sách về qu n 

lý rủi ro thiên 

tai dựa vào 

cộng đồng tại 

Việt Nam 

(JANI) 

Trung tâm 

nghiên cứu và 

hợp tác quốc 

tế, 

2010 10 

Công tác xã hội 

trong t nh huống 

khẩn cấp  

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

115 

Vận động trong thực 

hành nâng cao sức 

khoẻ: Tài liệu gi ng 

dạy cử nhân y tế công 

cộng: định hướng 

truyền thông - giáo 

dục sức khỏe 

Chủ biên, 

Nguyễn Thanh 

Hương; 

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng, Khoa 

các khoa học 

xã hội hành vi 

và giáo dục 

sức khỏeH. : 

Lao động xã 

hội, 2012 

Lao động xã 

hội, 
2012 25 

Vận động trong 

nâng cao sức 

khỏe cộng đồng  

Đúng   

116 Qu n lý dự án  

chủ biên, 

Phạm Trí 

Dũng ; Phạm 

Phương Liên, 

Nguyễn Thị 

Hoài Thu ; thư 

ký biên soạn, 

Phùng Thanh 

Hùng 

Bách khoa-Hà 

Nội 
2009 125 

Xây dựng và 

qu n lý dự án 

trong công tác xã 

hội  

Đúng   

117 
Di cư trong nước : 

hiện trạng ở Việt Nam 

Quỹ Dân số 

Liên hợp quốc 

(UNFPA) 

UNFPA 2007 2 

Công tác xã hội 

trong chăm s c 

sức khỏe với 

người di cư 

Đúng   

V. Danh mục   áo trình n ành Kỹ thuật Phục hồ  ch c năn  đăn  ký đào tạo 



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

1 

Giáo trình nh ng 

nguyên lý cơ b n của 

Chủ nghĩa Mác-

Lênin: dành cho sinh 

viên đại học, cao đẳng 

khối không chuyên 

ngành Mác-Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo  

Chính trị Quốc 

gia 
2014 24 

Nh ng nguyên lý 

cơ b n của chủ 

nghĩa Mác –

Lênin 

Đúng  

2 

Đề cương các môn 

học khoa học Mác-

Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh tr nh độ Đại 

học, Cao Đẳng 

Bộ giáo dục và 

đào tạo 
: [s.n],  2003 9 

Nh ng nguyên lý 

cơ b n của chủ 

nghĩa Mác –

Lênin 

Đúng  

3 

Giáo trình chủ nghĩa 

xã hội khoa học : 

dùng trong các trường 

đại học, cao đẳng 

  
Chính trị quốc 

gia – Sự thật 
2015 10 

Nh ng nguyên lý 

cơ b n của chủ 

nghĩa Mác –

Lênin 

Đúng  

4 
Học Chủ tịch Hồ Chí 

Minh chúng ta học gì 
      3 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
Đúng  

5 

Giáo tr nh tư tưởng 

Hồ Chí Minh: dành 

cho sinh viên đại học, 

cao đẳng khối không 

chuyên ngành Mác-

Lênin, tư tưởng Hồ 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
    24 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
Đúng  



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

Chí Minh 

6 

Giáo tr nh tư tưởng 

Hồ Chí Minh: dùng 

trong các trường đại 

học, cao đẳng 

      10 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
Đúng  

7 

Giáo tr nh đường lối 

cách mạng của Đ ng 

Cộng s n Việt Nam: 

dành cho sinh viên đại 

học, cao đẳng khối 

không chuyên ngành 

Mác-Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo  

Chính trị quốc 

gia 
2012 24 

Đường lối cách 

mạng của Đ ng 

Cộng s n Việt 

Nam 

Đúng  

8 

Đ ng cộng s n Việt 

Nam : 70 năm xây 

dựng và trưởng thành 

      1 

Đường lối cách 

mạng của Đ ng 

Cộng s n Việt 

Nam 

Đúng  

9 

Giáo trình lịch sử 

Đ ng cộng s n Việt 

Nam: dùng trong các 

trường đại học, cao 

đẳng 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

Chính trị quốc 

gia 
2006 10 

Đường lối cách 

mạng của Đ ng 

Cộng s n Việt 

Nam 

Đúng  



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

10 

Giáo tr nh đường lối 

cách mạng của Đ ng 

Cộng s n Việt Nam : 

dành cho sinh viên đại 

học, cao đẳng khối 

không chuyên ngành 

Mác-Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh  

Đinh Xuân Lý, 

Nguyễn Đăng 

Quang 

Chính trị Quốc 

gia 
2015 1 

Đường lối cách 

mạng của Đ ng 

Cộng s n Việt 

Nam 

Đúng  

11 

Giáo tr nh đường lối 

cách mạng của Đ ng 

Cộng s n Việt Nam : 

dành cho sinh viên đại 

học, cao đẳng khối 

không chuyên ngành 

Mác-Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh  

Đinh Xuân Lý, 

Nguyễn Đăng 

Quang 

Chính trị Quốc 

gia - Sự thật 
2013 4 

Đường lối cách 

mạng của Đ ng 

Cộng s n Việt 

Nam 

Đúng  

12 

Giáo tr nh đường lối 

cách mạng của Đ ng 

Cộng s n Việt Nam : 

dành cho sinh viên đại 

học, cao đẳng khối 

không chuyên ngành 

Mác-Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh  

Đinh Xuân Lý, 

Nguyễn Đăng 

Quang  

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2018 1 

Đường lối cách 

mạng của Đ ng 

Cộng s n Việt 

Nam 

Đúng  



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

13 

Tâm lý học Y học - Y 

đức : Dùng cho đào 

tạo cao đẳng y học  

 Bộ Y tế ; chủ 

biên, Nguyễn 

Huỳnh Ngọc 

Giáo dục Việt 

Nam 
2010 10 

Tâm lý y học – 

đạo đức nghề 

nghiệp 

Đúng  

14 
Đạo đức trong nghiên 

cứu y sinh học  

Trường Đại 

học Y Hà Nội 
Y học 2006 1 

Tâm lý y học – 

đạo đức nghề 

nghiệp 

Đúng  

15 

Tâm lý học và y đức 2 

: tài liệu học tập - 

dành cho cử nhân y tế 

công cộng  

Nguyễn Thanh 

Hương, 

Trương Quang 

Tiến 

  2014 1 

Tâm lý y học – 

đạo đức nghề 

nghiệp 

Đúng  

16 

Tâm lý học Y học - Y 

đức : Dùng cho đào 

tạo cao đẳng y học  

Nguyễn 

Huỳnh Ngọc 

Giáo dục Việt 

Nam 
2010 10 

Tâm lý y học – 

đạo đức nghề 

nghiệp 

Đúng  

17 
Đạo đức trong nghiên 

cứu y sinh học  

Trường Đại 

học Y Hà Nội 
Y học 2006 1 

Tâm lý y học – 

đạo đức nghề 

nghiệp 

Đúng  

18 

Tâm lý học và y đức 2 

: tài liệu học tập - 

dành cho của nhân y 

tế công cộng  

 Nguyễn 

Thanh Hương, 

Trương Quang 

Tiến 

  2014 1 

Tâm lý y học – 

đạo đức nghề 

nghiệp 

Đúng  



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

19 

Thống kê y tế công 

cộng : phần thống kê 

cơ b n : sách dùng 

đào tạo cử nhân y tế 

công cộng  

Lê Cự Linh Y học 2009 10 
Xác suất - Thống 

kê y học 
Đúng  

20 

Hóa sinh y học : sách 

đào tạo cử nhân kỹ 

thuật y học  

Đỗ Đ nh Hồ  Y học 2007 5 Hóa sinh y học Đúng  

21 

Giáo trình Sinh học 

và di truyền : tài liệu 

gi ng dạy dành cho 

Cử nhân Y tế công 

cộng  

Trần Đức 

Phấn, Nguyễn 

Trần Chiến 

  2012 1 
Sinh học và di 

truyền 
Đúng  

22 

Lý sinh y học : giáo 

trình gi ng cho Cử 

nhân Y tế công cộng  

Phan Sỹ An, 

Nguyễn Văn 

Thiện  

  2004 1 Vật lý và Lý sinh Đúng  

23 
Phương pháp nghiên 

cứu khoa học  
Vũ Cao Đàm  

Khoa học và 

kỹ thuật 
1998 3 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

Đúng  

24 
Phương pháp nghiên 

cứu định tính  
Hồ Thị Hiền  

Lao động xã 

hội 
2012 25 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

Đúng  

25 
Phương pháp nghiên 

cứu kết hợp  

Nguyễn Thanh 

Hương 

Lao động xã 

hội 
2012 25 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 
Đúng  



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

học 

26 

Gi i phẫu sinh lý : 

sách đào tạo điều 

dưỡng-kỹ thuật y học  

Trần Thiện 

Trung 
Y học 2012 1 

Gi i phẫu - Sinh 

lý học 
Đúng  

27 

Giáo trình gi i phẫu 

sinh lý : đối tượng : 

điều dưỡng đa khoa, 

dùng trong các trường 

THCN  

Sở giáo dục và 

đào tạo Hà 

Nội .  

Hà Nội 2005   
Gi i phẫu - Sinh 

lý học 
Đúng  

28 

Gi i phẫu sinh lý : 

sách dùng để dạy và 

học trong các trường 

trung học y tế  

  Y học 1999   
Gi i phẫu - Sinh 

lý học 
Đúng  

29 

Sinh lý bệnh : đối 

tượng: Cử nhân Y tế 

công cộng 4 năm  

Phan Thị Thu 

Anh  
Y học 2014 15 

Sinh lý bệnh - 

Miễn dịch học 
Đúng  

30 

Miễn dịch học : đối 

tượng: Cử nhân Y tế 

công cộng 4 năm  

Nguyễn Thanh 

Thúy ; các tác 

gi , Phan Thị 

Thu Anh, 

Nguyễn Thanh 

Thúy, Trần 

Thị Mỹ Hạnh  

Y học 2014 15 
Sinh lý bệnh - 

Miễn dịch học 
Đúng  



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

31 
Sinh lý bệnh miễn 

dịch học  
Văn Đ nh Hoa Y học 2003 25 

Sinh lý bệnh - 

Miễn dịch học 
Đúng  

32 

Khoa học hành vi và 

giáo dục sức khỏe : 

sách dùng đào tạo cử 

nhân y tế công cộng  

Bộ Y tế  Y học 2006 125 
Giáo dục sức 

khỏe 
Đúng  

33 

Khoa học hành vi và 

giáo dục sức khoẻ : 

sách dùng đào tạo cử 

nhân y tế công cộng  

Bộ y tế  Y học 2006 10 
Giáo dục sức 

khỏe 
Đúng  

34 

Tổ chức và qu n lý hệ 

thống y tế : tài liệu 

dạy học cho cử nhân y 

tế công cộng  

Đỗ Mai Hoa 
Lao động xã 

hội 
2012 25 

Tổ chức hệ thống 

y tế 
Đúng  

35 

Dược lý học : dùng 

cho đào tạo bác sĩ đa 

khoa  

chủ biên, Đào 

Văn Phan . 
Giáo dục 2007 15 Dược lý Đúng  



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

36 

Dược lý học : sách 

đào tạo dược sĩ đại 

học  

Mai Phương 

Mai  
Y học 2008 20 Dược lý Đúng  

37 

Điều dưỡng cơ b n : 

sách đào tạo cử nhân 

điều dưỡng  

Trần Thị 

Thuận  
Y học 2008 10 

Điều dưỡng cơ 

b n - cấp cứu ban 

đầu 

Đúng  

38 

Điều dưỡng cơ b n : 

dùng cho đào tạo cử 

nhân điều dưỡng  

Phạm Văn 

L nh, Lê Văn 

An, Hoàng 

Ngọc Chương, 

Trần Đức Thái  

Giáo dục 2007 10 

Điều dưỡng cơ 

b n - cấp cứu ban 

đầu 

Đúng  

39 

Quá trình phát triển 

con người : Dùng cho 

đào tạo cao đẳng vật 

lý trị liệu/ phục hồi 

chức năng  

Lê Quang 

Khanh 

Giáo dục Việt 

Nam 
2010 10 

Quá trình phát 

triển con người 
Đúng  

40 

Gi i phẫu chức năng 

hệ vận đông và hệ 

thần kinh : Dùng cho 

đào tạo cao đẳng vật 

lý trị liệu/ phục hồi 

chức năng  

Bộ Y tế ; chủ 

biên, Lê 

Quang Khanh, 

Hoàng Ngọc 

Chương 

Giáo dục Việt 

Nam 
2010 10 

Gi i phẫu chức 

năng 
Đúng  

41 

Giáo trình Vật lý trị 

liệu – Phục hồi chức 

năng tập 1 (Dành cho 

Trường Cao 

đẳng kỹ thuật 

y tế I - Bộ Y tế 

Y học 2004 1 
Gi i phẫu chức 

năng 
Đúng  



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

đối tượng Kỹ thuật 

viên Cao đẳng Vật lý 

trị liệu - Phục hồi 

chức năng) 

42 

Gi i phẫu chức năng 

hệ vận đông và hệ 

thần kinh : Dùng cho 

đào tạo cao đẳng vật 

lý trị liệu/ phục hồi 

chức năng  

Bộ Y tế ; chủ 

biên, Lê 

Quang Khanh, 

Hoàng Ngọc 

Chương 

Giáo dục Việt 

Nam 
2010 10 

Khoa học thần 

kinh 
Đúng  

43 

Lượng giá chức năng 

hệ vận động : Dùng 

cho đào tạo cao đẳng 

ngành vật lý trị liệu/ 

phục hồi chức năng  

Hoàng Ngọc 

Chương, Lê 

Quang Khanh 

Giáo dục Việt 

Nam 
2010 10 

Lượng giá chức 

năng vận động 
Đúng  

44 

Giáo trình Vật lý trị 

liệu – Phục hồi chức 

năng tập 1 (Dành cho 

đối tượng Kỹ thuật 

viên Cao đẳng Vật lý 

trị liệu - Phục hồi 

chức năng) 

Trường Cao 

đẳng kỹ thuật 

y tế I - Bộ Y tế 

Y học 2004 1 
Lượng giá chức 

năng vận động 
Đúng  

45 

Vật lý trị liệu phục 

hồi chức năng : sách 

chuyên kh o dùng cho 

cán bộ ngành phục 

Nguyễn Xuân 

Nghiên 
Y học 2010 2 

Lượng giá chức 

năng vận động 
Đúng  



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

hồi chức năng  

46 

Vận động trị liệu : 

dùng cho đào tạo cao 

đẳng ngành vật lý trị 

liệu, phục hồi chức 

năng  

Nguyễn Thị 

Thanh Bình, 

Lê Quang 

Khanh 

Giáo dục Việt 

Nam 
2010 10 Vận động trị liệu Đúng  

47 

Hướng dẫn quy trình 

kỹ thuật chuyên 

ngành phục hồi chức 

năng 

Bộ Y tế Y học 2015 TLĐT Vận động trị liệu Đúng  

48 

Giáo trình Vật lý trị 

liệu – Phục hồi chức 

năng tập 1 (Dành cho 

đối tượng Kỹ thuật 

viên Cao đẳng Vật lý 

trị liệu - Phục hồi 

chức năng) 

Trường Cao 

đẳng kỹ thuật 

y tế I - Bộ Y tế 

Y học 2004 1 Vận động trị liệu Đúng  

49 

Vật lý trị liệu phục 

hồi chức năng : sách 

chuyên kh o dùng cho 

cán bộ ngành phục 

hồi chức năng  

Nguyễn Xuân 

Nghiên 
Y Học 2010 2 Vận động trị liệu Đúng  



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

50 

Các phương thức điều 

trị bằng vật lý : dùng 

cho đào tạo cao đẳng 

ngành vật lý trị 

liệu/phục hồi chức 

năng  

Lê Quang 

Khanh 

Giáo dục Việt 

Nam 
2010 10 

Phương thức điều 

trị vật lý trị liệu 
Đúng  

51 

Giáo trình Vật lý trị 

liệu – Phục hồi chức 

năng tập 4 (Dành cho 

đối tượng Kỹ thuật 

viên Cao đẳng Vật lý 

trị liệu - Phục hồi 

chức năng) 

Trường Cao 

đẳng kỹ thuật 

y tế I - Bộ Y tế 

Y học 2004 1 
Phương thức điều 

trị vật lý trị liệu 
Đúng  

52 

Hướng dẫn quy trình 

kỹ thuật chuyên 

ngành phục hồi chức 

năng 

Bộ Y tế Y học 2015 TLĐT 
Phương thức điều 

trị vật lý trị liệu 
Đúng  

53 

Vật lý trị liệu phục 

hồi chức năng : sách 

chuyên kh o dùng cho 

cán bộ ngành phục 

hồi chức năng  

Nguyễn Xuân 

Nghiên 
Y Học 2010 2 

Phương thức điều 

trị vật lý trị liệu 
Đúng  

54 Bài gi ng Xoa bóp 

Trường Cao 

đẳng kỹ thuật 

y tế I - Bộ Y tế 

Y học 2004 1 Xoa bóp trị liệu Đúng  



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

55 

Vật lý trị liệu phục 

hồi chức năng : sách 

chuyên kh o dùng cho 

cán bộ ngành phục 

hồi chức năng  

Nguyễn Xuân 

Nghiên 
Y Học 2010 2 Xoa bóp trị liệu Đúng  

56 

Chẩn đoán h nh  nh 

Xquang : Dùng cho 

đào tạo cao đẳng kỹ 

thuật hình  nh y học  

Bộ Y tế ; chủ 

biên, Chu Văn 

Đặng 

Giáo dục Việt 

Nam 
2010 10 

Chẩn đoán h nh 

 nh 
Đúng  

57 

Chẩn đoán h nh  nh : 

dùng cho đào tạo bác 

sĩ đa khoa  

Nguyễn Duy 

Huề, Phạm 

Minh 

Giáo dục Việt 

Nam 
2009 5 

Chẩn đoán h nh 

 nh 
Đúng  

58 

Hướng dẫn chẩn 

đoán, điều trị chuyên 

ngành phục hồi chức 

năng  

Nguyễn Thị 

Xuyên, Trần 

Quý Tường, 

Trần Trọng 

H i 

Y học 2016 5 

Bệnh lý và vật lý 

trị liệu hệ cơ 

xương 

Đúng  

59 

Giáo trình Vật lý trị 

liệu – Phục hồi chức 

năng tập 2 (Dành cho 

đối tượng Kỹ thuật 

viên Cao đẳng Vật lý 

trị liệu - Phục hồi 

chức năng) 

Trường Cao 

đẳng kỹ thuật 

y tế I - Bộ Y tế 

Y học 2004 1 

Bệnh lý và vật lý 

trị liệu hệ cơ 

xương 

Đúng  



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

60 

Vật lý trị liệu phục 

hồi chức năng : sách 

chuyên kh o dùng cho 

cán bộ ngành phục 

hồi chức năng  

Nguyễn Xuân 

Nghiên 
Y học 2010 2 

Bệnh lý và vật lý 

trị liệu hệ cơ 

xương 

Đúng  

61 

Hướng dẫn chẩn 

đoán, điều trị chuyên 

ngành phục hồi chức 

năng  

Nguyễn Thị 

Xuyên, Trần 

Quý Tường, 

Trần Trọng 

H i 

Y học 2016 5 

Bệnh lý và vật lý 

trị liệu bệnh hệ 

thần kinh cơ 

Đúng  

62 

Giáo trình Vật lý trị 

liệu – Phục hồi chức 

năng tập 3 (Dành cho 

đối tượng Kỹ thuật 

viên Cao đẳng Vật lý 

trị liệu - Phục hồi 

chức năng) 

Trường Cao 

đẳng kỹ thuật 

y tế I - Bộ Y tế 

Y học 2004 1 

Bệnh lý và vật lý 

trị liệu bệnh hệ 

thần kinh cơ 

Đúng  

63 

Hướng dẫn phát hiện 

sớm, can thiệp sớm 

trẻ em khuyết tật  

Nguyễn Thị 

Xuyên, Trần 

Quý Tường 

  2014 1 

Bệnh lý và vật lý 

trị liệu bệnh hệ 

thần kinh cơ 

Đúng  

64 

Hướng dẫn chẩn 

đoán, điều trị phục hồi 

chức năng cho trẻ bại 

não (Tài liệu hướng 

dẫn chung) 

Bộ Y tế Y học 2018 TLĐT 

Bệnh lý và vật lý 

trị liệu bệnh hệ 

thần kinh cơ 

Đúng  



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

65 

Vật lý trị liệu phục 

hồi chức năng : sách 

chuyên kh o dùng cho 

cán bộ ngành phục 

hồi chức năng  

Nguyễn Xuân 

Nghiên 
Y học 2010 2 

Bệnh lý và vật lý 

trị liệu bệnh hệ 

thần kinh cơ 

Đúng  

66 

Hướng dẫn chẩn 

đoán, điều trị chuyên 

ngành phục hồi chức 

năng  

Nguyễn Thị 

Xuyên, Trần 

Quý Tường, 

Trần Trọng 

H i 

  2016 5 

Bệnh lý và vật lý 

trị liệu bệnh hệ 

tim mạch - hô 

hấp 

Đúng  

67 

Giáo trình Vật lý trị 

liệu – Phục hồi chức 

năng tập 3 (Dành cho 

đối tượng Kỹ thuật 

viên Cao đẳng Vật lý 

trị liệu - Phục hồi 

chức năng) 

Trường Cao 

đẳng kỹ thuật 

y tế I - Bộ Y tế 

Y học 2004 1 

Bệnh lý và vật lý 

trị liệu bệnh hệ 

tim mạch - hô 

hấp 

Đúng  

68 

Vật lý trị liệu phục 

hồi chức năng : sách 

chuyên kh o dùng cho 

cán bộ ngành phục 

hồi chức năng  

Nguyễn Xuân 

Nghiên 
Y học 2010 2 

Bệnh lý và vật lý 

trị liệu bệnh hệ 

tim mạch - hô 

hấp 

Đúng  

69 

Hướng dẫn chẩn 

đoán, điều trị chuyên 

ngành phục hồi chức 

năng  

Nguyễn Thị 

Xuyên, Trần 

Quý Tường, 

Trần Trọng 

  2016 5 

Bệnh lý và Vật lý 

trị liệu hệ da, tiết 

niệu - sinh dục và 

nội tiết 

Đúng  



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

H i 

70 

Giáo trình Vật lý trị 

liệu – Phục hồi chức 

năng tập 5 (Dành cho 

đối tượng Kỹ thuật 

viên Cao đẳng Vật lý 

trị liệu - Phục hồi 

chức năng) 

Trường Cao 

đẳng kỹ thuật 

y tế I - Bộ Y tế 

Y học 2004 1 

Phục hồi chức 

năng dựa vào 

cộng đồng 

Đúng  

71 
Hướng dẫn thực hành 

Âm ng  trị liệu 

Vũ Thị Bích 

Hạnh, Đặng 

Thái Thu 

Hương 

Y học 2004 1 Ngôn ng  trị liệu Đúng  

72 

Hướng dẫn quy trình 

kỹ thuật chuyên 

ngành phục hồi chức 

năng 

Bộ Y tế Y học 2015 TLĐT Ngôn ng  trị liệu Đúng  

73 

Hướng dẫn chẩn 

đoán, điều trị phục hồi 

chức năng cho trẻ bại 

não (Tài liệu hướng 

dẫn chung) 

Bộ Y tế Y học 2018 TLĐT Ngôn ng  trị liệu Đúng  



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

74 

Hướng dẫn quy trình 

kỹ thuật chuyên 

ngành phục hồi chức 

năng 

Bộ Y tế Y học 2015 TLĐT Hoạt động trị liệu Đúng  

75 

Hướng dẫn chẩn 

đoán, điều trị phục hồi 

chức năng cho trẻ bại 

não (Tài liệu hướng 

dẫn chung) 

Bộ Y tế Y học 2018 TLĐT Hoạt động trị liệu Đúng  

76 

Kỹ thuật tạo thuận 

c m thụ b n thể thần 

kinh-cơ : sách đào tạo 

cử nhân kỹ thuật y 

học chuyên ngành vật 

lý trị liệu  

Lê Khánh 

Điền ; hiệu 

đính, Nguyễn 

Thi Hương 

Y Học 2008 5 

Kỹ thuật tạo 

thuận c m thụ 

b n thể thần kinh 

- cơ ( PNF ) 

Đúng  

77 

Giáo tr nh di động 

khớp (Dùng cho sinh 

viên cao đẳng Vật lý 

trị liệu-Phục hồi chức 

năng) 

Lê Quang 

Khanh, Cao 

Bích Thủy 

Đại học Kỹ 

thuật Y Dược 

Đà Nẵng 

2013 1 Di động khớp Đúng  

78 

Lập kế hoạch y tế : 

gi ng dạy cử nhân y 

tế công cộng : áp 

dụng phương pháp 

gi ng dạy dựa trên 

tình huống : tài liệu 

chủ biên, Đỗ 

Mai Hoa 

Lao Động Xã 

Hội 
2011 25 Lập kế hoạch y tế Đúng  



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

cho học viên  

79 

Lập kế hoạch y tế : 

Tài liệu gi ng dạy cho 

cử nhân y tế công 

cộng  

Đỗ Mai Hoa. 
Lao động xã 

hội 
2012 25 Lập kế hoạch y tế Đúng  

80 
Dịch tễ học cơ b n = 

basic epidemiology  

T. Beaglehole, 

R. Bonita, T. 

Kjellstrom ; 

người hiệu 

đính, Lê Vũ 

Anh, Trần 

H u Bích ; 

người dịch, 

Trần H u 

Bích, Lã Ngọc 

Quang, Lê 

Thanh Hà 

Y học 2004 25 Dịch tễ học Đúng  

81 
Dịch tễ học cơ b n = 

basic epidemiology.  

R. Bonita, R. 

Beaglehole, T. 
Y học 2009 120 Dịch tễ học Đúng  



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

Kjellstrom ; 

người hiệu 

đính, Trần 

H u Bích, Vũ 

Hoàng Lan ; 

người dịch, 

Trần H u Bích 

VI. Danh mục   áo trình n ành Côn  n hệ Kỹ thuật Mô  trườn  đan  đăn  ký đào tạo 

1.    

Giáo tr nh nh ng 

nguyên lý cơ b n của 

Chủ nghĩa Mác-

Lênin: dành cho sinh 

viên đại học, cao đẳng 

khối không chuyên 

ngành Mác-Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh 

đồng chủ biên, 

Phạm Văn 

Sinh, Phạm 

Quang Phan 

CTQG 2009 24 

Nh ng nguyên lý 

cơ b n của chủ 

nghĩa Mác –

Lênin 

Đúng   

2.    

Để cương các môn 

học khoa học Mác-

Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh tr nh độ Đại 

học, Cao Đẳng 

Bộ GĐ ĐT s.n 2003 9 

Nh ng nguyên lý 

cơ b n của chủ 

nghĩa Mác –

Lênin 

Đúng   

3.    

Giáo tr nh chủ nghĩa 

xã hội khoa học : 

dùng trong các trường 

đại học, cao đẳng 

Bộ GĐ ĐT CTQG 2006 10 

Nh ng nguyên lý 

cơ b n của chủ 

nghĩa Mác –

Lênin 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

4.    
Học Chủ tịch Hồ Chí 

Minh chúng ta học g  

Phạm Văn 

Đồng 
CTQG 2008 3 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
Đúng   

5.    

Giáo tr nh đường lối 

cách mạng của Đ ng 

Cộng s n Việt Nam: 

dành cho sinh viên đại 

học, cao đẳng khối 

không chuyên ngành 

Mác-Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh 

Đinh Xuân Lý CTQG 2009 24 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
Đúng   

6.    

Giáo tr nh tư tưởng 

Hồ Chí Minh: dành 

cho sinh viên đại học, 

cao đẳng khối không 

chuyên ngành Mác-

Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

Bộ GD ĐT CTQG 2009 24 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
Đúng   

7.    

Giáo tr nh tư tưởng 

Hồ Chí Minh: dùng 

trong các trường đại 

học, cao đẳng 

Bộ GD ĐT CTQG 2006 10 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

8.    

Giáo tr nh đường lối 

cách mạng của Đ ng 

Cộng s n Việt Nam: 

dành cho sinh viên đại 

học, cao đẳng khối 

không chuyên ngành 

Mác-Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh 

Đinh Xuân Lý CTQG 2015 24 

Đường lối cách 

mạng của Đ ng 

Cộng s n Việt 

Nam 

Đúng   

9.    

Đ ng cộng s n Việt 

Nam : 70 năm xây 

dựng và trưởng thành 

Lê Kh  Phiêu CTQG 2000 1 

Đường lối cách 

mạng của Đ ng 

Cộng s n Việt 

Nam 

Đúng   

10.            

Giáo tr nh lịch sử 

Đ ng cộng s n Việt 

Nam: dùng trong các 

trường đại học, cao 

đẳng 

Bộ GD ĐT CTQG 2006 10 

Đường lối cách 

mạng của Đ ng 

Cộng s n Việt 

Nam 

Đúng   

11.            

Giáo tr nh đường lối 

cách mạng của Đ ng 

Cộng s n Việt Nam : 

dành cho sinh viên đại 

học, cao đẳng khối 

không chuyên ngành 

Mác-Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh  

Đinh Xuân Lý, 

Nguyễn Đăng 

Quang 

Chính trị Quốc 

gia 
2015 1 

Đường lối cách 

mạng của Đ ng 

Cộng s n Việt 

Nam 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

12.            

Giáo tr nh đường lối 

cách mạng của Đ ng 

Cộng s n Việt Nam : 

dành cho sinh viên đại 

học, cao đẳng khối 

không chuyên ngành 

Mác-Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh  

Đinh Xuân Lý, 

Nguyễn Đăng 

Quang 

Chính trị Quốc 

gia - Sự thật 
2013 4 

Đường lối cách 

mạng của Đ ng 

Cộng s n Việt 

Nam 

Đúng   

13.            

Giáo tr nh đường lối 

cách mạng của Đ ng 

Cộng s n Việt Nam : 

dành cho sinh viên đại 

học, cao đẳng khối 

không chuyên ngành 

Mác-Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh 

Đinh Xuân Lý, 

Nguyễn Đăng 

Quang 

Chính trị Quốc 

gia - Sự thật 
2018 1 

Đường lối cách 

mạng của Đ ng 

Cộng s n Việt 

Nam 

Đúng   

14.            

New English file : 

elementary student's 

book / Clive 

Oxenden, Christina 

Latham-Koenig, Paul 

Seligson  

Clive 

Oxenden, 

Christina 

Latham-

Koenig, Paul 

Seligson 

Oxford 

University 

Press 

2004 TLĐT Tiếng Anh (1-4) Đúng   

15.            

New English file : 

intermediateTest 

Booklet  

Lara Storton 

Oxford 

University 

Press 

2006 TLĐT Tiếng Anh (1-4) Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

16.            

New English file : 

pre-intermediate 

Workbook / Clive 

Oxenden, Christina 

Latham-Koenig, Paul 

Seligson  

Clive 

Oxenden, 

Christina 

Latham-

Koenig, Paul 

Seligson 

Oxford 

University 

Press 

2005 TLĐT Tiếng Anh (1-4) Đúng   

17.            Tin học cơ sở 
Trần Hồng 

Quang 

Trường ĐH 

YTCC 
2015 TLĐT 

Tin học đại 

cương 
Đúng   

18.            

Giáo tr nh qu n lý 

chất lượng phòng xét 

nghiệm 

Đặng Đức 

Anh, Nguyễn 

Thanh Thủy 

  2014 1 

Kiểm soát an 

toàn h a chất và 

qu n lý phòng thí 

nghiệm 

Đúng   

19.            

Giáo tr nh thống kê y 

tế công cộng. Phần 2, 

phân tích số liệu 

Phạm Việt 

Cường 
Y học 2005 25 Thống kê Đúng   

20.            

Giáo tr nh thống kê y 

tế công cộng. Phần 1, 

thống kê cơ b n   chủ 

biên, Lê Cự Linh. - H. 

: Y học, 2005 . - 179 

tr. : minh hoạ, 27 cm 

Lê Cự Linh Y học 2005 25 Thống kê Đúng   

21.            

Thống kê y sinh học 

ứng dụng : giáo tr nh 

gi ng dạy cho sinh 

viên cử nhân YTCC 

Bùi Thị Tú 

Quyên, Vũ Thị 

Hoàng Lan 

Y học 2005 15 Thống kê Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

định hướng Dịch tễ 

học 

22.            

Tiếp cận hệ sinh thái 

đối với sức khỏe 

(Ecohealth) : lý thuyết 

và áp dụng trong 

nghiên cứu sức khỏe 

môi trường tại Việt 

Nam 

Nguyễn Việt 

Hùng, Trần 

Thị Tuyết 

Hạnh 

  2016 1 Sinh thái học Đúng   

23.            
Cơ sở h a học phân 

tích 

Lâm Ngọc 

Thụ Lâm, 

Ngọc Thụ. 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội 
2005 

Tài liệu 

điện tử 

H a học phân 

tích 
Đúng   

24.            
Sai số trong h a học 

phân tích 
Tạ Thị Th o 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội 
2008 (TLĐT) 

H a học phân 

tích 
Đúng   

25.            Pháp luật đại cương 

Đào Xuân 

Hội, Trần Thu 

Thủy 

Lao động - Xã 

hội 
2012 TLĐT 

H a học phân 

tích 
Đúng   

26.            

Luật B o vệ môi 

trường của Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam, 

số 55 2014 QH13 

      2 
Pháp luật B o vệ 

môi trường 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

ngày 23 tháng 6 năm 

2014 

27.            

Nghị định số 

19 2015 NĐ-CP ngày 

14 tháng 2 năm 2015 

Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của 

Luật B o vệ môi 

trường 

      TLĐT 
Pháp luật B o vệ 

môi trường 
Đúng   

28.            
Luật b o vệ môi 

trường  
  

Chính trị quốc 

gia 
2006 TLĐT 

Pháp luật B o vệ 

môi trường 
Đúng   

29.            
Giáo tr nh Độc học 

môi trường 

Bùi Thị Thư, 

Lưu Văn 

Huyền 

Khoa học và kĩ 

thuật 
2018 1 

Độc học môi 

trường 
Đúng   

30.            

Giáo tr nh tự học 

Autocad 2019 thực 

hành bằng h nh minh 

họa (Kèm CD bài tập) 

Nguyễn H u 

Lộc 

NXB Tổng 

Hợp Hồ Chí 

Minh 

2007 1 

Hình họa - Vẽ kỹ 

thuật và 

AutoCAD trong 

môi trường 

Đúng   

31.            
Giáo tr nh H a học 

môi trường 

Đặng Đ nh 

Bạch 
    1 

H a kỹ thuật môi 

trường 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

32.            
Giáo trình phân tích 

chất lượng môi trường 

Huỳnh Trung 

H i 
  2016 1 

H a kỹ thuật môi 

trường 
Đúng   

33.            Qu n lý môi trường Lê Huy Bá     1 
Qu n lý môi 

trường 
Đúng   

34.            
Tin học và ứng dụng 

trong y-sinh học  

chủ biên, 

Hoàng Minh 

Hằng 

Giáo dục, 2008 10 
Tin học ứng dụng 

trong môi trường 
Đúng   

35.            Kinh tế y tế  
chủ biên, Vũ 

Xuân Phú 

chủ biên, Vũ 

Xuân Phú 
2008 10 

Kinh tế Môi 

trường 
Đúng   

36.            
Basics of 

Environment Science 

Michael 

Allaby 

Taylor & 

Francis Group 
2002 TLĐT 

Tiếng anh chuyên 

ngành Môi 

trường 1, 2 

Đúng   

37.            Khoa học môi trường Lê Văn Khoa ĐHQG Hà Nội 2007 1 
Cơ sở khoa học 

môi trường 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

38.            
Dịch tễ học cơ b n = 

basic epidemiology 

T. Beaglehole, 

R. Bonita, T. 

Kjellstrom ; 

người hiệu 

đính, Lê Vũ 

Anh, Trần 

H u Bích ; 

người dịch, 

Trần H u 

Bích, Lã Ngọc 

Quang, Lê 

Thanh Hà 

Y học 2014 25 
Dịch tễ học cơ 

b n 
Đúng   

39.            
Dịch tễ học cơ b n = 

basic epidemiology 

. Bonita, R. 

Beaglehole, T. 

Kjellstrom ; 

người hiệu 

đính, Trần 

H u Bích, Vũ 

Hoàng Lan ; 

người dịch, 

Trần H u Bích 

... [et al.] 

Y học 2009 120 
Dịch tễ học cơ 

b n 
Đúng   

40.            
Thống kê và xử lý d  

liệu môi trường 
Chế Đ nh Lý     1 

Kỹ thuật xử lý 

nước cấp 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

41.            
GT kỹ thuật xử lý khí 

th i 
  ĐH TNMT   1 

Kỹ thuật xử lý 

nước th i 
Đúng   

42.            

Kiểm toán hệ thống 

qu n lý môi trường 

ISO 14001 cho tô 

chức 

      1 
Lập và phân tích 

dự án môi trường 
Đúng   

43.            

GT Công nghệ sinh 

học môi trường – Lý 

thuyết và ứng dụng 

  

Viện Môi 

trường và Tài 

nguyên HCM 

  1 
Tham quan nhận 

thức 
Đúng   

44.            

Sức khỏe nghề nghiệp 

: giáo tr nh đào tạo Cử 

nhân Y tế công cộng 

Nguyễn Thúy 

Quỳnh 

Khoa học xã 

hội 
2015 15 

An toàn vệ sinh 

lao động,  
Đúng   

Thực tập an toàn 

vệ sinh lao động 

45.            

Sức khỏe nghề nghiệp 

: giáo tr nh đào tạo 

Cao học Y tế công 

cộng và Qu n lý bệnh 

viện 

Nguyễn Thúy 

Quỳnh 
Y học 2016 15 

An toàn vệ sinh 

lao động,  
Đúng   

Thực tập an toàn 

vệ sinh lao động 

46.            
GT Kỹ thuật xử lý khí 

th i 

Nguyễn thu 

Huyền 
  2013 1 

Kỹ thuật xử lý 

khí th i 
Đúng   

47.            

GT Ô nhiễm môi 

trường đất và biện 

pháp xử lý 

Lê Văn Khoa Giáo dục   1 
Kỹ thuật xử lý và 

c i tạo đất 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

48.            
GT Công nghệ xử lý 

chất th i rắn nguy hại 

Nguyễn Văn 

Phước 
Xây dựng 2014 1 

Qu n lý chất th i 

rắn và chất th i 

nguy hại 

Đúng   

49.            
Giáo tr nh Công nghệ 

xử lý chất th i rắn 

GS Đinh Xuân 

Thắng 
    1 

Qu n lý chất th i 

rắn và chất th i 

nguy hại 

Đúng   

50.            

Qu n lý môi trường 

cho sự phát triển bền 

v ng 

Lê Đăng Hoan     1 
Thanh tra môi 

trường 
Đúng   

51.            

Tài nguyên môi 

trường và phát triển 

bền v ng 

Lê Huy Bá 
Khoa học và 

kỹ thuật 
  1 

S n xuất sạch 

hơn 
Đúng   

52.            

Giám sát vệ sinh chất 

lượng nước ăn uống 

và sinh hoạt 

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng 

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng 

2017 TLĐT 

Giám sát vệ sinh, 

chất lượng nước 

ăn uống và sinh 

hoạt 

Đúng   

53.            

Kiểm toán hệ thống 

qu n lý môi trường 

ISO 14001 cho tổ 

chức 

Lê Thị Hống 

Trân 
    1 

Hệ thống qu n lý 

chất lượng môi 

trường 

Đúng   

54.            

B o vệ môi trường 

công nghiệp Việt 

Nam 

Lê Huy Bá ĐH QG HCM 2017 1 

Hệ thống qu n lý 

chất lượng môi 

trường 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

55.            

B o vệ môi trường 

nông nghiệp, nông 

thôn Việt Nam 

Lê Huy Bá ĐH QG HCM 2018 1 

Hệ thống qu n lý 

chất lượng môi 

trường 

Đúng   

56.            
B o vệ môi trường đô 

thị Việt Nam 
Lê Huy Bá ĐH QG HCM 2016 1 

Hệ thống qu n lý 

chất lượng môi 

trường 

Đúng   

57.            
Gt xã hội học môi 

trường 

Nguyễn Tuấn 

Anh 
    1 

Thông tin môi 

trường 
Đúng   

58.            
Thống kê và xử lý d  

liệu môi trường 
Chế Đ nh Lý     1 

Thông tin môi 

trường 
Đúng   

59.            
Con người và môi 

trường 
Lê Văn Khoa 

Giáo dục Việt 

Nam 
2011 1 

Truyền thông 

môi trường 
Đúng   

60.            Địa chất môi trường 
Nguyễn Đ nh 

Hỏe 
    1 

Thực tập đánh 

giá chất lượng 

môi trường 

Đúng   

61.            
Đánh giá tác động sức 

khỏe 

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng 

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng 

2017 TLĐT 
Đánh giá tác 

động sức khỏe 
Đúng   

62.            
Biến đổi khí hậu và 

sức khỏe 

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng 

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng 

2017 TLĐT 
Đánh giá tác 

động sức khỏe 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

63.            
GT Quan trắc và phân 

tích môi trường nước 
  ĐHTNMTHN 2012 1 

Quan trắc và 

phân tích môi 

trường nước 

Đúng   

64.            
Vi sinh vật môi 

trường 

Đỗ Hồng Lan 

Chi 
    1 

Vi sinh kỹ thuật 

môi trường 
Đúng   

65.            

Bài gi ng Quan trắc 

và phân tích môi 

trường không khí, đất 

  ĐHTNMTHN 2017 1 

Quan trắc và 

phân tích môi 

trường không 

khí, Đất 

Đúng   

66.            
Quy hoạch môi 

trường 

Nguyễn Thế 

Tiến 

ĐH QG 

TPHCM 
2009 1 

Đánh giá tác 

động môi trường 
Đúng   

67.            

Kiểm toán hệ thống 

qu n lý môi trường 

ISO 14001 cho tổ 

chức 

Lê Thị Hống 

Trân 
    1 

Kiểm toán chất 

th i 
Đúng   

68.            
B o vệ môi trường đô 

thị Việt Nam 
Lê Huy Bá     1 

Qu n lý môi 

trường khu đô 

thị, khu công 

nghiệp và làng 

nghề 

Đúng   

69.            

Qu n lý tài nguyên 

môi trường để phát 

triển bền v ng 

Lê Huy Bá     1 

Qu n lý môi 

trường khu đô 

thị, khu công 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

nghiệp và làng 

nghề 

70.            
Giáo Tr nh Ô Nhiễm 

Không Khí 

Đinh Xuân 

Thắng 
    1 

Kiểm soát môi 

trường doanh 

nghiệp,  
Đúng   

Đồ án kiểm soát 

môi trường doanh 

nghiệp 

71.            

Giáo tr nh Kỹ thuật 

xử lý ô nhiễm không 

khí 

Đinh Xuân 

Thắng 
    1 

Kiểm soát môi 

trường doanh 

nghiệp 

Đúng   

72.            

GT Ô nhiễm môi 

trường đất & biện 

pháp xử lý 

Lê Văn Khoa     1 
Đồ án kiểm soát 

môi trường doanh  
Đúng   

73.            

Phòng chống th m 

họa : gi ng cho đối 

tượng cử nhân y tế 

công cộng : áp dụng 

phương pháp gi ng 

dạy dựa trên t nh 

huống : tài liệu cho 

sinh viên 

Hà Văn Như 
Lao động xã 

hội 
2010 65 

Qu n lý th m hoạ 

và t nh huống 

khẩn cấp 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

74.            

Qu n lý y tế công 

cộng trong th m họa : 

sách dùng đào tạo cử 

nhân y tế công cộng 

Hà Văn Như Y học 2011 3 

Qu n lý th m hoạ 

và t nh huống 

khẩn cấp 

Đúng   

75.            

Đáp ứng y tế khẩn cấp 

trong th m họa thiên 

tai : tài liệu nghiệp vụ 

dùng cho các bác sĩ 

Lê Thế Trung Y học 2003 10 

Qu n lý th m hoạ 

và t nh huống 

khẩn cấp 

Đúng   

76.            
Introduction to 

Ergonomics 
R.S. Bridger McGraw-Hill, 1995 1 

Tâm sinh lý lao 

động và 

Ergonomy 

Đúng   

77.            

The occupational 

ergonomics handbook 

/  

edited by 

Waldemar 

Karwowski, 

William S. 

Marras 

CRC Press, 1999 1 

Tâm sinh lý lao 

động và 

Ergonomy 

Đúng   

78.            

Đánh giá nguy cơ sức 

khỏe môi trường nghề 

nghiệp: Giáo tr nh đào 

tạo cử nhân y tế công 

cộng : Định hướng 

sức khỏe môi trường 

nghề nghiệp 

Trần Thị 

Tuyết Hạnh, 

Nguyễn Việt 

Hùng 

Lao động xã 

hội 
2012 25 

Đánh giá và qu n 

lý nguy cơ 
Đúng   

79.            

Xét nghiệm đánh giá 

chất lượng môi trường 

lao động 

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng 

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng 

2016 TLĐT 
Quan trắc môi 

trường lao động 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

80.            
Xét nghiệm môi 

trường 

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng 

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng 

2016 TLĐT 
Quan trắc môi 

trường lao động 
Đúng   

81.            
An toàn vệ sinh lao 

động 

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng 

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng 

2015 TLĐT 
Vệ sinh công 

nghiệp 
Đúng   

 

2.5. Danh mục sách chuy n khảo, tạp chí của n ành đào tạo 

 

STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

1 
Giáo trình chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

Hội đồng 

Trung ương 

chỉ đạo biên 

soạn giáo 

trình quốc gia 

các bộ môn 

khoa học 

Mác-Lênin, 

tư tưởng Hồ 

Chí Minh ; 

Chính trị Quốc 

gia 
2014 3 

Nh ng nguyên lí 

cơ b n của Chủ 

nghĩa Mác-Lênin 

2 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

biên soạn, Đỗ 

Nguyên 

Phương ... [et 

al.] 

2 Lịch sử chủ nghĩa Mác    
Chính trị quốc 

gia  
2004 4 

Nh ng nguyên lý 

cơ b n của chủ 

nghĩa Mác –Lênin 

Đúng   

3 

Xây dựng và hoàn thiện bộ 

máy nhà nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam 

  Hồng Đức 2018 3 

Nh ng nguyên lý 

cơ b n của chủ 

nghĩa Mác –Lênin 

Đúng   

4 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

con đường đi lên chủ nghĩa 

xã hội ở Việt Nam  

Trần Thị 

Phúc An 

Trần, Thị 

Phúc An 

Chính trị Quốc 

gia - Sự thật 
2014 1 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
Đúng   

5 
Một số chuyên đề về môn 

học tư tưởng Hồ Chí Minh  

Mạch Quang 

Thắng 

Chính trị quốc 

gia 
1996 7 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

6 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

giáo dục  

Đào Thanh 

H i, Minh 

Tiến 

Lao động 2005 7 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
Đúng   

7 

Tập bài gi ng tư tưởng Hồ 

Chí Minh : hệ cử nhân chính 

trị  

Học viện 

chính trị quốc 

gia Hồ Chí 

Minh 

Chính trị quốc 

gia 
2001 10 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
Đúng   

8 
Hỏi - đáp môn tư tưởng Hồ 

Chí Minh  

Ts. Hoàng 

Trang, TS. 

Nguyễn Thị 

Kim Dung 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội  
2005 3 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
Đúng   

9 

Một số chuyên đề lịch sử 

Đ ng Cộng s n Việt Nam. 

Tập 1  

Đinh Xuân 

Lý 

Chính trị Quốc 

gia, 
2007 1 

Đường lối cách 

mạng của Đ ng 

Cộng s n Việt 

Nam 

Đúng   

10 

Một số chuyên đề lịch sử 

Đ ng Cộng s n Việt Nam. 

Tập 2  

Đinh Xuân 

Lý 

Chính trị Quôc 

gia,  
2007 1 

Đường lối cách 

mạng của Đ ng 

Cộng s n Việt 

Nam 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

11 
Văn kiện Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XI  

Đ ng Cộng 

s n Việt Nam 

Chính trị Quốc 

gia-Sự thật,  
2011 1 

Đường lối cách 

mạng của Đ ng 

Cộng s n Việt 

Nam 

Đúng   

12 
Văn kiện đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XII  

Đ ng Cộng 

s n Việt Nam 

Chính trị quốc 

gia - Sự thật,  
2016 5 

Đường lối cách 

mạng của Đ ng 

Cộng s n Việt 

Nam 

Đúng   

13 

Văn kiện hội nghị lần thứ 

sáu ban chấp hành trung 

ương kh a IX : lưu hành nội 

bộ  

Đ ng cộng 

s n Việt Nam 

Chính trị quốc 

gia, 
2002 3 

Đường lối cách 

mạng của Đ ng 

Cộng s n Việt 

Nam 

Đúng   

14 
English for students of 

public health : ENG 05  

Nguyen Ba 

Hoc 

Hong Duc 

Publishing 

House 

2015 1 Tiếng Anh Đúng   

15 
English for students of 

public health : ENG 06  

Nguyen Ba 

Hoc 

Hong Duc 

Publishing 

House,  

2015 1 Tiếng Anh Đúng   

16 

English grammar in use : a 

self-study reference and 

practice book for 

intermediate students of 

English : with answers  

Raymond 

Murphy 

Cambridge 

University 

Press, 

2004 
Tài liệu 

điện tử 
Tiếng Anh Đúng   

17 Essential grammar in use : a Raymond Cambridge 2007 Tài liệu Tiếng Anh Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

self-study reference and 

practice book for elementary 

students of English : with 

answers  

Murphy University 

Press,  

điện tử 

18 

English grammar in use : a 

self-study reference and 

practice book for 

intermediate student  

Raymond 

Murphy 
Thời đại,  2014 2 Tiếng Anh Đúng   

19 

English pronunciation in use 

: intermediate : self-study 

and classroom use 

Mark 

Hancock 

Cambridge 

University 

Press 

2012 2 

Tiếng Anh 

chuyên ngành 

PHCN (5,6) 

Đúng   

20 

Mosbys Pocket Dictionary 

of Medicine, Nursing & 

Health Profession, 7th 

edition 

Mosby Elsevier 2013 1 

Tiếng Anh 

chuyên ngành 

PHCN (5,6) 

Đúng   

21 Tin học cơ sở 

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng 

  2015 169 Tin học đại cương Đúng   

22 

Tâm lý học Y học - Y đức : 

Dùng cho đào tạo cao đẳng 

y học  

Nguyễn 

Huỳnh Ngọc 

Giáo dục Việt 

Nam,  
2010 10 

Tâm lý y học – 

đạo đức nghề 

nghiệp 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

23 
Giáo trình tâm lý học xã hội. 

Tập 1  

Tiêu Thị 

Minh Hường, 

Lý Thị Hàm, 

Bùi Thị Xuân 

Mai Tiêu, Thị 

Minh Hường 

Lao động - Xã 

hội,  
2014 2 

Tâm lý y học – 

đạo đức nghề 

nghiệp 

Đúng   

24 
Giáo trình tâm lý học xã hội. 

Tập 2  

Trường Đại 

học Lao động 

- Xã hội ; 

đồng chủ 

biên, Tiêu Thị 

Minh Hường, 

Lý Thị Hàm, 

Bùi Xuân 

Mai Tiêu, Thị 

Minh Hường 

Lao động - Xã 

hội, 
2012 2 

Tâm lý y học – 

đạo đức nghề 

nghiệp 

Đúng   

25 
Giáo trình tâm lý học phát 

triển  

Trường Đại 

học Lao động 

- Xã hội ; chủ 

biên, Hà Thị 

Thư Hà, Thị 

Thư 

Lao động - Xã 

hội 
2010 2 

Tâm lý y học – 

đạo đức nghề 

nghiệp 

Đúng   

26 
Giáo trình tâm lí học đại 

cương  

Nguyễn 

Quang Uẩn ; 

Nguyễn Văn 

Lũy, Đinh 

Đại học Sư 

phạm 

, 

2014 
2 

Tâm lý y học – 

đạo đức nghề 

nghiệp 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

Văn Vang 

Nguyễn, 

Quang Uẩn 

27 
Đạo đức trong nghiên cứu y 

sinh học  

Trường Đại 

học Y Hà Nội 
Y học,  2006 1 

Tâm lý y học – 

đạo đức nghề 

nghiệp 

Đúng   

  
Phương pháp 6 : đạo đức 

học  

Edgar Morin ; 

người dịch, 

Chu Tiến 

Ánh ; biên tập 

và giới thiệu, 

Phạm Khiêm 

Ích 

Tri thức 2012 1 

Tâm lý y học – 

đạo đức nghề 

nghiệp 

Đúng   

28 

Tâm lý học và y đức 2 : tài 

liệu học tập - dành cho của 

nhân y tế công cộng  

Nguyễn 

Thanh 

Hương, 

Trương 

Quang Tiến 

  2014 1 

Tâm lý y học – 

đạo đức nghề 

nghiệp 

Đúng   

29 
The psychology of survey 

response  

Roger 

Tourangeau, 

Lance J. Rips, 

Kenneth 

Rasinski 

Cambridge 

University 

Press 

2000 1 

Tâm lý y học – 

đạo đức nghề 

nghiệp 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

Tourangeau, 

Roger 

30 
The psychology of 

workplace safety  

Julian Barling 

and Michael 

R. Frone 

American 

Psychological 

Association 

2004 1 

Tâm lý y học – 

đạo đức nghề 

nghiệp 

Đúng   

31 

The psychology of gender 

and sexuality : an 

introduction  

Wendy 

Stainton 

Rogers and 

Rex Stainton 

Rogers 

Stainton 

Rogers, 

Wendy 

Open 

University 

Press 

2001 1 

Tâm lý y học – 

đạo đức nghề 

nghiệp 

Đúng   

32 
An introduction to health 

psychology  

Andrew 

Baum, Robert 

J. Gatchel, 

David S. 

Krantz Baum, 

Andrew 

Boston, Mass. : 

McGraw-Hill 
1997 1 

Tâm lý y học – 

đạo đức nghề 

nghiệp 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

33 Psychology in action  

Karen 

Huffman, 

Mark Vernoy, 

Judith Vernoy 

Huffman, 

Karen 

New York : 

Wiley 
2000 1 

Tâm lý y học – 

đạo đức nghề 

nghiệp 

Đúng   

34 
Psychology for nurses and 

health care professionals  

David Messer 

and Claire 

Meldrum 

New York : 

Prentice 

Hall/Harvester 

Wheatsheaf 

1995 1 

Tâm lý y học – 

đạo đức nghề 

nghiệp 

Đúng   

35 
Health psychology : theory 

and practice  

Felicity Allen 

Allen, 

Felicity 

Leonards : 

Allen & Unwin 
1998 1 

Tâm lý y học – 

đạo đức nghề 

nghiệp 

Đúng   

36 
Psychology : mind, brain & 

culture  

Drew Westen 

Westen, 

Drew, 1959 

Wiley 1996 1 

Tâm lý y học – 

đạo đức nghề 

nghiệp 

Đúng   

37 
Psychology: Mind, brain, 

and culture: Study guide 

Mind, brain, 

and culture: 

Study guide/ 

Drew 

Westen, 

Alastair 

Younger 

Westen, 

New York : 

Willey,  

c199

9 
1 

Tâm lý y học – 

đạo đức nghề 

nghiệp 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

Drew 

38 Psychology 

Robert A. 

Baron Baron, 

Robert A 

Boston : Allyn 

and Bacon,  

c199

8 
1 

Tâm lý y học – 

đạo đức nghề 

nghiệp 

Đúng   

39 
Research methods in 

psychology  

John J. 

Shaughnessy, 

Eugene B. 

Zechmeister 

Shaughnessy, 

John J 

1947-. - 4th ed. 

- New York : 

McGraw-Hill, 

c1997 

  1 

Tâm lý y học – 

đạo đức nghề 

nghiệp 

Đúng   

40 
Psychology: Science and 

understanding 

Barry D. 

Smith Smith, 

Barry D 

New York : 

McGrawHill, 

1998 

  1 

Tâm lý y học – 

đạo đức nghề 

nghiệp 

Đúng   

41 Social psychology 

Stephen L. 

Franzoi 

Franzoi, 

Stephen L 

Brown & 

Benchmark, 

c1996 

  4 

Tâm lý y học – 

đạo đức nghề 

nghiệp 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

42 Psychology: an introduction 

Benjamin B. 

Lahey, Frank 

D. Cox 

Lahey, 

Benjamin B 

New York: 

McGraw Hill; 

c1998 

  1 

Tâm lý y học – 

đạo đức nghề 

nghiệp 

Đúng   

43 

Clashing views on abnormal 

psychology : a taking sides 

custom reader  

Susan Nolen-

Hoeksema 

Nolen-

Hoeksema, 

Susan, 1959 

Dushkin/McGr

aw-Hill, c1998 
  1 

Tâm lý y học – 

đạo đức nghề 

nghiệp 

Đúng   

44 
Handbook of child 

psychology  

William 

Damon, 

editor-in-

chief 

New York : J. 

Wiley,  

c199

8 
1 

Tâm lý y học – 

đạo đức nghề 

nghiệp 

Đúng   

45 Psychology : an introduction  

Benjamin B. 

Lahey Lahey, 

Benjamin B 

Boston : 

McGraw Hill 
2001 1 

Tâm lý y học – 

đạo đức nghề 

nghiệp 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

46 Psychology  

John W. 

Santrock 

Santrock, 

John W 

Boston : 

McGraw-Hill 
2005 2 

Tâm lý y học – 

đạo đức nghề 

nghiệp 

Đúng   

47 Health psychology  

Shelley E. 

Taylor 

Taylor, 

Shelley E 

Boston : 

McGraw-Hill 
2003 3 

Tâm lý y học – 

đạo đức nghề 

nghiệp 

Đúng   

48 Understanding psychology  

Robert S. 

Feldman 

Feldman, 

Robert S 

Boston : 

McGraw-Hill 

Higher 

Education  

2008 2 

Tâm lý y học – 

đạo đức nghề 

nghiệp 

Đúng   

49 Educational psychology  

John W. 

Santrock 

Santrock, 

John W 

Boston : 

McGraw-Hill 
2008 2 

Tâm lý y học – 

đạo đức nghề 

nghiệp 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

50 

Giáo trình thống kê dân số : 

dùng cho lớp bồi dưỡng cán 

bộ dân số  

Phạm Đại 

Đồng, 

Nguyễn Thị 

Thiềng Phạm, 

Đại Đồng 

  1997 1 
Xác suất - Thống 

kê y học 
Đúng   

51 Thống kê y học  
Nguyễn Xuân 

Phách  
Y học 2000 3 

Xác suất - Thống 

kê y học 
Đúng   

52 

Niên giám thống kê y tế 

1999 = Health statistics 

yearbook  

Bộ Y tế. 
Phòng thống 

kê tin học 
  3 

Xác suất - Thống 

kê y học 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

53 
Niên giám thống kê 1997 = 

Statistical yearbook 1997  

Tổng cục 

thống kê 
Thống kê 1998 3 

Xác suất - Thống 

kê y học 
Đúng   

54 

Niên giám thống kê y tế 

2001 = Health statistics 

yearbook 2001  

Bộ Y tế 

Vụ kế 

hoạch.Phòng 

thống kê-tin 

học 

2001 2 
Xác suất - Thống 

kê y học 
Đúng   

55 
Niên giám thống kê 2000 = 

Statistical yearbook 2000  

Tổng cục 

thống kê 
Thống kê 2001 2 

Xác suất - Thống 

kê y học 
Đúng   

56 
Niên giám thống kê 2001 = 

Statistical yearbook 2001  

Tổng cục 

thống kê 
Thống kê 2002 3 

Xác suất - Thống 

kê y học 
Đúng   

57 
Niên giám thống kê 2003 = 

Statistical yearbook 2003  

Tổng cục 

thống kê 
Thống kê 2004 1 

Xác suất - Thống 

kê y học 
Đúng   

58 
Niên giám thống kê 1999 = 

Statistical yearbook 1999  

Tổng cục 

thống kê 
Thống kê 2000 1 

Xác suất - Thống 

kê y học 
Đúng   

59 

Niên giám thống kê y tế 

2003 = Health statistics 

yearbook 2003  

Bộ Y tế. 

Vụ kế hoạch-

tài 

chính.Thống 

  1 
Xác suất - Thống 

kê y học 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

kê-tin học 

60 

Niên giám thống kê y tế 

2002 = Health statistics 

yearbook 2002  

Bộ Y tế 

Vụ kế hoạch-

tài 

chính.Thống 

kê-tin học 

  1 
Xác suất - Thống 

kê y học 
Đúng   

61 

Niên giám thống kê y tế 

2005 = Health statistics 

yearbook 2005  

Bộ Y tế 

Vụ kế hoạch-

tài 

chính.Thống 

kê-tin học 

  1 
Xác suất - Thống 

kê y học 
Đúng   

62 

Niên giám thống kê y tế 

2006 = Health statistics 

yearbook 2006  

Bộ Y tế 

Vụ kế hoạch-

tài 

chính.Thống 

kê-tin học 

2007 3 
Xác suất - Thống 

kê y học 
Đúng   

63 
Xác suất thống kê : dùng 

cho đào tạo bác sĩ đa khoa  

Đặng Đức 

Hậu 
Giáo dục 2008 10 

Xác suất - Thống 

kê y học 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

64 

Thống kê y tế công cộng : 

phần phân tích số liệu : sách 

dùng đào tạo cử nhân y tế 

công cộng  

Phạm Việt 

Cường 
Y học 2009 10 

Xác suất - Thống 

kê y học 
Đúng   

65 

Niên giám thống kê y tế 

2008 = Health statistics 

yearbook 2008  

Phạm Lê 

Tuấn. 
Bộ Y tế 2010 5 

Xác suất - Thống 

kê y học 
Đúng   

66 

Niên giám thống kê y tế 

2009 = Health statistics 

yearbook 2009  

Bộ Y tế.Vụ 

kế hoạch - 

Tài chính ; 

chủ biên, 

Phạm Lê 

Tuấn 

Bộ Y tế 2011 2 
Xác suất - Thống 

kê y học 
Đúng   

67 

Niên giám thống kê y tế 

2010 = Health statistics 

yearbook 2010  

Bộ Y tế ; chủ 

biên, Phạm 

Lê Tuấn 

  2009 4 
Xác suất - Thống 

kê y học 
Đúng   

68 

Niên giám thống kê y tế 

2007 = Health statistics 

yearbook 2007. 

Bộ Y tế. Vụ 

kế hoạch-tài 

chính. Thống 

    2 
Xác suất - Thống 

kê y học 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

kê-tin học ; 

chủ biên, 

Dương Huy 

Liệu 

69 

Niên giám thống kê y tế 

2011 = Health statistics 

yearbook 2011  

Bộ Y tế ; chủ 

biên, Phạm 

Lê Tuấn 

  2012 4 
Xác suất - Thống 

kê y học 
Đúng   

70 

Niên giám thống kê y tế 

2012 = Health statistics 

yearbook 2012  

Bộ Y tế ; chủ 

biên, Phạm 

Lê Tuấn 

  2013 3 
Xác suất - Thống 

kê y học 
Đúng   

71 

Niên giám thống kê y tế 

2013 = Health statistics 

yearbook 2013  

Bộ Y tế; chủ 

biên, Phạm 

Lê Tuấn 

Y học 2015 3 
Xác suất - Thống 

kê y học 
Đúng   

72 

Thống kê y sinh học ứng 

dụng : giáo trình gi ng dạy 

cho sinh viên cử nhân 

YTCC định hướng Dịch tễ 

học  

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng, Khoa 

Các Khoa học 

cơ b n, Bộ 

môn Thống 

kê y tế ; chủ 

biên, Bùi Thị 

Tú Quyên, 

Vũ Thị 

Y học 2015 15 
Xác suất - Thống 

kê y học 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

Hoàng Lan 

73 

Niên giám thống kê y tế 

2014 = Health statistics 

yearbook 2014  

Bộ Y tế ; ban 

biên tập, 

Phạm Lê 

Tuấn, 

Nguyễn Nam 

Liên, Phan Lê 

Thu Hằng; 

biên soạn, 

Hoàng Thanh 

Hương 

Y học 2016 3 
Xác suất - Thống 

kê y học 
Đúng   

74 

Toán học và thống kê trong 

khoa học y tế = 

Mathematics and statistics in 

the health sciences : sách 

song ng  Việt và Anh  

Klaus 

Krickeberg, 

Phan Vũ 

Diễm Hằng, 

Hoàng Đ nh 

Huề ; s 

Y học 2017 10 
Xác suất - Thống 

kê y học 
Đúng   

75 

Niên giám thống kê y tế 

2015 = Health statistics 

yearbook 2015  

ban biên 

soạn, Phạm 

Lê Tuấn, 

Nguyễn Nam 

Liên, Phan Lê 

Thu Hằng ; 

biên soạn, 

Hoàng Thanh 

Y học 2017 2 
Xác suất - Thống 

kê y học 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

Hương 

76 

Hoá sinh : tài liệu gi ng dạy 

cho sinh viên cử nhân y tế 

công cộng  

chủ biên, 

Bạch Vọng 

H i 

Y học 2005 25 Hóa sinh y học Đúng   

77 Hóa sinh  

Trường Đại 

học Y Hà 

Nội, bộ môn 

hóa sinh 

Y học 2001 7 Hóa sinh y học Đúng   

78 Thực tập hóa sinh  

Trường Đại 

học Y Hà 

Nội, bộ môn 

hóa sinh 

Y học 2003 3 Hóa sinh y học Đúng   

79 

B o đ m và kiểm tra chất 

lượng xét nghiệm hoá sinh 

lâm sàng : sách đào tạo cử 

nhân kĩ thuật y học (chuyên 

ngành xét nghiệm 

Bộ y tế Y học 2006 10 Hóa sinh y học Đúng   

80 
Hoá sinh học : sách dùng 

đạo tạo dược sỹ đại học  
Bộ y tế Y học 2005 10 Hóa sinh y học Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

81 
H a sinh : sách đào tạo bác 

sĩ đa khoa  

Bộ Y tế ; chủ 

biên, Nguyễn 

Nghiêm Luật 

Y học 2007 5 Hóa sinh y học Đúng   

82 
Hóa sinh học : sách đào tạo 

dược sĩ đại học  

Trần Thanh 

Nhãn 

Y học, Giáo 

dục Việt Nam 
2009 10 Hóa sinh y học Đúng   

83 
H a sinh : Dùng cho đào tạo 

cao đẳng y học  

Bộ Y tế ; chủ 

biên, Phạm 

Thị Minh 

Thư, Lê Thị 

Thủy 

Giáo dục Việt 

Nam, 2010 
2010 10 Hóa sinh y học Đúng   

84 

Hướng dẫn quy trình kỹ 

thuật chuyên ngành hóa sinh 

: ban hành kèm theo Quyết 

định số 320 QĐ-BYT ngày 

23 tháng 01 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế  

Bộ Y tế; chủ 

biên, Phạm 

Thiện Ngọc 

Y học 2015 5 Hóa sinh y học Đúng   

85 

Giáo trình Sinh học và di 

truyền : tài liệu gi ng dạy 

dành cho Cử nhân Y tế công 

cộng  

Trần Đức 

Phấn, Nguyễn 

Trần Chiến 

  2007 1 
Sinh học và di 

truyền 
Đúng   

86 Lý sinh y học  

Bộ môn vật lý 

- lý sinh, 

trường Đại 

Y học 1998 3 Vật lý và Lý sinh Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

học Y Hà Nội 

. 

87 
Giáo tr nh phương pháp 

nghiên cứu trong bệnh viện  

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng ; chủ 

biên, Hoàng 

Văn Minh 

Y học 2018 15 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

Đúng   

88 

Phương pháp nghiên cứu 

can thiệp : thiết kế và phân 

tích thống kê  

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng, Mạng 

lưới Nghiên 

cứu Khoa học 

Sức khỏe Việt 

Nam ; chủ 

biên, Hoàng 

Văn Minh 

Y học 2019 15 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

Đúng   

89 

Nghiên cứu hệ thống y tế 

phương pháp nghiên cứu y 

học  

Phạm Song, 

Đào Ngọc 

Phong, Ngô 

Văn Toàn 

Y học 2001 3 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

Đúng   

90 

Phương pháp nghiên cứu 

sức khỏe : hướng dẫn đào 

tạo các phương pháp nghiên 

cứu  

 Tổ chức y tế 

thế giới, văn 

phòng khu 

vực Tây Thái 

B nh Dương 

Y học 2003 10 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

91 
Phương pháp nghiên cứu xã 

hội học  

Phạm Văn 

Quyết, 

Nguyễn Quý 

Thanh 

 Đại học Quốc 

Gia 
2001 5 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

Đúng   

92 

Phương pháp nghiên cứu y 

tế : sách hướng dẫn huấn 

luyện các phương pháp 

nghiên cứu. Cuốn 5  

Tổ chức Y tế 

thế giới khu 

vực.Đơn vị 

huấn luyện 

khu vực Tây 

Thái Bình 

Dương 

Viện Vệ sinh 

Dịch tễ học 
1993 1 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

Đúng   

93 

Phương pháp nghiên cứu 

khoa học ứng dụng trong y-

sinh học  

Nông Thanh 

Sơn, Lương 

Thị Hồng 

Vân 

Y học 2003 1 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

94 

Các phương pháp nghiên 

cứu trong nhân học : tiếp 

cận định tính và định lượng  

H. Russel 

Bernard . - 

Tp. HCM 

Đại học Quốc 

gia tp. Hồ Chí 

Minh 

2007 10 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

Đúng   

95 

Phương pháp nghiên cứu 

định tính : gi ng cho đối 

tượng cử nhân y tế công 

cộng : áp dụng phương pháp 

gi ng dạy dựa trên tình 

huống : tài liệu cho học viên  

Hồ Thị Hiền 
Lao động xã 

hội 
2010 65 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

Đúng   

96 
Phương pháp luận nghiên 

cứu khoa học  
Vũ Cao Đàm 

Khoa học và 

kỹ thuật 
1997 12 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

Đúng   

97 
Cách tiến hành công trình 

nghiên cứu khoa học  

Nguyễn 

Thanh Liêm, 

Đặng Phương 

Kiệt, Lê Bích 

Thuỷ 

Y học 1997 1 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

Đúng   

98 

Hướng dẫn qu n lý và trích 

dẫn tài liệu tham kh o trong 

nghiên cứu khoa học sử 

dụng phần mềm Zotero  

Trường Đại 

học Y Hà 

Nội, Viện 

Đào tạo Y 

học dự phòng 

Y học 2015 1 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

và Y tế công 

công ; Hoàng 

Thị H i Vân 

99 Gi i phẫu bệnh  

Trường Đại 

học Y Hà 

Nội, bộ môn 

gi i phẫu 

bệnh 

Y học 2002 3 
Gi i phẫu - Sinh 

lý học 
Đúng   

100 

Gi i phẫu người. Tập 1 :Gi i 

phẫu học đại cương chi trên-

chi dưới-đầu-mặt-cổ  

Trịnh Văn 

Minh 
Y học 2004 3 

Gi i phẫu - Sinh 

lý học 
Đúng   

101 Atlas : gi i phẫu người  

Frank H. 

Netter ; 

Người dịch: 

Nguyễn 

Quang 

Quyền, Phạm 

Đăng Diệu 

Y học   3 
Gi i phẫu - Sinh 

lý học 
Đúng   

102 Thực tập gi i phẫu người  
Nguyễn H u 

Nhân 

 ĐHQG Hà 

Nội 
2001 5 

Gi i phẫu - Sinh 

lý học 
Đúng   

103 Gi i phẫu người  
Nguyễn Văn 

Yên 

 ĐHQG Hà 

Nội 
2002 5 

Gi i phẫu - Sinh 

lý học 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

104 
Gi i phẫu học và sinh lý học 

ở người khỏe và người bệnh  

Kathleen J. 

W. Wilson; 

Người dịch.: 

Nguyễn Văn 

Huy 

Y học 1996 9 
Gi i phẫu - Sinh 

lý học 
Đúng   

105 
Atlas gi i phẫu người : chú 

gi i và trắc nghiệm  

chủ biên tiếng 

Anh, Anne 

M.R. Agur, 

Arthur F. 

Dalley ; chủ 

biên tiếng 

Việt, Bùi Mỹ 

Hạnh, 

Nguyễn Văn 

Huy 

Y học 2014 1 
Gi i phẫu - Sinh 

lý học 
Đúng   

106 Gi n yếu gi i phẫu người  
Nguyễn 

Quang Quyền 
Y học 2003 3 

Gi i phẫu - Sinh 

lý học 
Đúng   

107 

Human Anatomy & 

Physiology 9th Edition by 

Marieb & Hoehn 

Elaine N. 

Marieb,  

Katja Hoehn 

Pearson 

2012 1 
Gi i phẫu - Sinh 

lý học 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

108 

General Anatomy and 

Musculoskeletal System 

(THIEME Atlas of 

Anatomy), 1st edition 

Michael 

Schuenke, 

Udo 

Schumacher, 

Erik Schulte 

Thieme 2010 1 
Gi i phẫu - Sinh 

lý học 
Đúng   

109 

Fundamentals of Anatomy 

and  Physiology, Fourth 

Edition  

Donald C. 

Rizzo 

Delmar 

Cengage 

Learning 

2015 1 
Gi i phẫu - Sinh 

lý học 
Đúng   

110 Sinh lý bệnh học  

Trường Đại 

học Y Hà 

Nội, Bộ môn 

miễn dịch - 

sinh lý bệnh 

Y học 2002 3 
Sinh lý bệnh - 

Miễn dịch học 
Đúng   

111 

Sinh lý bệnh và miễn dịch. 

phần sinh lý bệnh học : sách 

đào tạo bác sĩ đa khoa  

Bộ Y tế, chủ 

biên, Văn 

Đ nh Hoa, 

Nguyễn Ngọc 

Lanh 

Y học 2007 5 
Sinh lý bệnh - 

Miễn dịch học 
Đúng   

112 

Sinh lý bệnh và miễn dịch. 

phần miễn dịch học : sách 

đào tạo bác sĩ đa khoa  

Bộ Y tế; chủ 

biên, Văn 

Đ nh Hoa, 

Nguyễn Ngọc 

Y học 2007 5 
Sinh lý bệnh - 

Miễn dịch học 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

Lanh 

113 
Sinh lý bệnh : Dùng cho đào 

tạo cao đẳng y học 

Bộ Y tế; chủ 

biên, Trần 

H u Phúc, 

Nguyễn Thái 

Nghĩa 

Giáo dục Việt 

Nam 
2010 10 

Sinh lý bệnh - 

Miễn dịch học 
Đúng   

114 
Miễn dịch học đại cương. 

Quyển 1  

Cơ sở miễn 

dịch học của 

tiêm chủng 

    5 
Sinh lý bệnh - 

Miễn dịch học 
Đúng   

115 

Nội bệnh lý. phần dị ứng - 

miễn dịch lâm sàng : sách 

đào tạo bác sĩ đa khoa  

Bộ Y tế ; chủ 

biên, Nguyễn 

Năng An 

Y học 2007 5 
Sinh lý bệnh - 

Miễn dịch học 
Đúng   

116 

Dị ứng - miễn dịch lâm sàng 

: dùng cho bác sĩ và học 

viên sau đại học  

chủ biên, 

Phan Quang 

Đoàn 

Giáo dục Việt 

Nam 
2009 5 

Sinh lý bệnh - 

Miễn dịch học 
Đúng   

117 Miễn dịch học lâm sàng  

Đào Văn 

Chinh, 

Nguyễn Quốc 

Tuấn, Phạm 

Văn Thức 

Y học 2002 3 
Sinh lý bệnh - 

Miễn dịch học 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

118 Miễn dịch học và AIDS  
Đoàn Xuân 

Mượu 
Y học 2000 3 

Sinh lý bệnh - 

Miễn dịch học 
Đúng   

119 Miễn dịch học  

Vũ Triệu An, 

Jean Claude 

Homberg . - 

Tái b n lần 

thứ nhất có 

chỉnh lý và 

biên soạn lại. 

Y học 2001 3 
Sinh lý bệnh - 

Miễn dịch học 
Đúng   

120 

Thực hành xét nghiệm miễn 

dịch : giáo trình dành cho cử 

nhân Xét nghiệm Kỹ thuật y 

học  

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng, Trung 

tâm Xét 

nghiệm ; chủ 

biên, Đặng 

Vũ Phương 

Linh, Lê Thị 

Minh Hương 

Lao động Xã 

hội 
2001 40 

Sinh lý bệnh - 

Miễn dịch học 
Đúng   

121 

Xét nghiệm miễn dịch : giáo 

trình dành cho cử nhân Xét 

nghiệm Kỹ thuật y học  

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng, Trung 

tâm Xét 

nghiệm; chủ 

Lao động Xã 

hội 
2018 40 

Sinh lý bệnh - 

Miễn dịch học 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

biên, Đặng 

Vũ Phương 

Linh 

122 

Giáo dục sức khỏe = Health 

education : sách song ng  

Việt và Anh  

Klaus 

Krickeberg, 

Nguyễn Văn 

Hùng, 

Nguyễn Thị 

Bích 

Y học 2014 5 
Giáo dục sức 

khỏe 
Đúng   

123 

Truyền thông giáo dục sức 

khỏe : sách đào tạo bác sĩ 

chuyên khoa định hướng y 

học dự phòng  

chủ biên, 

Nguyễn Văn 

Hiến, Lê Thị 

Tài 

Y học 2012 5 
Giáo dục sức 

khỏe 
Đúng   

124 

Truyền thông sức khỏe : tài 

liệu dành cho cử nhân y tế 

công cộng, định hướng 

truyền thông - giáo dục sức 

khỏe  

chủ biên, 

Trương 

Quang Tiến 

Lao động Xã 

hội 
2012 25 

Giáo dục sức 

khỏe 
Đúng   

125 

Giáo dục sức khỏe và nâng 

cao sức khỏe: sử dụng gi ng 

dạy và tự học cho sinh viên 

đại học và sau đại học  

chủ biên, 

Trần Thị Hoa 
Y học 1998 10 

Giáo dục sức 

khỏe 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

126 

Kỹ năng giao tiếp và giáo 

dục sức khỏe : tài liệu 

hướng dẫn giáo viên các 

trường trung cấp y tế  

chủ biên, 

Nguyễn 

Phiên, Bùi 

Thị Thu Hà 

Giáo dục Việt 

Nam 
2009 10 

Giáo dục sức 

khỏe 
Đúng   

127 
Gia đ nh trong giáo dục sức 

khỏe sinh s n vị thành niên  

chủ biên, 

Nguyễn Linh 

Khiếu ; Lê 

Ngọc Lân, 

Nguyễn 

Phương Th o 

Khoa học xã 

hội 
2003 6 

Giáo dục sức 

khỏe 
Đúng   

128 

Giáo dục sức khỏe : sách 

học về giáo dục sức khỏe 

trong chăm s c sức khỏe 

ban đầu  

  
Tổ chức Y tế 

thế giới 
1988 1 

Giáo dục sức 

khỏe 
Đúng   

129 

Giáo dục sức khỏe phòng 

chống nhiễm HIV/AIDS : 

tài liệu dành cho học sinh, 

sinh viên các trường đại học 

cao đẳng, THCN và dạy 

nghề  

Bộ giáo dục 

và đào tạo, 

Ban chỉ đạo 

giáo dục 

phòng chống 

AIDS-ma túy 

Giáo dục 1997 2 
Giáo dục sức 

khỏe 
Đúng   

130 

Kỹ năng giao tiếp và giáo 

dục sức khỏe : sách dùng 

cho các trường trung học y 

tế  

Bộ y tế, vụ 

khoa học và 

đào tạo 

Y học 2005 2 
Giáo dục sức 

khỏe 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

131 

Health education : 

elementary and middle 

school applications  

Susan K. 

Telljohann, 

Cynthia 

Wolford 

Symons, Beth 

Pateman 

Boston : 

McGraw-Hill 
2004 3 

Giáo dục sức 

khỏe 
Đúng   

132 

Derryberry's educating for 

health : a foundation for 

contemporary health 

education practice  

[edited by] 

John P. 

Allegrante, 

David A. 

Sleet; 

foreword by 

J. Michanel 

McGinnis 

Bass 2004 3 
Giáo dục sức 

khỏe 
Đúng   

133 

Health education : learner-

centered instructional 

strategies  

Jerrold S. 

Greenberg . - 

4th ed. - 

Boston, Mass 

WCB 

McGraw-Hill 
1998 1 

Giáo dục sức 

khỏe 
Đúng   

134 

Education for health : a 

manual on health education 

in primary health care  

  
World Health 

Organization 
1988 2 

Giáo dục sức 

khỏe 
Đúng   

135 

Health education : 

effectiveness, efficiency and 

equity  

Keith Tones 

and Sylvia 

Tilford 

New York : 

Chapman & 

Hall 

1994 1 
Giáo dục sức 

khỏe 
Đúng   

136 
Making health education 

work : health education in 

American 

Public Health 

American 

Public Health 
1976 1 

Giáo dục sức 

khỏe 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

health program 

development, with primary 

attention on programming 

for low-income and minority 

groups .  

Association 

137 

Education for health : a 

manual on health education 

in primary health care  

World Health 

Organization 

; Albany, 

WHO 

Publications 

Center USA 

1988 1 
Giáo dục sức 

khỏe 
Đúng   

138 

Health behavior and health 

education : theory, research, 

and practice  

Karen Glanz, 

Barbara K. 

Rimer, 

Frances 

Marcus 

Lewis, editors 

; foreword by 

Noreen M. 

Clark 

San Francisco : 

Jossey-Bass 
2002 1 

Giáo dục sức 

khỏe 
Đúng   

139 

Comprehensive school 

health education : totally 

awesome strategies for 

teaching health  

Linda Meeks, 

Philip Heit, 

Randy Page 

Everyday 

Learning Corp. 
1996 2 

Giáo dục sức 

khỏe 
Đúng   

140 

Health education : creating 

strategies for school and 

community Glen G. Gilbert, 

Robin G. Sawyer health  

Glen G. 

Gilbert, 

Robin G. 

Sawyer 

Jones and 

Bartlett 
2000 3 

Giáo dục sức 

khỏe 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

141 

Health education evaluation 

and measurement : a 

practitioner's perspective  

Robert J. 

McDermott, 

Paul D. 

Sarvela 

[Dubuque, IA] 

: 

WCB/McGraw

-Hill 

1999 1 
Giáo dục sức 

khỏe 
Đúng   

142 

Community health 

education and promotion : a 

guide to program design and 

evaluation  

Aspen 

Reference 

Group ; Sara 

Nell Di Lima, 

manager ; 

Christina S. 

Schust, editor 

Gaithersburg, 

Md. : Aspen 

Publishers 

1997 1 
Giáo dục sức 

khỏe 
Đúng   

143 

Qu n lý và tổ chức y tế : 

sách dùng cho các trường 

trung học y tế  

Bộ y tế, vụ 

khoa học và 

đào tạo 

Y học 2005 3 
Tổ chức hệ thống 

y tế 
Đúng   

144 

Tổ chức, qu n lý y tế và 

chính sách y tế : sách dùng 

đào tạo cử nhân y tế công 

cộng  

Bộ Y tế Y học 2006 125 
Tổ chức hệ thống 

y tế 
Đúng   

145 

Tổ chức, qu n lý và chính 

sách y tế : sách đào tạo cử 

nhân y tế công cộng 

Bộ y tế Y học 2006 10 
Tổ chức hệ thống 

y tế 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

146 
Tổ chức và qu n lý y tế : 

sách đào tạo bác sĩ đa khoa  

Bộ Y tế; chủ 

biên, Trương 

Việt Dũng, 

Nguyễn Duy 

Luật 

Y học 2007 5 
Tổ chức hệ thống 

y tế 
Đúng   

147 
Bài gi ng tổ chức, qu n lý 

dược  

Trường Cán 

bộ qu n lý y 

tế. Bộ môn tổ 

chức, qu n lý 

dược 

Y học 1998 10 
Tổ chức hệ thống 

y tế 
Đúng   

148 

Qu n lý và tổ chức y tế : tài 

liệu hướng dẫn giáo viên các 

trường trung cấp y tế  

chủ biên, Phí 

Văn Thâm, 

Lê Thị Thanh 

Hương 

Giáo dục Việt 

Nam 
2010 10 

Tổ chức hệ thống 

y tế 
Đúng   

149 

Tổ chức y tế chương tr nh y 

tế quốc gia : Dùng cho đào 

tạo cao đẳng y học  

Bộ Y tế tế ; 

chủ biên, 

Hoàng Ngọc 

Chương 

Giáo dục Việt 

Nam 
2010 10 

Tổ chức hệ thống 

y tế 
Đúng   

150 

Tổ chức và qu n lý y tế : 

sách đào tạo Bác sỹ chuyên 

khoa I dịch tễ học thực địa  

Nguyễn Duy 

Luật 
Y học 2001 5 

Tổ chức hệ thống 

y tế 
Đúng   

151 

Nghiên cứu hệ thống y tế 

phương pháp nghiên cứu y 

học  

Phạm Song, 

Đào Ngọc 

Phong, Ngô 

Văn Toàn 

Y học 
2000

1 
3 

Tổ chức hệ thống 

y tế 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

152 

Các lựa chọn chính sách để 

đổi mới và hoàn thiện hệ 

thống y tế Việt Nam theo 

hướng công bằng, hiệu qu  

và phát triển  

Tổ chức y tế 

thế giới 
  2007 3 

Tổ chức hệ thống 

y tế 
Đúng   

153 Thay đổi hệ thống y tế  

Don de 

Savigny...[et 

al.] ; Nguyễn 

Thị Kim 

Chúc 

 Y học, 2006 2006 1 
Tổ chức hệ thống 

y tế 
Đúng   

154 

Báo cáo chung tổng quan 

ngành y tế năm 2010: Hệ 

thống y tế Việt Nam trước 

thềm kế hoạch 5 năm 2011-

2015  

Bộ Y tế, 

Nh m đối tác 

y tế ; ban biên 

tập, Nguyễn 

Quốc Triệu 

  2010 3 
Tổ chức hệ thống 

y tế 
Đúng   

155 
Thiết kế và tiến hành các dự 

án nghiên cứu hệ thống y tế  

Corllen M. 

Varkevisser, 

Indra 

Pathmanathan

, Ann 

Brownlee ; 

nhóm biên 

dịch, Lê Vũ 

Anh 

Tập san đào 

tạo nghiên cứu 

hệ thống y tế . 

- Số 2, phần 1: 

Phát triển đề 

cương nghiên 

cứu và hoạt 

động thực địa 

  1 
Tổ chức hệ thống 

y tế 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

156 

Báo cáo số 2 về công bằng 

sức khỏe : Hệ thống y tế 

Việt Nam : hướng tới mục 

tiêu và công bằng  

Hoàng Văn 

Minh 
Lao động 2011 

http://21

0.245.13

.164/opa

c/wpDet

ail.aspx?

Id=5151 

Tổ chức hệ thống 

y tế 
Đúng   

157 

Management and 

organization of developing 

health systems  

Charles 

Collins . - 

Oxford 

Oxford 

University 

Press 

1994 2 
Tổ chức hệ thống 

y tế 
Đúng   

158 
The evaluation of national 

health systems  

George E. 

Cumper . - 

Oxford 

Oxford 

University 

Press 

1991 1 
Tổ chức hệ thống 

y tế 
Đúng   

159 
National health systems of 

the world : v.1 

Milton I. 

Roemer 

Oxford 

University 

Press 

1993 1 
Tổ chức hệ thống 

y tế 
Đúng   

160 

The role of health centres in 

the development of urban 

health systems : report of a 

WHO Study Group on 

Primary Health Care in 

Urban Areas  

World Health 

Organization 
  1992 1 

Tổ chức hệ thống 

y tế 
Đúng   

161 

Towards a healthy district : 

organizing and managing 

district health systems based 

on primary health care  

E. Tarimo 
World Health 

Organization 
1991 1 

Tổ chức hệ thống 

y tế 
Đúng   

http://210.245.13.164/opac/wpDetail.aspx?Id=5151
http://210.245.13.164/opac/wpDetail.aspx?Id=5151
http://210.245.13.164/opac/wpDetail.aspx?Id=5151
http://210.245.13.164/opac/wpDetail.aspx?Id=5151
http://210.245.13.164/opac/wpDetail.aspx?Id=5151
http://210.245.13.164/opac/wpDetail.aspx?Id=5151
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162 

Health system 

decentralization : concepts, 

issues, and country 

experience  

Anne Mills 
World Health 

Organization 
1990 1 

Tổ chức hệ thống 

y tế 
Đúng   

163 

Profile of state and 

territorial public health 

systems, United States 1990  

Public Health 

Practice 

Program 

Office, 

Division of 

Public Health 

Systems 

U.S. Dept. of 

Health and 

Human 

Services, 

Public Health 

Service, 

Centers for 

Disease 

Control 

1991 1 
Tổ chức hệ thống 

y tế 
Đúng   

164 

Policy options for the 

renovation and improvement 

of the health system towards 

equity, efficiency and 

development  

World health 

organization 
  2007 5 

Tổ chức hệ thống 

y tế 
Đúng   

165 

Global health systems : 

comparing strategies for 

delivering health services  

Margie 

Lovett-Scott 

and Faith 

Prather . - 

Burlington, 

Mass 

Jones & 

Bartlett 

Learning 

2014 1 
Tổ chức hệ thống 

y tế 
Đúng   
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166 
The Republic of Indonesia 

health system review  

Mahendradha

ta ... [et al.] ; 

edited by 

Krishna Hort, 

Walaiporn 

Patcharanaru

mol  

New Delhi : 

Asia Pacific 

Observatory on 

Health Systems 

and Policies 

2017 2 
Tổ chức hệ thống 

y tế 
Đúng   

167 Dược lý học  

Trường Đại 

học Y khoa 

Hà Nội, bộ 

môn dược lý 

học 

Y học 2001 3 Dược lý Đúng   

168 Dược lý học lâm sàng  

Trường Đại 

học Y Hà 

Nội, bộ môn 

dược lý 

Y học 2003 3 Dược lý Đúng   

169 Dược lý học lâm sàng  

Trường Đại 

học Y Hà 

Nội.Bộ môn 

dược lý 

Y học 2005 3 Dược lý Đúng   
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170 
Dược lý học : sách đào tạo 

dược sĩ đại học  

Bộ Y tế ; chủ 

biên, Mai Tất 

Tố, Vũ Thị 

Trâm 

Y học 2007 10 Dược lý Đúng   

171 

H a dược - dược lý III : 

dược lâm sàng : sách đào tạo 

dược sĩ trung học  

Bộ Y tế ; chủ 

biên, Hoàng 

Thị Kim 

Huyền 

Y học 2007 5 Dược lý Đúng   

172 
Pharmacoepidemiology : 

principles and practice  
Giáo dục McGraw-Hill 2001 1 Dược lý Đúng   

173 
Pharmacology in 

rehabilitation  

Charles D. 

Ciccone 

Philadelphia : 

F.A. Davis Co. 
1990 1 Dược lý Đúng   

174 

Study guide for 

Pharmacotherapeutics : 

clinical decision-making in 

nursing  

Kathleen 

Gutierrez, 

Margaret 

Mulhall 

Philadelphia : 

W.B. Saunders 
1999 2 Dược lý Đúng   

175 
Basic pharmacology for 

nurses  

Bruce D. 

Clayton, 

Yvonne N. 

Mosby 2004 1 Dược lý Đúng   
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Stock 

176 

Pharmacotherapeutics for 

advanced practice : a 

practical approach  

Virginia 

Poole 

Arcangelo, 

Andrew M. 

Peterson 

Lippincott 2001 3 Dược lý Đúng   

177 
Manual of physical 

medicine and rehabilitation  

editor, 

Christopher 

M. Brammer ; 

associate 

editor, M. 

Catherine 

Spires 

Philadelphia : 

Hanley & 

Belfus 

2002 5 Dược lý Đúng   

178 
Điều dưỡng cơ b n : sách 

đào tạo điều dưỡng cao đẳng  

Bộ Y tế ; chủ 

biên, Đỗ Đ nh 

Xuân 

Y học 2007 10 

Điều dưỡng cơ 

b n - cấp cứu ban 

đầu 

Đúng   

179 
Cấp cứu ban đầu : sách đào 

tạo điều dưỡng trung cấp  

Nguyễn 

Mạnh Dũng 
Y học 2008 10 

Điều dưỡng cơ 

b n - cấp cứu ban 

đầu 

Đúng   
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180 

Hướng dẫn thực hành 55 kỹ 

thuật điều dưỡng cơ b n : 

dùng cho đào tạo cử nhân 

điều dưỡng  

Đỗ Đ nh 

Xuân, Trần 

Thị Thuận 

Giáo dục Việt 

Nam 
2010 20 

Điều dưỡng cơ 

b n - cấp cứu ban 

đầu 

Đúng   

181 

Điều dưỡng s n phụ khoa : 

tài liệu gi ng dạy thí điểm 

điều dưỡng trung học 

Bộ y tế, vụ 

khoa học và 

đào tạo 

Y học 1996 10 

Điều dưỡng cơ 

b n - cấp cứu ban 

đầu 

Đúng   

182 
Điều dưỡng nội - ngoại 

khoa. Tập 2  

Lilliam S. 

Brunner, 

Doris S. 

Suddarth, 

Người dịch: 

BS Nguyễn 

Tiến Thịnh, 

DS Nguyễn 

Ngọc Kiện 

Y học 1996 5 

Điều dưỡng cơ 

b n - cấp cứu ban 

đầu 

Đúng   

183 

Điều dưỡng nhi khoa : tài 

liệu gi ng dạy thí điểm điều 

dưỡng trung học  

Bộ y tế, Vụ 

khoa học và 

đào tạo, Chỉ 

đạo chuyên 

môn: GS 

Trần Quỵ, 

Y học 1996 4 

Điều dưỡng cơ 

b n - cấp cứu ban 

đầu 

Đúng   
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Biên soạn: 

Nguyễn Tiến 

Dũng, 

Nguyễn Ngọc 

Tường 

184 

Điều dưỡng ngoại khoa : tài 

liệu gi ng dạy thí điểm điều 

dưỡng trung học  

Y học Y học 1996 3 

Điều dưỡng cơ 

b n - cấp cứu ban 

đầu 

Đúng   

185 

Sổ tay điều dưỡng cộng 

đồng và sức khoẻ gia đ nh : 

tài liệu dịch để tham kh o  

Nghiêm Xuân 

Đức 
Y học 1998 5 

Điều dưỡng cơ 

b n - cấp cứu ban 

đầu 

Đúng   

186 

Điều dưỡng nội khoa : sách 

dùng đào tạo cao đẳng điều 

dưỡng  

Bộ y tế Y học 2006 10 

Điều dưỡng cơ 

b n - cấp cứu ban 

đầu 

Đúng   

187 

Điều dưỡng nhi khoa : sách 

dùng đào tạo cao đẳng điều 

dưỡng  

Bộ Y tế Y học 2006 10 

Điều dưỡng cơ 

b n - cấp cứu ban 

đầu 

Đúng   
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188 

Điều dưỡng cấp cứu hồi sức 

: sách đào tạo cao đẳng điều 

dưỡng  

Bộ Y tế ; chủ 

biên, Phạm 

Văn Ruân 

Y học 2007 5 

Điều dưỡng cơ 

b n - cấp cứu ban 

đầu 

Đúng   

189 

Điều dưỡng chuyên khoa hệ 

nội. phần thần kinh-tâm thần 

: sách đào tạo cao đẳng điều 

dưỡng  

Bộ Y tế ; chủ 

biên, Trương 

Tuấn Anh 

Y học 2007 5 

Điều dưỡng cơ 

b n - cấp cứu ban 

đầu 

Đúng   

190 

Điều dưỡng chuyên khoa hệ 

ngoại : tai mũi họng, mắt, 

răng hàm mặt : sách đào tạo 

cao đẳng điều dưỡng  

Bộ Y tế ; chủ 

biên, Phạm 

Thị Kim 

Dung, Cù Thị 

Định, Bùi Thị 

Tuyết Anh 

Y học 2007 5 

Điều dưỡng cơ 

b n - cấp cứu ban 

đầu 

Đúng   

191 

Điều dưỡng s n phụ khoa : 

sách đào tạo cử nhân điều 

dưỡng  

Bộ Y tế ; chủ 

biên, Cao 

Ngọc Thành 

Y học 2007 5 

Điều dưỡng cơ 

b n - cấp cứu ban 

đầu 

Đúng   

192 Điều dưỡng ngoại khoa : 

sách đào tạo cao đẳng điều 

dưỡng  

Bộ Y tế ; chủ 

biên, Trần 

Ngọc Tuấn 

Y học 2007 5 

Điều dưỡng cơ 

b n - cấp cứu ban 

đầu 

Đúng   
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193 

Điều dưỡng nội : sách đào 

tạo cử nhân điều dưỡng. t. 2  

Lê Văn An, 

Hoàng Văn 

Ngoạn 

Y học 2008 5 

Điều dưỡng cơ 

b n - cấp cứu ban 

đầu 

Đúng   

194 Điều dưỡng nội ngoại khoa : 

dùng cho đào tạo hộ sinh 

trung cấp  

Ngô Huy 

Hoàng, Trần 

Việt Tiến 

Giáo dục 2008 10 

Điều dưỡng cơ 

b n - cấp cứu ban 

đầu 

Đúng   

195 
Điều dưỡng nhi khoa : sách 

đào tạo cử nhân điều dưỡng 

, Lê Văn An, 

Nguyễn Thị 

Anh Phương 

Y học 2008 10 

Điều dưỡng cơ 

b n - cấp cứu ban 

đầu 

Đúng   

196 Điều dưỡng ngoại khoa : 

dành cho đào tạo trung cấp 

điều dưỡng đa khoa  

Trần Việt 

Tiến 
Giáo dục 2008 10 

Điều dưỡng cơ 

b n - cấp cứu ban 

đầu 

Đúng   

197 Điều dưỡng ngoại : dùng 

cho đào tạo cử nhân điều 

dưỡng  

Nguyễn, Tấn 

Cường 
Giáo dục 2008 20 

Điều dưỡng cơ 

b n - cấp cứu ban 

đầu 

Đúng   

198 

Điều dưỡng s n phụ khoa : 

dùng cho đào tạo trung cấp 

điều dưỡng đa khoa  

Lê Thanh 

Tùng 
Giáo dục 2008 10 

Điều dưỡng cơ 

b n - cấp cứu ban 

đầu 

Đúng   

199 
Điều dưỡng nội : sách đào 

tạo cử nhân điều dưỡng. t. 1  

Lê Văn An, 

Nguyễn Thị 

Kim Hoa 

Y học 2008 5 

Điều dưỡng cơ 

b n - cấp cứu ban 

đầu 

Đúng   
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200 
Điều dưỡng ngoại : sách đào 

tạo cử nhân điều dưỡng  

, Phạm Văn 

Lình 
Y học 2009 10 

Điều dưỡng cơ 

b n - cấp cứu ban 

đầu 

Đúng   

201 

Điều dưỡng bệnh tâm thần 

và sức khỏe tâm thần  

Ruth Elder, 

Katie Evans, 

Debra Nizette 

Đồng Nai 2013 5 

Điều dưỡng cơ 

b n - cấp cứu ban 

đầu 

Đúng   

202 Điều dưỡng nội khoa tim 

mạch : dùng cho đào tạo sau 

đại học chuyên ngành điều 

dưỡng  

Nguyễn 

Quang Tuấn 
Y học 2017 1 

Điều dưỡng cơ 

b n - cấp cứu ban 

đầu 

Đúng   

203 Giáo trình Vật lý trị liệu – 

Phục hồi chức năng tập 5 

(Dành cho đối tượng Kỹ 

thuật viên Cao đẳng Vật lý 

trị liệu - Phục hồi chức 

năng) 

Trường Cao 

đẳng kỹ thuật 

y tế I - Bộ Y 

tế 

Y học 2004 1 
Quá trình phát 

triển con người 
Đúng   

204 
 Lifespan Development, 

13th edition 

John W. 

Santrock 
Mc Graw Hill 2011 TLĐT 

Quá trình phát 

triển con người 
Đúng   

205 Lifespan Development: A 

Psychological Perspective 

Martha Lally 

and Suzanne 

Valentine-

College Lake 

Country 
2017 TLĐT 

Quá trình phát 

triển con người 
Đúng   
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French 

206 Surface Anatomy The 

Anatomical Basis of Clinical 

Examination, 4th Edition 

 John S. 

P.Lumley 

Churchill 

Livingstone 
2008 TLĐT 

Gi i phẫu chức 

năng 
Đúng   

207 

Joint Structure and Function 

Pamela K. 

Levangie, 

Cynthia C. 

Norkin 

F.A. Davis 

Company 

2011 TLĐT 
Gi i phẫu chức 

năng 
Đúng   

208 
Bệnh học thần kinh. t. 2, lâm 

sàng thần kinh  

Hồ H u 

Lương 
Y học 1996 2 

Khoa học thần 

kinh 
Đúng   

209 

Thần kinh học trẻ em  

Lê Đức Hinh, 

Nguyễn 

Chương 

Y học 1994 9 
Khoa học thần 

kinh 
Đúng   

210 

Thực hành lâm sàng thần 

kinh học. Tập 2, Triệu 

chứng học  

Nguyễn Văn 

Chương 
Y học 2006 5 

Khoa học thần 

kinh 
Đúng   

211 
Triệu chứng học thần kinh : 

sách đào tạo bác sĩ đa khoa  

Lê Quang 

Cường 
Y học 2008 5 

Khoa học thần 

kinh 
Đúng   
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212 

Fundamentals of 

Biomechanics 

Duane 

Knudson 
Springer 2007 TLĐT 

Vận động học và 

sinh cơ học 
Đúng   

213 
Essentials of Strength 

Training and Conditioning, 

3rd edition 

Thomas R. 

Baechle, 

Roger W. 

Earle 

Human 

Kinetics 

2008 TLĐT 
Vận động học và 

sinh cơ học 
Đúng   

214 Kinesiology of the 

Musculoskeletal System, 

Foundations for Physical 

Rehabilitation 

Donald A. 

Neumann 
Elsevier 2002 TLĐT 

Vận động học và 

sinh cơ học 
Đúng   

215 
Biomechanics of the 

Musculoskeletal System 

Tien Tuan 

Dao, Marie-

Christine Ho 

Ba Tho 

Wiley 2014 TLĐT 
Vận động học và 

sinh cơ học 
Đúng   

216 
Essentials of Strength 

Training and Conditioning, 

3rd edition 

Thomas R. 

Baechle, 

Roger W. 

Earle 
Human 

Kinetics 

2008 TLĐT 
Lượng giá chức 

năng vận động 
Đúng   

217 Musculoskeletal Assessment 

- Joint Motion and Muscle 

Testing, 3rd Ed 

Hazel M. 

Clarkson 
LWW 

2012 TLĐT 
Lượng giá chức 

năng vận động 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

218 
Clinical Examination of 

Musculoskeletal System: 

Asessing Rheumatic 

Conditions 

W. Watson 

Buchanan; 

Karel De 

Ceulaer; Geza 

P. Balint 

Williams & 

Wilkins 
1997 TLĐT 

Lượng giá chức 

năng vận động 
Đúng   

219 
Physical rehabilitation : 

assessment and treatment  

Susan B. 

O'Sullivan, 

Thomas J. 

Schmitz 

F.A. Davis 

Company 
1988 1 

Lượng giá chức 

năng vận động 
Đúng   

220 Therapeutic excercises 5th 

edition – Foundations and 

Techniques 

Karolyn 

Kisner, Lynn 

Allen Colby 

F.A. Davis 

Company 
2007 TLĐT Vận động trị liệu Đúng   

221 

Stretching_anatomy 

Arnold G. 

Nelson, 

Jouko 

Kokkonen 

Human 

Kinetics 
2007 TLĐT Vận động trị liệu Đúng   

222 
Thermal agents in 

rehabilitation  

Susan L. 

Michlovitz, 

editor. 

Philadelphia : 

Davis 
1990 1 

Phương thức điều 

trị vật lý trị liệu 
Đúng   

223 Therapeutic Modalities for 

Physical Therapists, 2nd 

Edition  

William E. 

Prentice 
McGraw-Hill 2002 TLĐT 

Phương thức điều 

trị vật lý trị liệu 
Đúng   

224 Hướng dẫn quy trình kỹ 

thuật chuyên ngành phục hồi 

chức năng 

Bộ Y tế Y học 2015 TLĐT 
Phương thức điều 

trị vật lý trị liệu 
Đúng   
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225 
100 cách gi m huyết áp 

bằng ăn uống - xoa bóp bấm 

huyệt  

Lý Ngọc 

Cường ; 

người dịch, 

Hà Sơn, Việt 

Trung 

Thể dục thể 

thao 
2002   Xoa bóp trị liệu Đúng   

226 
Chẩn đoán h nh  nh : chẩn 

đoán h nh  nh là gì? khi nào 

sử dụng chẩn đoán h nh  nh 

và sử dụng như thế nào ở 

nh ng nơi nguồn lực còn 

hạn chế  

Harald 

Ostensen 

Khoa công 

nghệ lâm sàng 

và an toàn về 

máu, Cụm 

công nghệ y tế 

và dược phẩm ; 

Tổ chức y tế 

thế giới 

2001   
Chẩn đoán h nh 

 nh 
Đúng   

227 
Bài gi ng đào tạo kỹ năng 

chuyên môn cho cán bộ 

tuyến huyện : chẩn đoán 

hình  nh  

Trường Đại 

học Y khoa 

Huế, Bộ y tế, 

dự án y tế 

nông thôn . 

Y học 2001   
Chẩn đoán h nh 

 nh 
Đúng   

228 Gi i phẫu X quang : sách 

đào tạo cử nhân kỹ thuật y 

học : chuyên ngành kỹ thuật 

hình  nh  

Bộ Y tế ; chủ 

biên, Nguyễn 

Doãn Cường 

Y học 2007 5 
Chẩn đoán h nh 

 nh 
Đúng   

229 Lý thuyết thiết bị hình  nh y 

tế : dùng cho đào tạo dạy 

nghề y tế  

Trần Văn 

Son, Lê Tiến 

Khoan 

Giáo dục 2008 10 
Chẩn đoán h nh 

 nh 
Đúng   
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230 
Kỹ thuật X quang thông 

thường : sách đào tạo cử 

nhân kỹ thuật hình  nh. t. 1  

Nguyễn Doãn 

Cường, 

Nguyễn Văn 

Nam, Võ Bá 

Tùng 

Y học 2008 5 
Chẩn đoán h nh 

 nh 
Đúng   

231 Musculoskeletal Imaging 

Handbook: A Guide for 

Primary Practitioners 1st 

Edition 

Lynn N. 

McKinnis F.A. Davis 

Company 

2014 TLĐT 
Chẩn đoán h nh 

 nh 
Đúng   

232 Bệnh học cơ xương khớp 

nội khoa : dùng cho bác sĩ 

và học viên sau đại học  

Bộ Y tế ; chủ 

biên, Nguyễn 

Thị Ngọc Lan 

Giáo dục Việt 

Nam 
2010 10 

Bệnh lý và vật lý 

trị liệu hệ cơ 

xương 

Đúng   

233 

Physical medicine & 

rehabilitation pearls  

Ted A. 

Lennard 

Philadelphia : 

Hanley & 

Belfus 

2001 5 

Bệnh lý và vật lý 

trị liệu hệ cơ 

xương 

Đúng   

234 
Decision making and 

outcomes in sports 

rehabilitation  

 Dinesh A. 

Kumbhare, 

John V. 

Basmajian 

Churchill 

Livingstone 
2000 2 

Bệnh lý và vật lý 

trị liệu hệ cơ 

xương 

Đúng   
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235 

Therapeutic Programs for 

Musculoskeletal Disorders 

James F. 

Wyss, 

Amrish D. 

Patel  

Demos 

Medical 
2012 TLĐT 

Bệnh lý và vật lý 

trị liệu hệ cơ 

xương 

Đúng   

236 Physical Therapy 

Prescriptions for 

Musculoskeletal Disorders, 

1st Edition 

Grant C. 

Cooper, Evan 

Chait 
LWW 

2010 TLĐT 

Bệnh lý và vật lý 

trị liệu hệ cơ 

xương 

Đúng   

237 
Musculoskeletal 

Examination, 3rd Edition 

Jeffrey Gross, 

Joseph Fetto, 

Elaine  Rosen 
Wiley-

Blackwell 

2009 TLĐT 

Bệnh lý và vật lý 

trị liệu hệ cơ 

xương 

Đúng   

238 
Clinical Sports Medicine, 

4th edition 

Brukner, 

Khan's 
Mc Graw - Hill 2012 TLĐT 

Bệnh lý và vật lý 

trị liệu hệ cơ 

xương 

Đúng   

239 
Common Musculoskeletal 

Problems, A Handbook, 2nd 

edition 

James M. 

Daniels  
Springer 2015 TLĐT 

Bệnh lý và vật lý 

trị liệu hệ cơ 

xương 

Đúng   

240 Low Back Disorders: 

Evidence-Based Prevention 
Stuart McGill 

Human 

Kinetics 
2007 TLĐT 

Bệnh lý và vật lý 

trị liệu hệ cơ 
Đúng   
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and Rehabilitation, 2nd 

edition 

xương 

241 Management of Common 

Musculoskeletal Disorders: 

Physical Therapy Principles 

and Methods (Management 

of Common 

Musculoskeletal Disorders 

(Hertling)) 4th Edition 

Darlene 

Hertling 

Wolters 

Kluwer Health 

2014 TLĐT 

Bệnh lý và vật lý 

trị liệu hệ cơ 

xương 

Đúng   

242 Postural Disorders and 

Musculoskeletal 

Dysfunction - Diagnosis, 

Prevention and Treatment, 

1st Edition Gill Solberg 

Churchill 

Livingstone 

2008 TLĐT 

Bệnh lý và vật lý 

trị liệu hệ cơ 

xương 

Đúng   

243 
ACL Reconstruction 

Rehabilitation Protocol  Peter J. 

Millett  

  TLĐT 

Bệnh lý và vật lý 

trị liệu hệ cơ 

xương 

Đúng   

244 
Rehabilitation for the 

Postsurgical Orthopedic 

Patient  

Lisa Maxey, 

Jim 

Magnusson 

Elsevier 2013 TLĐT 

Bệnh lý và vật lý 

trị liệu hệ cơ 

xương 

Đúng   

245 
ClincCal  OrthopaediC 

rehabilitation:  an evidence-

based approach, 3rd edition 

S. Brent 

Brotzman, 

robert C. 

Manske 

Elsevier 2011 TLĐT 

Bệnh lý và vật lý 

trị liệu hệ cơ 

xương 

Đúng   
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246 
Effective management of 

musculoskeletal injury : a 

clinical ergonomics 

approach to prevention, 

treatment and rehabilitation  

Andrew 

Wilson ; 

foreword by 

Jeffrey D. 

Boyling . - 

Edinburgh 

Churchill 

Livingstone 
2002 1 

Bệnh lý và vật lý 

trị liệu hệ cơ 

xương 

Đúng   

247 Stroke Rehabilitation - 

Guidelil1es for Exercise and 

Training to Optimize Motor 

Skill  

Janet Carr, 

Roberta 

Shepherd  

Butterworth 

Heinemann 
2003 TLĐT 

Bệnh lý và vật lý 

trị liệu hệ thần 

kinh cơ 

Đúng   

248 

Bobath Concept Theory and 

Clinical Practice in 

Neurological Rehabilitation 

Sue Raine 

Linzi,  

Meadows 

Mary,  

Lynch-

Ellerington 

Wiley - 

Blackwell 
2009 TLĐT 

Bệnh lý và vật lý 

trị liệu hệ thần 

kinh cơ 

Đúng   

249 
Vestibular Rehabilitation, 

3rd Edition 

Susan J. 

Herdman 

F.A. Davis 

Company 
2007 TLĐT 

Bệnh lý và vật lý 

trị liệu bệnh hệ 

thần kinh cơ 

Đúng   

250 
Stroke Rehabilitation: A 

Collaborative Approach 

Robert 

Fawcus 

Wiley-

Blackwell 
2000 TLĐT 

Bệnh lý và vật lý 

trị liệu bệnh hệ 

thần kinh cơ 

Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

251 Hướng dẫn chẩn đoán, điều 

trị PHCN cho trẻ bại não 

(Hướng dẫn chung) 

      TLĐT 

Bệnh lý và vật lý 

trị liệu bệnh hệ 

thần kinh cơ 

Đúng   

252 
HELP Guide To Cerebral 

Palsy, 2nd edition 

Nadire Berker 

& Selim 

Yalcin 

Global Help 2010 TLĐT 

Bệnh lý và vật lý 

trị liệu bệnh hệ 

thần kinh cơ 

Đúng   

252 

Heart disease and 

rehabilitation  

Michael L. 

Pollock, 

Donald H. 

Schmidt, 

editors 

Human 

Kinetics 
1995 1 

Bệnh lý và vật lý 

trị liệu bệnh hệ 

tim mạch - hô hấp 

Đúng   

253 
Physiotherapy for 

Respiratory and Cardidac 

Problems 

Jennifer A 

Pryor, 

Barbara A 

Webber  

Churchill 

Livingstone 
2001 TLĐT 

Bệnh lý và vật lý 

trị liệu bệnh hệ 

tim mạch - hô hấp 

Đúng   

254 Phục hồi chức năng cho 

người c  kh  khăn về học; 

cho trẻ down; cho trẻ tự kỷ / 

Bộ Y tế, Trường Đại học Y 

tế công cộng, Dự án "Tổ 

chức phục hồi chức năng tại 

cộng đồng cho nạn nhân 

chất độc hóa học do Mỹ sử 

dụng trong chiến tranh ở 

Việt Nam"  

Trần Trọng 

H i, Nguyễn 

Thị Minh 

Thủy 

Y học 2015 5 

Phục hồi chức 

năng dựa vào 

cộng đồng 

Đúng   
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255 Phục hồi chức năng cho 

người c  kh  khăn về vận 

động / Bộ Y tế, Trường Đại 

học Y tế công cộng, Dự án 

"Tổ chức phục hồi chức 

năng tại cộng đồng cho nạn 

nhân chất độc hóa học do 

Mỹ sử dụng trong chiến 

tranh ở Việt Nam"  

Trần Trọng 

H i, Nguyễn 

Thị Minh 

Thủy 

Y học 2015 5 

Phục hồi chức 

năng dựa vào 

cộng đồng 

Đúng   

256 Phục hồi chức năng cho trẻ 

bại não / Bộ Y tế, Trường 

Đại học Y tế công cộng, Dự 

án "Tổ chức phục hồi chức 

năng tại cộng đồng cho nạn 

nhân chất độc hóa học do 

Mỹ sử dụng trong chiến 

tranh ở Việt Nam"  

Trần Trọng 

H i, Nguyễn 

Thị Minh 

Thủy 

Y học 2015 5 

Phục hồi chức 

năng dựa vào 

cộng đồng 

Đúng   

257 Phục hồi chức năng cho 

người c  kh  khăn về nghe, 

nói; cho trẻ c  kh  khăn về 

nghe; cho người có khó 

khăn về nói / Bộ Y tế, 

Trường Đại học Y tế công 

cộng, Dự án "Tổ chức phục 

hồi chức năng tại cộng đồng 

cho nạn nhân chất độc hóa 

Trần Trọng 

H i, Nguyễn 

Thị Minh 

Thủy 

Y học 2015 5 

Phục hồi chức 

năng dựa vào 

cộng đồng 

Đúng   
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học do Mỹ sử dụng trong 

chiến tranh ở Việt Nam"  

258 Phục hồi chức năng cho 

người có hành vi xa lạ (rối 

loạn tâm thần) và động kinh 

/ Bộ Y tế, Trường Đại học Y 

tế công cộng, Dự án "Tổ 

chức phục hồi chức năng tại 

cộng đồng cho nạn nhân 

chất độc hóa học do Mỹ sử 

dụng trong chiến tranh ở 

Việt Nam"  

Trần Trọng 

H i, Nguyễn 

Thị Minh 

Thủy 

Y học 2015 5 

Phục hồi chức 

năng dựa vào 

cộng đồng 

Đúng   

259 

Phục hồi chức năng cho 

người bệnh liệt nửa người 

do tai biến mạch não / Bộ Y 

tế, Trường Đại học Y tế 

công cộng, Dự án "Tổ chức 

phục hồi chức năng tại cộng 

đồng cho nạn nhân chất độc 

hóa học do Mỹ sử dụng 

trong chiến tranh ở Việt 

Nam"  

Trần Trọng 

H i, Nguyễn 

Thị Minh 

Thủy 

Y học 2015 5 

Phục hồi chức 

năng dựa vào 

cộng đồng 

Đúng   
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260 

Phục hồi chức năng cho 

người c  kh  khăn về nhìn / 

Bộ Y tế, Trường Đại học Y 

tế cộng, Dự án "Tổ chức 

phục hồi chức năng tại cộng 

đồng cho nạn nhân chất độc 

hóa học do Mỹ sử dụng 

trong chiến tranh ở Việt 

Nam"  

Trần Trọng 

H i, Nguyễn 

Thị Minh 

Thủy 

Y học 2015 5 

Phục hồi chức 

năng dựa vào 

cộng đồng 

Đúng   

261 Phục hồi chức năng nạn 

nhân chất độc hóa 

học/dioxin / Bộ Y tế, 

Trường Đại học Y tế công 

cộng, Dự án "Tổ chức phục 

hồi chức năng tại cộng đồng 

cho nạn nhân chất độc hóa 

học do Mỹ sử dụng trong 

chiến tranh ở Việt Nam"  

Trần Trọng 

H i, Nguyễn 

Thị Minh 

Thủy 

Y học 2015 5 

Phục hồi chức 

năng dựa vào 

cộng đồng 

Đúng   

262 
Phục hồi chức năng cho 

người bệnh liệt nửa người 

do tai biến mạch não  

Trần Trọng 

H i, Nguyễn 

Thị Minh 

Thủy 

Y học 2010 10 

Phục hồi chức 

năng dựa vào 

cộng đồng 

Đúng   

263 
Phục hồi chức năng cho 

người c  kh  khăn về học, 

cho trẻ down, cho trẻ tự kỷ  

Trần Trọng 

H i, Nguyễn 

Thị Minh 

Thủy 

Y học 2010 10 

Phục hồi chức 

năng dựa vào 

cộng đồng 

Đúng   
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264 

Therapies and Rehabilitation 

in Down Syndrome 

Rondal PhD, 

Jean-

Adolphe and 

Alberto 

Rasore-

Quartino Wiley 

2007 TLĐT 

Phục hồi chức 

năng dựa vào 

cộng đồng 

Đúng   

265 

Physical Rehabilitation's 

Role in Disability 

Management : Unique 

Perspectives for Success, 1st 

Edition 

David W. 

Clifton, Jr. 

Saunders 

2004 TLĐT 

Phục hồi chức 

năng dựa vào 

cộng đồng 

Đúng   

266 Community-based 

rehabilitation : CBR 

guidelines  

World Health 

Organization 
  2010 1 

Phục hồi chức 

năng dựa vào 

cộng đồng 

Đúng   

267 
Giáo dục hòa nhập trẻ 

khuyết tật ngôn ng  bậc tiểu 

học : dành cho giáo viên tiểu 

học  

Bộ giáo dục 

và đào 

tạo.Viện 

chiến lược và 

chương tr nh 

giáo dục 

Lao động xã 

hội 
2006   Ngôn ng  trị liệu Đúng   
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268 
Hướng dẫn quy trình kỹ 

thuật chuyên ngành phục hồi 

chức năng 

Bộ Y tế Y học 2015 TLĐT Ngôn ng  trị liệu Đúng   

269 
Ngôn ng  và hoạt động 

hàng ngày 

Trinh 

Foundation 

Australia 

Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt 

Nam: Trinh 

Foundation 

Australia.  

2014 TLĐT Ngôn ng  trị liệu Đúng   

270 

Speech and language 

therapy assessment in 

Vietnam 

Eitel, S., 

Tran, H. V., 

& 

Management 

Systems 

International  

USAID 2017 TLĐT Ngôn ng  trị liệu Đúng   

271 Therapy Outcome Measures 

for Rehabilitation 

Professionals: Speech and 

Language Therapy, 

Physiotherapy, Occupational 

Therapy, 2nd Edition 

Pamela 

Enderby, 

Alexandra 

John, Brian 

Petheram 

Wiley 2009 TLĐT Ngôn ng  trị liệu Đúng   

272 

Occupational Therapy With 

Children 

Sylvia 

Rodger, 

Jenny Ziviani  

Blackwell 

Publishing  
2006 TLĐT Hoạt động trị liệu Đúng   
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273 
The Core Concepts of 

Occupational Therapy: A 

Dynamic Framework for 

Practice, 1st Edition 

Jennifer 

Creek  

Jessica 

Kingsley 

Publishers 

2010 TLĐT Hoạt động trị liệu Đúng   

274 Conditions in Occupational 

Therapy: Effect on 

Occupational Performance, 

Fourth Edition 

Ben J. 

Atchison, 

Diane K. 

Dirette 

LWW 2011 TLĐT Hoạt động trị liệu Đúng   

275 
Occupational Therapy and 

Stroke, 2nd Edition 
Judi Edmans  

Wiley-

Blackwell 
2011 TLĐT Hoạt động trị liệu Đúng   

276 Cognitive Behavioural 

Interventions in 

Physiotherapy and 

Occupational Therapy,  

1st Edition 

Marie 

Donaghy, 

Maggie 

Nicol, Kate 

Davidson 

Elsevier 2008 TLĐT Hoạt động trị liệu Đúng   

277 
Assessment in Occupational 

Therapy and Physical 

Therapy 

Julia Van 

Deusen, 

Denis Brunt 

Saunders 

1997 TLĐT Hoạt động trị liệu Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

278 Vật lý trị liệu phục hồi chức 

năng : sách chuyên kh o 

dùng cho cán bộ ngành phục 

hồi chức năng  

Nguyễn Xuân 

Nghiên 
Y học 2010 2 Hoạt động trị liệu Đúng   

279 Vocational rehabilitation 

and employment of disabled 

persons.  

International 

Labour Office 
1998 1998 1 Hoạt động trị liệu Đúng   

280 
Qu n lý dịch vụ y tế 

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng 

 Lao động 2012   

Qu n lý khoa/ 

phòng phục hồi 

chức năng 

Đúng   

281 
Theo dõi đánh giá chương 

trình y tế 

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng 

Y học 2016   

Qu n lý khoa/ 

phòng phục hồi 

chức năng 

Đúng   

282 
Tài liệu tập huấn phục hồi 

chức năng lâm sàng  tập 1 

(PHCN trong tổn thương 

thần kinh) 

Negel, 

Donald A; 

Cintas, Holly; 

Derstine, Jill 

Y học 1998 1 
Thực tập lâm 

sàng 2,3,4 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

283 
Tài liệu tập huấn phục hồi 

chức năng lâm sàng  tập 2 

(PHCN trong chấn thương 

chỉnh hình) 

Fisher, Richar 

C; B.Hudson; 

Berrey; Kay, 

Elizabeth 

Y học 1998 1 
Thực tập lâm 

sàng 2,3,4 
Đúng   

284 
Tài liệu tập huấn phục hồi 

chức năng lâm sàng  tập 3 

(PHCN tổn thương mô mềm 

- tổ chức liên kết) 

Collier, 

David H; 

Ganz, Sandy; 

Mier, Richard 

J. 

Y học 1998 1 
Thực tập lâm 

sàng 2,3,4 
Đúng   

285 
Oxford American Handbook 

of Physical Medicine and 

Rehabilitation 

Lyn D. 

Weiss, Jay M. 

Weiss, 

Thomas 

Pobre 

Oxford 

University 

Press 

2010 TLĐT 
Thực tập lâm 

sàng 2,3,4 
Đúng   

286 Tidy's Physiotherapy 

(Physiotherapy Essentials) 

15th Edition 

Stuart Porter Churchill 

Livingstone 

2013 TLĐT 
Thực tập lâm 

sàng 2,3,4 
Đúng   

287 
Rehabilitation in Movement 

Disorders 

Robert 

Iansek, Meg 

E. Morris 

Cambridge 

University 

Press 

2013 TLĐT 
Thực tập lâm 

sàng 2,3,4 
Đúng   

288 
Rehabilitation Specialist's 

Handbook, 4th edition 

Serge H. Roy, 

Steven L. 

Wolf, David 

A. Scalzitti 

F. A. Davis 

Company 
2013 TLĐT 

Thực tập lâm 

sàng 2,3,4 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 
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ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

289 
Pocket Guide to 

Musculoskeletal Assessment 

Richard 

E.Baxter 
W.B. Saunders 

1998 TLĐT 
Thực tập lâm 

sàng 1,2,3,4 
Đúng   

290 

Physical Medicine & 

Rehabilitation Pocket 

Companion, 1st Edition 

 Marlís 

González-

Fernández,  

Jarrod David 

Friedman 

Demos 

Medical 

2011 TLĐT 
Thực tập lâm 

sàng 2,3,4 
Đúng   

291 

Physical Rehabilitation, 6th 

Edition 

Susan B. 

O'Sullivan, 

Thomas J. 

Schmitz, 

George D. 

Fulk  
F.A. Davis 

2013 TLĐT 
Thực tập lâm 

sàng 1, 2,3,4 
Đúng   

292 
Orthopedic Rehabilitation 

Clinical Advisor, 1st Edition 

Derrick 

Sueki, 

Jacklyn 

Brechter Mosby 

2009 TLĐT 
Thực tập lâm 

sàng 2,3,4 
Đúng   

293 

Documentation for  

rehabilitation: a Guide to 

clinical  Decision making 

Second edition 

Lori Quinn, 

James 

Gordon 

Saunders 

Elveser 
2003 TLĐT 

Thực tập lâm 

sàng 1, 2,3,4 
Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 
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ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

294 
PNF in Practice, 3rd edition 

-An Illustrated Guide 

Susan Adler , 

Dominiek 

Beckers, 

Math Buck  

Springer 2008 TLĐT 

Kỹ thuật tạo 

thuận c m thụ 

b n thể thần kinh 

- cơ ( PNF ) 

Đúng   

295 
PNF in Practice, fourth 

edition -An Illustrated Guide 

Adler, Susan, 

Beckers 
Springer 2014 TLĐT 

Kỹ thuật tạo 

thuận c m thụ 

b n thể thần kinh 

- cơ ( PNF ) 

Đúng   

296 

Therapeutic excercises using 

the swiss ball 

Caroline 

Corning 

Creager 

Executive 

Physical 

Therapy 

1994 TLĐT 
Tập vận động với 

bóng 
Đúng   

297 
Phục hồi chức năng cho 

người c  kh  khăn về vận 

động  

Trần Trọng 

H i, Nguyễn 

Thị Minh 

Thủy 

Y học 2010 10 
Tập vận động với 

bóng 
Đúng   

298 Phương pháp lập kế hoạch 

can thiệp y tế : tài liệu gi ng 

dạy đào tạo liên tục  

Đỗ Mai Hoa 
Lao động xã 

hội, 2012 
2012 1 Lập kế hoạch y tế Đúng   

299 

Stretching anatomy 

Arnold G. 

Nelson, 

Jouko 

Kokkonen 

Human 

Kinetics. 
2007 TLĐT Di động khớp Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 
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Đún / 
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đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

300  How to use the ICF: 

practical manual for using 

the international 

classification of 

Functioning, Disability and 

Health 

WHO   2013 TLĐT 
Thực tập cộng 

đồng 
Đúng   

301 Dịch tễ học lâm sàng. Tập 1  
Dương Đ nh 

Thiện 
Y học 2002 3 Dịch tễ học Đúng   

302 

Dịch tễ học lâm sàng. Tập 1  
Dương Đ nh 

Thiện 
Y học 1997 2 Dịch tễ học Đúng   

303 Dịch tễ học bệnh đái tháo 

đường ở Việt Nam : các 

phương pháp điều trị và biện 

pháp dự phòng  

Tạ Văn B nh Y học 2006 3 Dịch tễ học Đúng   

304 

Dịch tễ học - chìa khóa của 

dự phòng  

Klaus 

Krickeberg, 

Phạm Thị Mỹ 

Hạnh, Phạm 

Văn Trọng 

Y học 2014 5 Dịch tễ học Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 
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xuất 

bản 
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đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

305 Giáo trình môn học Dịch tễ 

học các bệnh truyền nhiễm : 

tài liệu gi ng dạy dành cho 

cử nhân y tế công cộng  

Bùi Thị Thu 

Hà 
Y học 2014 15 Dịch tễ học Đúng   

306 Dịch tễ học các bệnh không 

truyền nhiễm : giáo trình 

dành cho cử nhân y tế công 

cộng  

Bùi Thị Thu 

Hà 
Y học 2016 15 Dịch tễ học Đúng   

307 

Dịch tễ học hiện đại : sách 

đào tạo bác sĩ chuyên khoa I 

dịch tễ học thực địa  

Dương Đ nh 

Thiện 
Y học 2012 5 Dịch tễ học Đúng   

308 Dịch tễ học trong an toàn và 

sức khỏe nghề nghiệp : sách 

đào tạo Bác sỹ chuyên khoa 

I dịch tễ học  

Khương Văn 

Duy, Trần 

Như Nguyên 

Y học 2012 5 Dịch tễ học Đúng   

309 
Dịch tễ học môi trường : 

sách đào tạo Bác sỹ chuyên 

khoa I dịch tễ học thực địa  

Chu Văn 

Thăng 
Y học 2012 5 Dịch tễ học Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 
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xuất 
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đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

310 
Dịch tễ học các bệnh truyền 

nhiễm phổ biến : đào tạo 

chuyên khoa I dịch tễ học 

thực địa  

Nguyễn Minh 

Sơn 
Y học 2012 3 Dịch tễ học Đúng   

311 
Dịch tễ học : sách đào sau 

đại học  

Vũ Thị 

Hoàng Lan, 

Lã Ngọc 

Quang 

Y học 2011 25 Dịch tễ học Đúng   

312 Dịch tễ học : Dùng cho đào 

tạo cử nhân điều dưỡng  

Nguyễn Minh 

Sơn 

Giáo dục Việt 

Nam, 2010 
2010 10 Dịch tễ học Đúng   

313 Dịch tễ học các bệnh truyền 

nhiễm : gi ng dạy cho đối 

tượng cao học y tế công 

cộng : áp dụng phương pháp 

gi ng dạy dựa trên tình 

huống : tài liệu cho học viên  

Vũ Thị 

Hoàng Lan ; 

biên soạn, Lê 

Thị Thanh Hà 

Lao động xã 

hội 
2010 160 Dịch tễ học Đúng   

314 

Dịch tễ học các bệnh không 

truyền nhiễm : gi ng dạy 

cho đối tượng cao học y tế 

công cộng : áp dụng phương 

pháp gi ng dạy dựa trên tình 

huống : tài liệu cho học viên  

Nguyễn 

Trọng Hà, Lã 

Ngọc Quang 

Lao động xã 

hội 
2010 160 Dịch tễ học Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 
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xuất 
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Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 
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chú 

315 

Một số chuyên đề dịch tễ 

học  

Nguyễn Duy 

Phong 
Y học 2007 1 Dịch tễ học Đúng   

316 

Thực hành dịch tễ học 

Trường Đại 

học Y Hà 

Nội.Bộ môn 

dịch tễ học 

Y học 1995 10 Dịch tễ học Đúng   

317 
Các nguyên lý cơ b n của 

dịch tễ học : tài liệu gi ng 

dạy sau đại học  

Bộ Y 

tế.Trường cán 

bộ qu n lý y 

tế 

Y học 1997 10 Dịch tễ học Đúng   

318 

Thực hành dịch tễ học  

Trường Đại 

học Y Hà 

Nội.Bộ môn 

dịch tễ học 

Y học   10 Dịch tễ học Đúng   

319 
Sổ tay dịch tễ học cho cán 

bộ qu n lý y tế huyện  
J.P.Vaughan Y học 1992 10 Dịch tễ học Đúng   



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 
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đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

320 

Epidemiology Gordis, L 

W. B. 

Saunders, 

Philadelphia 

2009   Dịch tễ học Đúng   

321 
Dinh dưỡng liên quan đến 

bệnh lý thần kinh  

Phan Thị 

Kim, Lê Đức 

Hinh, Bùi 

Minh Đức 

Y học 1999 5 
Dinh dưỡng và 

khuyết tật 
Đúng   

322 
Dinh dưỡng và vệ sinh an 

toàn thực phẩm  

Trường Đại 

học Y Hà 

Nội, bộ môn 

dinh dưỡng - 

an toàn thực 

phẩm. 

Y học 2004 6 
Dinh dưỡng và 

khuyết tật 
Đúng   

323 
Hướng dẫn thực hành dinh 

dưỡng ở cộng đồng  

Trường Đại 

học Y Hà 

Nội, bộ môn 

dinh dưỡng 

và an toàn 

thực phẩm . 

Y học 2000 3 
Dinh dưỡng và 

khuyết tật 
Đúng  

324 

Một số công trình nghiên 

cứu về dinh dưỡng và vệ 

sinh an toàn thực phẩm = 

current researches in food 

Viện dinh 

dưỡng, the 

national 

institute of 

Y học 2000 7 
Dinh dưỡng và 

khuyết tật 
Đúng  



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 
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xuất 
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đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

hygiene & safety  nutrition 

325 
Xây dựng đuờng lối dinh 

dưỡng ở Việt Nam  
Hà Huy Khôi Y học 2001 1 

Dinh dưỡng và 

khuyết tật 
Đúng  

326 

Giúp các bà mẹ nâng cao 

hiểu biết chăm s c dinh 

dưỡng trong gia đ nh : tài 

liệu dành cho cộng tác viên 

dinh dưỡng  

Viện dinh 

dưỡng, unicef 
  2000 5 

Dinh dưỡng và 

khuyết tật 
Đúng  

327 
Một số vấn đề dinh dưỡng 

ứng dụng  
Từ Giấy Y học 2000 11 

Dinh dưỡng và 

khuyết tật 
Đúng  

328 
Góp phần xây dựng đường 

lối dinh dưỡng ở Việt Nam  
Hà Huy Khôi. Y học 1998 1 

Dinh dưỡng và 

khuyết tật 
Đúng  

329 
Mấy vấn đề về dinh dưỡng 

trong thời kỳ chuyển tiếp  
Hà Huy Khôi Y học 1996 1 

Dinh dưỡng và 

khuyết tật 
Đúng  

330 
Dinh dưỡng trong thời kỳ 

chuyển tiếp  
Hà Huy Khôi Y học 2001 10 

Dinh dưỡng và 

khuyết tật 
Đúng  

331 
Dinh dưỡng dự phòng các 

bệnh mãn tính  
Hà Huy Khôi Y học 2002 1 

Dinh dưỡng và 

khuyết tật 
Đúng  

332 
Tổng điều tra dinh dưỡng 

năm 2000  

Bộ y tế, viện 

dinh dưỡng. 
Y học 2003 6 

Dinh dưỡng và 

khuyết tật 
Đúng  

333 
Nhà trường-gia đ nh trong 

c i thiện dinh dưỡng 
    1999 5 

Dinh dưỡng và 

khuyết tật 
Đúng  

334 
Sổ tay giáo dục dinh dưỡng : 

tài liệu hướng dẫn cho cộng 

Viện dinh 

dưỡng 
1996 1996 2 

Dinh dưỡng và 

khuyết tật 
Đúng  
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tác viên.  

335 
Dinh dưỡng thường thức 

trong gia đ nh  

Bộ Y tế, Viện 

dinh dưỡng 
Phụ n  2001 10 

Dinh dưỡng và 

khuyết tật 
Đúng  

336 Hỏi đáp dinh dưỡng  
Bộ Y tế, Viện 

dinh dưỡng 
Phụ n  2001 10 

Dinh dưỡng và 

khuyết tật 
Đúng  

337 
Phương pháp dịch tễ học 

dinh dưỡng  
Hà Huy Khôi Y học 1997 10 

Dinh dưỡng và 

khuyết tật 
Đúng  

338 

Kỷ yếu công trình dinh 

dưỡng = nutrition 

monographs 1980-1990  

Viện dinh 

dưỡng. 
Y học 1991 1 

Dinh dưỡng và 

khuyết tật 
Đúng  

339 

Hướng dẫn thực hiện các 

hoạt động dinh dưỡng tại cơ 

sở  

Bộ Y tế, Viện 

dinh dưỡng 
  2003 9 

Dinh dưỡng và 

khuyết tật 
Đúng  

340 
Dinh dưỡng và sức khỏe trẻ 

em cộng đồng  

Trường Đại 

học Y Thái 

Bình 

Y học 1999 3 
Dinh dưỡng và 

khuyết tật 
Đúng  

341 

B ng thành phần dinh 

dưỡng thực phẩm Việt Nam 

= nutritive composition 

table of Vietnamese foods  

Bộ y tế, viện 

dinh dưỡng. 
Y học 2000 5 

Dinh dưỡng và 

khuyết tật 
Đúng  

342 
Dinh dưỡng hợp lý và sức 

khỏe  

Hà Huy Khôi, 

Từ Giấy 
Y học 2003 1 

Dinh dưỡng và 

khuyết tật 
Đúng  

343 
B ng nhu cầu dinh dưỡng 

khuyến nghị cho người Việt 
Từ Giấy Y học 2003 4 

Dinh dưỡng và 

khuyết tật 
Đúng  
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vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

Nam  

344 

Dinh dưỡng điều trị bệnh 

tăng huyết áp, rối loạn mỡ 

máu và đái tháo đường  

Nguyễn Thị 

Lâm, Nguyễn 

Thanh Hà 

Y học 2004 4 
Dinh dưỡng và 

khuyết tật 
Đúng  

345 

Dinh dưỡng cận đại, độc 

học, an toàn thực phẩm và 

sức khoẻ bền v ng = 

advanced nutrition, 

nutritional toxicology, food 

safety and sustainable health  

Bùi Minh 

Đức 
Y học 2004 3 

Dinh dưỡng và 

khuyết tật 
Đúng  

346 
Rối loạn dinh dưỡng và 

bệnh béo phì  

Vũ Quốc 

Trung sưu 

tầm, biên 

soạn 

Văn hoá thông 

tin 
2003 3 

Dinh dưỡng và 

khuyết tật 
Đúng  

347 
Rối loạn dinh dưỡng và 

bệnh béo phì  

Vũ Quốc 

Trung 

Văn hoá thông 

tin 
2003 3 

Dinh dưỡng và 

khuyết tật 
Đúng  

348 

Dinh dưỡng và vệ sinh thực 

phẩm : sách đào tạo cử nhân 

y tế cộng đồng  

Bộ Y tế Y học 2006 10 
Dinh dưỡng và 

khuyết tật 
Đúng  

349 

Thành phần dinh dưỡng 400 

thức ăn thông dụng = 

composition of 400 common 

foods  

Trung tâm 

dinh dưỡng 

Tp. Hồ Chí 

Minh 

Y học 2002 2 
Dinh dưỡng và 

khuyết tật 
Đúng  



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

350 

Dinh dưỡng b o vệ bà mẹ, 

thai nhi và phòng bệnh mạn 

tính  

Bùi Minh 

Đức, Phan 

Thị Kim 

Y học 2002 1 
Dinh dưỡng và 

khuyết tật 
Đúng  

351 

Nh ng vấn đề cơ b n trong 

dinh dưỡng lâm sàng = 

Basics in clinical nutrition  

chủ biên, 

Luboš 

Sobotka ; 

biên tập, 

Simon P. 

Allison ... [et 

al.]. ; người 

dịch, Lưu 

Ngân Tâm, 

Nguyễn Thị 

Quỳnh Hoa 

Y học 2010 3 
Dinh dưỡng và 

khuyết tật 
Đúng  

352 

Đại cương về dinh dưỡng 

cộng đồng và an toàn thực 

phẩm : tài liệu gi ng dạy 

cho Cử nhân Y tế công cộng 

Trường Đại 

học Y tế công 

cộng ; chủ 

biên, Nguyễn 

Thanh Hà 

Y học 2015 15 
Dinh dưỡng và 

khuyết tật 
Đúng  

353 

Dinh dưỡng cộng đồng và 

an toàn thực phẩm : tài liệu 

gi ng dạy cho cao học y tế 

công cộng  

Nguyễn Công 

Khẩn, 

Nguyễn 

Thanh Hà 

Y học 2014 15 
Dinh dưỡng và 

khuyết tật 
Đúng  

354 

Ăn uống theo nhu cầu dinh 

dưỡng của bà mẹ và trẻ em 

Việt Nam : sách tư vấn dinh 

Phạm Văn 

Hoan, Lê 

Bạch Mai. 

Y học 2013 5 
Dinh dưỡng và 

khuyết tật 
Đúng  



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

dưỡng cho cộng đồng  

355 

Dinh dưỡng b o vệ bà mẹ, 

thai nhi và phòng bệnh mạn 

tính  

Bùi Minh 

Đức, Phan 

Thị Kim 

Y học 2013 5 
Dinh dưỡng và 

khuyết tật 
Đúng  

356 

Dinh dưỡng và vệ sinh an 

toàn thực phẩm : sách đào 

tạo Bác sỹ chuyên khoa I 

dịch tễ học thực địa  

, Phạm Duy 

Tường 
Y học 2012 5 

Dinh dưỡng và 

khuyết tật 
Đúng  

357 

Các phương pháp đánh giá 

và phòng chống một số bệnh 

liên quan đến dinh dưỡng  

Lê Danh 

Tuyên, 

Nguyễn Đỗ 

Huy, Nguyễn 

Thanh Hà 

Lao động xã 

hội 
2012 25 

Dinh dưỡng và 

khuyết tật 
Đúng  

358 

Dinh dưỡng cơ b n và xây 

dựng khẩu phần dinh dưỡng: 

Tài liệu gi ng dạy cử nhân y 

tế công cộng -Định hướng 

dinh dưỡng và an toàn thực 

phẩm  

Nguyễn Xuân 

Ninh, Nguyễn 

Công Khẩn, 

Lê Thị Bạch 

Mai. 

Lao động xã 

hội 
2012 25 

Dinh dưỡng và 

khuyết tật 
Đúng  

359 

Ô nhiễm thực phẩm và các 

bệnh truyền qua thực phẩm : 

Tài liệu gi ng dạy cư nhân y 

tế công cộng : Định hướng 

dinh dưỡng và an toàn thực 

Nguyễn Công 

Khẩn và 

nh ng người 

khác 

Lao động xã 

hội, 2012 
2012 25 

Dinh dưỡng và 

khuyết tật 
Đúng  



STT T n tà  l ệu T n tác   ả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số bản 

S  dụn  cho 

môn học/học 

ph n 

Đún / 

Không 

đún  

vớ  hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

phẩm  

360 

Chế độ ăn, dinh dưỡng và 

dự phòng các bệnh mạn tính 

: báo cáo của nhóm chuyên 

gia tư vấn phối hợp 

WHO/FAO / Tổ chức Y tế 

thế giới  

Đỗ Thị 

Phương Hà 

Viện dinh 

dưỡng, 2004 
2004 1 

Dinh dưỡng và 

khuyết tật 
Đúng  

2.6. Danh sách các cơ sở thực hành thực tập n oà  cơ sở đào tạo 
 

TT T n đơn vị thực hành/thực tập Hợp đồn  
Đún /khôn  

đún  vớ  hồ sơ 

1.  Bệnh viện E Trung Ương 182 ĐHYTCC-HĐGD Đúng 

2.  Bệnh viện Đa khoa Đức Giang 183 ĐHYTCC-HĐGD Đúng 

3.  Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức 165 ĐHYTCC-HĐGD Đúng 

4.  Bệnh viện Đa khoa Hà Đông 163 ĐHYTCC-HĐGD Đúng 

5.  Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp 164 ĐHYTCC-HĐGD Đúng 

6.  Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương 524  ĐHYTCC-HĐGD Đúng 

7.  Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội 525  ĐHYTCC-HĐGD Đúng 

8.  Trung tâm Y tế Hai Bà Trưng 535  ĐHYTCC-HĐGD Đúng 



TT T n đơn vị thực hành/thực tập Hợp đồn  
Đún /khôn  

đún  vớ  hồ sơ 

9.  Trung tâm Y tế Cầu Giấy 522  ĐHYTCC-HĐGD Đúng 

10.  Trung tâm Y tế Bắc Từ Liêm 522  ĐHYTCC-HĐGD Đúng 

11.  Trung tâm Y tế Nam Từ Liêm 527  ĐHYTCC-HĐGD Đúng 

12.  Trung tâm Y tế Đông Anh 526  ĐHYTCC-HĐGD Đúng 

 

Hồ sơ kèm Biên b n kiểm tra điều kiện thực tế của cơ sở 

 

                                                                                     à   i,  ngày    tháng    năm 2 1  

 

Chủ tịch Hộ  đồng 

 

(Đã ký) 

 

GS.TS. Cao Minh Châu 

 HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Bù  Thị Thu Hà  

 


