
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO  

 “Triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam  

đối với đào tạo khối ngành sức khỏe ở các trình độ của giáo dục đại học” 

 

Thời gian: khai mạc 08h30 ngày 16 tháng 10 năm 2019 

Địa điểm: Khách sạn Seven Sea, số 150 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng. 

  

 
THỜI GIAN NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN 

08h00 - 08h30 Đón tiếp đại biểu Ban tổ chức 

08h30 - 08h35 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Ban tổ chức 

08h35 - 08h50 - Khai mạc Hội thảo 

- Phát biểu của Thứ trưởng Bộ Y tế 

Thứ trưởng Bộ Y tế  

PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn 

08h50 - 09h00 - Phát biểu của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT  

PGS.TS. Lê Hải An 

09h00-09h20 Định hướng thực hiện Khung trình độ quốc gia 

Việt Nam đối với đào tạo khối ngành sức khoẻ ở 

các trình độ của giáo dục đại học. 

Đại diện Vụ Giáo dục Đại 

học, Bộ GD-ĐT 

09h20- 10h00 Báo cáo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế: (i) Phương 

pháp xây dựng tiêu chuẩn năng lực nghề nghiệp 

(competency standard), chuẩn đầu ra (learning 

outcome); (ii) Phát triển chương trình đào tạo 

theo định hướng hàn lâm (academic education) 

và định hướng nghề nghiệp (professional 

education): 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Báo cáo của HAIVN/Tổ chức y tế Thế giới 

(WHO) 

HAIVN 

WHO 

2) Báo cáo của chuyên gia trong nước TS. Lê Viết Khuyến 

Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ 

Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT 

10h00 - 10h20 Giải lao  

10h20 - 10h40 Hoạt động đổi mới trong đào tạo nhân lực y tế 

trong thời gian vừa qua và định hướng trong 

thời gian tới (Xây dựng các văn bản quy phạm 

pháp luật, xây dựng Chuẩn năng lực…) 

Đại diện Cục Khoa học công 

nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế 

10h40 - 11h00 Thực trạng và định hướng đổi mới trong xây 

dựng chuẩn đầu ra và phát triển chương trình 

Đại diện Đại học Y Dược 

thành phố Hồ Chí Minh 



THỜI GIAN NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN 

đào tạo đối với ngành Y khoa tại Đại học Y 

Dược thành phố Hồ Chí Minh 

11h00 - 11h20 Thực trạng và định hướng đổi mới xây dựng 

chuẩn đầu ra và phát triển chương trình đào tạo 

đối với ngành Dược học tại Trường Đại học 

Dược Hà Nội 

Đại diện Trường Đại học 

Dược Hà Nội 

11h20 - 11h40 Thực trạng và định hướng đổi mới xây dựng 

chuẩn đầu ra và phát triển chương trình đào tạo 

đối với ngành Điều dưỡng tại Trường Đại học 

Điều dưỡng Nam Định 

Đại diện Trường Đại học 

Điều dưỡng Nam Định 

11h40 - 14h00 Nghỉ trưa  

14h00 – 16h00 Thảo luận chung: Toàn thể đại biểu 

1. Định hướng thực hiện Khung trình độ quốc 

gia Việt Nam đối với đào tạo khối ngành sức 

khỏe ở các trình độ của giáo dục đại học. 

2. Kỹ thuật xây dựng chuẩn chương trình đào 

tạo đối với khối ngành sức khỏe ở các trình độ 

của giáo dục đại học. 

3. Triển khai thực hiện Khung trình độ quốc gia 

Việt Nam tại các cơ sở giáo dục đại học. 

16h00-16h30 Tổng kết 

- Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn ; 

- Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An 

 

16h30-16h45  Bế mạc Hội thảo Thứ trưởng Bộ Y tế  

PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn 

 

BAN TỔ CHỨC 


