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I. Sự cần thiết mở ngành đào tạo
1.

Giới thiệu về cơ sở đào tạo:

Trường Đại học Dân lập Hồng Bàng – Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập
theo Quyết định số 518/TTg ngày 11/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định
số 666/TTg ngày 27/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi Trường
Đại học Dân lập Hồng Bàng thành Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, thuộc loại
hình trường Đại học tư thục. Đến nay Nhà Trường đã đào tạo bước vào năm thứ 25.
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực và đa hệ với
trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Trường hiện có gần 12.000 sinh viên đang theo học tại
3 viện, 10 khoa với 40 ngành trình độ đại học và gần 650 học viên học sau đại học.
Với mục tiêu trở thành một trong những trường đại học tư thục uy tín, chất lượng,
Trường đã quy tụ được một đội ngũ giảng viên có trình độ cao, giàu kinh nghiệm, tâm
huyết với nghề. Trong đó có hơn 100 giảng viên có học hàm, học vị giáo sư, phó giáo
sư, tiến sĩ.
Hiện nay, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đang triển khai hợp tác về đào
tạo với một số Trường Đại học, Viện nghiên cứu có uy tín ở một số nước trên thế giới
để trao đổi giáo viên và chương trình giảng dạy, tiến tới việc đào tạo sinh viên cả ở
trong và ngoài nước.
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế
giao nhiệm vụ và có truyền thống đào tạo uy tín, chất lượng các ngành khối sức khỏe:
- Trình độ đại học: ngành Điều dưỡng và ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học
(Quyết định số 3572/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 06 năm 2008), ngành Dược học
(Quyết định số 2236/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 07 năm 2014), ngành Phục hồi chức
năng (Quyết định số 3168/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 07 năm 2014), ngành Răng
Hàm Mặt (Quyết định số 1316/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 04 năm 2017), ngành Y
Khoa (Quyết định số 2357/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 08 năm 2020), ngành Hộ sinh
(Quyết định số 3037/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2021).
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- Trình độ Thạc sĩ: ngành Điều dưỡng (Quyết định số 482/QĐ-BGDĐT ngày
15 tháng 02 năm 2022), ngành Dược lý và Dược lâm sàng (Quyết định số 483/QĐBGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2022), ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học (Quyết định
số 484/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2022).
- Chuyên khoa I: ngành Xét nghiệm y học (Quyết định số 5324/QĐ-BGDĐT
ngày 27 tháng 11 năm 2017), ngành Điều dưỡng, Dược lý – Dược lâm sàng, Tổ chức
quản lý Dược, Dược liệu – Dược cổ truyền (Quyết định số 5828/QĐ-BYT ngày 23
tháng 12 năm 2021).
Từ khi được cho phép đào tạo các ngành liên quan đến khối khoa học sức khỏe
cho đến nay, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng luôn nhận được sự hợp tác, hỗ trợ,
tạo điều kiện của Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học
Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, trường Đại học Y Dược Cần Thơ và các bệnh viện ở thành
phố Hồ Chí Minh về đội ngũ giảng viên giảng dạy, cơ sở thực tập cho các sinh viên,
học sinh đang theo học tại các ngành trong khối sức khỏe của Trường. Đến nay
Trường đã xây dựng được đội ngũ giảng viên giảng dạy các ngành khối sức khỏe đủ
về số lượng và chất lượng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư mới, phòng thí
nghiệm, phòng thực hành đạt chuẩn theo quy định. Điều kiện mọi mặt của Nhà Trường
hiện nay hoàn toàn đáp ứng yêu cầu đào tạo được nguồn nhân lực y tế có chất lượng
vừa giỏi chuyên môn và y đức kịp thời bổ sung cho nhu cầu khám chữa bệnh của xã
hội
2.

Sự cần thiết về việc mở ngành:

Sau 20 năm đổi mới, đất nước ta đã có những bước phát triển vượt bậc trên các
lĩnh vực kinh tế - văn hóa và xã hội. Luật bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân ra
đời. Các Nghị quyết, Chỉ thị của TW Đảng cũng như Nghị định của Chính phủ Quy
định hướng dẫn thi hành một số điều của luật Gíao dục. Đặc biệt, Quyết định 579/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam
thời kỳ 2011-2020; Bộ Y tế cũng có những định hướng chiến lược Y tế đến năm 2020
và tầm nhìn đến 2030. Trong đó, nội dung coi trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực
Y tế vừa có chất lượng cao, vừa đáp ứng nhu cầu phổ cập đến năm 2020, độ bao phủ
bác sĩ làm việc tại tuyến xã là 100%
Báo cáo Y tế số tại Việt Nam công bố ngày 20/01/2021 ghi nhận tính đến năm
2018, Việt Nam có 77.995 bác sĩ và 128.386 y tá trên toàn quốc. Đây là con số còn
khiêm tốn so với tổng dân số cả nước, tức chưa đến 1 bác sĩ và 2 y tá/1.000 người dân.
Theo nghiên cứu của Fitch Solutions, chi tiêu cho y tế của Việt Nam tính đến năm
2019 chiếm 6% GDP. Tỉ lệ này cao hơn hẳn một số quốc gia trong khu vực như
Philippines (4,6%), Malaysia (4%), Indonesia (3,7%) và Thái Lan (3,7%).
Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCHTW khóa XII về bảo vệ,
chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới cũng nêu rõ mục tiêu
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phấn đấu đến năm 2025 đạt tỷ lệ 10 bác sĩ, 2,8 dược sĩ, 25 điều dưỡng trên 10.000 dân
và đến năm 2030 đạt tỷ lệ: 11 bác sĩ, 3,0 dược sĩ đại học và 33 điều dưỡng viên trên
10.000 dân.
Ngày 25/12/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1893/QĐ-TTg về
chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại
đến năm 2030. Theo đó, phấn đấu đến năm 2025 đạt được các mục tiêu phát triển toàn
diện y dược cổ truyền sau đây:
-

95% các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có bệnh viện đa khoa y dược cổ
truyền hoặc bệnh viện đa khoa y dược cổ truyền - phục hồi chức năng tuyến tỉnh.

-

90% bệnh viện đa khoa, viện có giường bệnh, bệnh viện chuyên khoa có Khoa y,
dược cổ truyền;

-

95% trạm y tế xã, phường, thị trấn và tương đương có triển khai hoạt động tư vấn
sử dụng y dược cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe hoặc tổ chức khám, chữa
bệnh y dược cổ truyền.

-

Tỉ lệ khám, chữa bệnh y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược
hiện đại ở tuyến trung ương đạt 15%, tuyến tỉnh đạt 20%, tuyến huyện đạt 25%,
tuyến xã đạt 30%.

-

Tỉ lệ chi trả thuốc, dược liệu, thuốc cổ truyền trong cơ sở khám, chữa bệnh từ
quỹ bảo hiểm y tế trong tổng số chi phí cho thuốc tối thiểu là 20%...

Nhận thức được vai trò quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lưc y tế của
nước ta hiện nay và tương lai. Căn cứ mục tiêu chiến lược phát triển Trường Đại học
Quốc tế Hồng Bàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các quy định của Bộ
Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng lập Đề án mở ngành đào tạo
Y học cổ truyền.
II. Tóm tắt điều kiện mở ngành đào tạo
1. Năng lực của cơ sở đào tạo:
1.1 Về nguồn lực giảng viên
Khoa Y Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng có đủ nguồn lực về giảng viên, cơ
bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ đào tạo ngành Y học cổ truyền trình độ đại
học. Đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu cơ hữu tham gia đào tạo ngành Y học cổ
truyền đáp ứng quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022. Cụ
thể, Nhà trường có 32 giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy các học phần trong
chương trình đào tạo, trong đó có: 01 Phó giáo sư và 06 Tiến sĩ ngành Y học cổ
truyền; 02 Tiến sĩ Khoa học y sinh; 01 Tiến sĩ Nội khoa; 01 Tiến sĩ Ngoại khoa; 01
Tiến sĩ Sản phụ khoa; 01 Tiến sĩ Nhi khoa; 01 Tiến sĩ Y học dự phòng. Đội ngũ giảng
viên cơ hữu đảm nhiệm giảng dạy 100% khối lượng chương trình đào tạo.
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Nguồn lực về đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy có những thế mạnh của
Trường về đào tạo Y học cổ truyền: Các giảng viên là những Thầy, Cô giáo có nhiều
năm kinh nghiệm về giảng dạy tại các trường Đại học, về khám chữa bệnh tại các bệnh
viện tuyến chuyên khoa, và về phòng ngừa, chăm sóc sức khỏe người dân trong cộng
đồng. Có sự phối hợp, gắn kết giữa các Thầy thuốc, các giảng viên về y học cơ sở với
các giảng viên về khoa học cơ bản nhà trường kể cả nghiên cứu cơ bản. Thế mạnh này,
đủ để Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng xây dựng chiến lược riêng về đào tạo bác sĩ
giỏi cả về lâm sàng lẫn nghiên cứu cơ bản tại phòng thí nghiệm, tại bệnh viện và tại
cộng đồng.
Tất cả những môn thuộc phần giáo dục đại cương và một số môn thuộc phần
giáo dục chuyên nghiệp, Khoa Y được phép sử dụng đội ngũ cán bộ giảng dạy từ các
đơn vị khác của Trường. Đội ngũ cán bộ giảng dạy các môn này thực sự là một thế
mạnh của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Đặc biệt các môn về công nghệ sinh
học, kinh tế, tâm lý, ngoại ngữ, khoa học xã hội… cùng với đội ngũ giảng viên của các
khoa Dược, Điều dưỡng, Xét nghiệm, Răng Hàm Mặt, Vật lý trị liệu mà Nhà trường
đang đào tạo trình độ Đại học và sau Đại học
Về kế hoạch chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên cơ hữu trẻ, đạt
trình độ Tiến sĩ, thạc sĩ, Nhà Trường đã có các dự án kế hoạch đầu tư đội ngũ, ký kết
hợp tác tuyển chọn đào tạo các bác sĩ nội trú với Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí
Minh; Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Sau khi ra trường các cán bộ này sẽ
về công tác tại Khoa Y. Đồng thời, Trường cũng đã xây dựng kế hoạch gửi cán bộ
giảng viên đi đào tạo ở nước ngoài về một số lĩnh vực, chuyên ngành kỹ thuật cao.
1.2 Nguồn lực về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện, tài liệu giảng dạy
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng có 2 cơ sở chính. Cở sở thứ nhất tại 215
Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh và cơ sở thứ 2 tại 120 đường Hòa Bình,
phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở thứ 2 là nơi đào
tạo các ngành khối sức khỏe bậc Đại học (cả ngành Y học cổ truyền trình độ đại học).
Tương lai, Nhà trường đã có kế hoạch mở rộng, xây mới thêm cơ sở này và xây dựng
1 bệnh viện đa khoa hiện đại để vừa khám chữa bệnh vừa là nơi thực tế học tập cho
các sinh viên ngành khối sức khỏe.
Hiện tại, Nhà trường đã đáp ứng đầy đủ các phòng thực hành phục vụ cho đào
tạo ngành Y học cổ truyền trình độ đại học: Phòng thực hành Mô phôi – Giải phẫu
bệnh; Phòng thực hành Sinh lý bệnh – Miễn dịch; Phòng thực hành Sinh lý – Lý sinh;
Phòng thực hành Hóa đại cương; Phòng thực hành Sinh học – Di truyền; Phòng thực
hành Dược lý; Phòng thực hành Hóa sinh; phòng thực hành Giải phẫu; phòng thực hành
Vi sinh – Ký sinh trùng; phòng thực hành Điều dưỡng cơ bản; phòng thực hành Thực vật
dược; Phòng thực hành Tiền lâm sàng.

4

Trường đã ký kết hợp đồng nguyên tắc với 3 bệnh viên là cơ sở thực hành cho
sinh viên: bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM, bệnh viện đa khoa Thống Nhất tỉnh Đồng
Nai và bệnh viện đa khoa Đồng Nai.
Về hệ thống thông tin, thư viện: Tổng diện tích thư viện: 540 m2. trong đó, diện
tích thư viện sách - 200 m2, Diện tích phòng đọc là 290 m2. Số lượng máy tính phục vụ
tra cứu – 50. Số lượng sách, giáo trình điện tử và sách, giáo trình dạng in tiếng Việt và
tiếng Nước ngoài đáp ứng đầy đủ cho đào tạo ngành Y học cổ truyền trình độ Đại học.
Có hơn 12673 đầu sách tham khảo và giáo trình; 835 Luận văn, luận án. Thư viện của
Trường đã khai thác nguồn tài liệu điện tử sử dụng cơ sở dữ liệu toàn văn Tạp chí
chuyên ngành KH&CN của Trung Tâm Thông Tin Khoa Học Và Công Nghệ
Tp.HCM, Cơ sở dữ liệu này tập hợp hơn 110.000 những bài nghiên cứu các ngành
được đăng trên các tạp chí trong nước. Hỗ trợ tham khảo trong công tác nghiên cứu,
phát triển, ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống. Bao gồm tất cả các chủ đề được cập nhật
hàng ngày giúp các bạn sinh viên học sinh trong nghiên cứu và học tập tại trang web.
2. Tóm tắt chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo:
Các căn cứ để soạn thảo chương trình đào tạo:
- Quyết định số 12/2001/QĐ-BGD-ĐT ngày 26 tháng 4 năm 2001 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành chương trình khung các ngành đào tạo đại
học, cao đẳng thuộc nhóm ngành Khoa học sức khoẻ;
- Quyết định số 1854/QĐ-BYT ngày 18 tháng 05 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ
Y tế về việc phê duyệt tài liệu “Chuẩn năng lực cơ bản của bác sĩ đa khoa”;
- Thông tư số 17/2021/TT – BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định
và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;
- Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình
chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
Chương trình đào tạo ngành Y học cổ truyền trình độ Đại học của Trường Đại
học Quốc tế Hồng Bàng cũng đã được tham khảo và đối chiếu với chương trình đào
tạo của Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Y dược
Cần Thơ và Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.
Trường Đại học Quốc tế Hồng bàng đã ban hành Quyết định số 497/QĐ-HIU
ngày 13/11/2021 về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo và các
điều kiện đảm bảo chất lượng theo đúng thành phần được quy định, chủ tịch Hội đồng
thẩm định là PGS.TS Nguyễn Thị Tân – Trường Đại học Y Dược Huế.
Ngày 29/11/2021, Hội đồng thẩm định đã họp đánh giá và góp ý chỉnh sửa đề
án. Kết quả sau thẩm định: Hội đồng đánh giá cao việc đầu tư xây dựng chương trình
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đào tạo về ngành Y học cổ truyền (7720115) trình độ đại học theo yêu cầu của Bộ
Giáo dục và Đào tạo. Đội ngũ giảng viên, trang thiết bị, thư viện của trường Đại học
Quốc tế Hồng Bàng đáp ứng đầy đủ điều kiện mở ngành, tuy nhiên nên bổ sung thêm
cơ sở thực hành tại TPHCM. Đồng ý thông qua chương trình đào tạo và các điều kiện
đảm bảo chất lượng đào tạo mở ngành Y học cổ truyền (7720115) trình độ đại học của
trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Đề nghị Tổ soạn thảo tiếp thu và nghiên cứu ý
kiến của các thành viên trong hội đồng thẩm định chỉnh sửa và bổ sung vào các hồ sơ
cho phù hợp, hoàn thiện.
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã nghiêm túc tiếp thu, bổ sung, hoàn
thiện đề án, đáp ứng các yêu cầu của Hội đồng thẩm định. Nhà trường đã chỉnh sửa, bổ
sung, điều chỉnh nội dung các học phần để đáp ứng chuẩn năng lực cơ bản trong
chương trình đào tạo. Nhà trường thực hiện nghiên túc cấu trúc và thời lượng chương
trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế.
Ngày 31/03/2022, Hội đồng thẩm định tiếp tục tiến hành họp lần 2 để thẩm định
các điều kiện mở ngành Y học cổ truyền trình độ đại học đáp ứng theo Thông tư
02/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy
định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào
tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Kết quả sau thẩm định: Hội đồng đánh giá cao việc
tích cực bổ sung, điều chỉnh các quy định mới về mở ngành đào tạo để hoàn chỉnh hồ
sơ đăng ký mở ngành Y học cổ truyền trình độ đại học của Nhà trường. Đội ngũ giảng
viên, trang thiết bị, thư viện của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đáp ứng đầy đủ
điều kiện mở ngành, đã bổ sung thêm cơ sở thực hành tại TPHCM. Đồng ý thông qua
chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo mở ngành Y học cổ
truyền (7720115) trình độ đại học của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.
Chương trình đào tạo ngành Y học cổ truyền vừa có tính kế thừa vừa đổi mới
tiên tiến, hội nhập:
- Chú trọng chương trình thực hành, đặc biệt là chương trình thực hành bệnh
viện và thực hành cộng đồng (thời lượng thực hành chiếm khoảng 54%)
- Bảo đảm khối lượng kiến thức của các Bộ môn được tích hợp đủ và phù hợp
với các module
- Sinh viên sớm được tiếp xúc với vấn đề sức khỏe, bệnh tật, bệnh nhân và cơ
sở Y tế sớm
- Tăng các môn học tự chọn và tăng thời gian tự học, tự nghiên cứu
- Tăng cường giáo dục về thái đô, đạo đức nghề nghiệp và vận dụng các kiến
thức Y học tiên tiến của Thế giới…
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Qua khảo sát, xin ý kiến của các bệnh viện, cơ sở y tế sử dụng lao động đều
nhận được sự nhất trí về chương trình đào tạo Y học cổ truyền trình độ đại học của
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.
Ngành Y học cổ truyền trình độ đại học sẽ được đào tạo chính quy tập trung 6
năm (12 học kỳ). Chương trình đào tạo trình độ đại học bao gồm 200 tín chỉ, trong đó
phần kiến thức giáo dục đại cương 40 tín chỉ và phần kiến thức giáo dục chuyên
nghiệp 160 tín chỉ (bao gồm 46 tín chỉ kiến thức cơ sở ngành, 106 tín chỉ kiến thức
chuyên ngành, 04 tín chỉ kiến thức tự chọn) và 4 tín chỉ thi lâm sàng, kiến thức chuyên
ngành tổng hợp.
Căn cứ nhu cầu thực tế và năng lực của đội ngũ giảng viên hiện có của trường Đại
học Quốc tế Hồng Bàng; căn cứ vào khả năng hợp tác đào tạo và điều kiện cơ sở vật chất
phục vụ đào tạo của trường, hàng năm nhà trường có thể tuyển sinh đào tạo với số lượng:
năm 2022 dự kiến tuyển sinh 100 sinh viên; từ năm 2023 trở đi mỗi khóa tuyển sinh từ
110 đến 150 sinh viên.
3. Biên bản của hội đồng khoa học đào tạo của cơ sở đào tạo thông qua đề
án mở ngành đào tạo:
Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường được thành lập theo quyết định số
598/QĐ-HIU ngày 30/11/2021.
Hội đồng đã tiến hành họp vào ngày 10/12/2021 để thẩm định đề án mở ngành
Y học cổ truyền trình độ đại học. Kết quả: Hội đồng Khoa học và Đào tạo thống nhất
với nhu cầu, sự cần thiết phải đào tạo nguồn nhân lực ngành Y học cổ truyền đá ứng
với nhu cầu nguồn nhân lực y tế có chất lượng vừa giỏi chuyên môn và y đức, kịp thời
bổ sung cho nhu cầu khám chữa bệnh của xã hội. Đề nghị Tổ soạn thảo đề án mở
ngành nhanh chóng tiếp thu ý kiến của Hội đồng khoa học và đào tạo Nhà trường hoàn
tất hồ sơ sớm trình Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế. Hội đồng Khoa học và Đào tạo
thống nhất thông qua hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học ngành Y học cổ
truyền. Nhất trí ủng hộ đề án xin đào tạo trình độ Đại học ngành Y học cổ truyền.
Ngày 07/04/2022, Hội đồng Khoa Học và Đào tạo Nhà trường đã tiến hành họp
lần 2 để tiếp tục thẩm định các điều kiện mở ngành Y học cổ truyền trình độ đại học
đáp ứng theo Thông tư 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt
động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Kết quả: Căn cứ vào các điều
kiện đảm bảo chất lượng thực tế của Trường về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất và
trang thiết bị, phòng thí nghiệm, thư viện, tài liệu học tập, các cơ sở thực hành, Trường
Đại học Quốc tế Hồng Bàng có đủ năng lực và đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng
của chương trình đào tạo theo quy định hiện hành. Hội đồng Khoa học và Đào tạo
thống nhất thông qua hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học ngành Y học cổ
truyền. Nhất trí ủng hộ đề án xin đào tạo trình độ đại học ngành Y học cổ truyền.
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III. Đề nghị và cam kết thực hiện
Toàn bộ nội dung hồ sơ đề nghị cho phép đào tạo ngành Y học cổ truyền trình
độ đại học: chuẩn đầu ra, các quy định liên quan đến hoạt động tổ chức đào tạo và
nghiên cứu khoa học đã được đưa lên trang web của Trường tại địa chỉ: www.hiu.vn
Căn cứ vào nhu cầu xã hội, năng lực và kinh nghiệm đào tạo, trong đó có đào
tạo các ngành khối sức khỏe từ bậc đại học đến sau đại học và các nguồn lực (cơ sở
vật chất, nhân sự, tài chính), Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng lập đề án xin phép
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế mở ngành đào tạo Y học cổ truyền trình độ đại học
với mã ngành 7720115. Trường khẳng định sẽ đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về quản lý,
đảm bảo chất lượng đào tạo ngành đào tạo Y học cổ truyền trình độ đại học.
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