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QUI HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KHOA Y ĐẾN NĂM 2020 
VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 

 
- Căn cứ vào quyết định số:1187/QĐ-BYT ngày 14/04/2010 về qui hoạch tổng thể 

phát triển Trường ĐH Y Dược Cần Thơ đến năm 2020 và định hướng đến năm 
2030 được Bộ Y tế phê duyệt. 

- Khoa Y xây dựng qui hoạch phát triển của Khoa Y giai đoạn đến năm 2020 và 
đính hướng phát triển đến năm 2030 với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu qui hoạch 
1.1. Mục tiêu chung 

Khoa Y có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Trường, 
do đó Khoa phải nhanh chóng xây dựng và hoàn chỉnh về cơ cấu, nhân sự, trang bị để 
nhanh chóng trở thành Khoa vững mạnh  toàn diện về đào tạo Đại học và Sau Đại học, 
nghiên cứu khoa học tất cả các lĩnh vực quan trọng của ngành Y đáp ứng nhu cầu của 
vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long và cả nước. Trực tiếp tham gia vào công tác khám 
chữa bệnh cho nhân dân tại Bệnh viện Trường và các Bệnh viện thực hành. 

Sau năm 2020 Khoa Y sẽ được nâng cấp thành Trường Đại học Y Cần Thơ, là cơ 
sở đào tạo trọng điểm của vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, có chương trình đào tạo tiên 
tiến, cơ sở vật chất hiện đại tương đương với Trường của các nước trong khu vực. 

1.2. Mục tiêu cụ thể  
1.2.1. Hoàn chỉnh bộ máy tổ chức khoa theo 2 cấp gọn nhẹ đạt hiệu quả cao trong 

công tác, tách Bộ môn Y học cổ truyền để thành lập Khoa Y học Cổ truyền vào năm 
2018 

1.2.2. Đảm bảo số lượng và chất lượng của đội ngũ cán bộ giảng dạy và cán bộ quản 
lý Khoa 

- Đến năm 2015 có 215 cán bộ và đến năm 2020 có 230 cán bộ trong đó có 85% là 
cán bộ giảng 

- Đến năm 2015 trên 70% cán bộ giảng có trình độ là thạc sĩ trở lên, trong đó 2% là 
phó giáo sư, 17% tiến sĩ, trên 55% là thạc sĩ và BSCKII. Đến năm 2020 có trên 
80% cán bộ giảng có trình độ sau Đại học, trong đó 5% là giáo sư và Phó giáo sư, 
40% là tiến sĩ trên 50% là trình độ thạc sĩ và CKII.  
Đào tạo đại học các ngành hệ chính qui và liên thông: Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ Y 

học Cổ truyền, Bác sĩ Răng Hàm Mặt, Dược sĩ Đại học, Cử nhân điều dưỡng, Bác sĩ y 
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học dự phòng, cũ nhân y tế công cộng ...Cán bộ Y tế được đào tạo có đạo đức tốt, chuyên 
môn vững vàng, đạt chuẩn đầu ra của ngành y tế phục vụ tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe 
ngày càng tăng của người dân vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long và cả nước. 

- Đào tạo bậc sau Đại học: Tập trung đào tạo theo định hướng chuyên khoa, Bác sĩ 
nội trú Bệnh viện, chuyên khoa cấp I và cấp II, cao học, nghiên cứu sinh các mã 
ngành: Nội, Ngoại,  Mắt, Tai Mũi Họng, Nhi, Sản, Y học cổ  truyền, Y học chức 
năng, ung bướu, thần kinh ... 

- Chất lượng đào tạo, tiếp cận khoa học kỹ thuật Y tế tiên tiến của các nước trong 
khu vực và trên thế giới. 

- Quy mô đào tạo đại học tăng bình quân 10%/năm. Năm 2010 là 3.100 sinh viên, 
năm 2015 qui mô là 4.650 sinh viên, năm 2020 qui mô là 6.975 sinh viên. 

- Quy mô đào tạo Sau đại học tăng bình quân 15%/năm đến năm 2015 và 10% đến 
năm 2020. Năm 2010 là 285 học viên, năm 2015 là 500 sinh viên, năm 2020 là 
900 học viên. 

1.2.3. Đảm bảo đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy theo tiêu chuẩn 
qui định. Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị của Khoa với qui mô lớn, hiện 
đại, đáp ứng tốt cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hổ trợ chuyên môn 
cho bệnh viện Đại học Y Dược. 

2. Nội dung qui hoạch 
2.1. Về cơ cấu tổ chức 
* Giai đoạn 2010 - 2015  
- Ban chủ nhiệm Khoa: 1 Trưởng Khoa và 2 phó trưởng Khoa. 
- Hội đồng khoa học: 1 Chủ tịch và các ủy viên 
- Văn Phòng Khoa: 1 Chánh văn phòng, 5 trợ lý, 1 chuyên viên hành chính 
- Văn phòng Đoàn thanh niên và Công đoàn 
- Các Bộ môn:  gồm 27 Bộ môn: 

 1. Bộ môn Giải phẫu học 
 2. Bộ môn Mô phôi 
 3. Bộ môn Giải phẫu bệnh – Pháp y 
 4. Bộ môn Sinh lý  
 5. Bộ môn Sinh lý bệnh - Miễn dịch 
 6. Bộ môn Sinh hoá 
 7. Bộ môn Vi sinh 
 8. Bộ môn Ký sinh trùng 
 9. Bộ môn Nội 
 10. Bộ môn Ngoại 
 11. Bộ môn Phụ Sản 
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 12. Bộ môn Nhi 
 13. Bộ môn Truyền nhiễm 
 14. Bộ môn Lao - phổi 
 15. Bộ môn Da liễu 
 16. Bộ môn Gây mê hồi sức 
 17. Bộ môn Mắt 
 18. Bộ môn Tai – Mũi - Họng 
 19. Bộ môn Tâm thần 
 20. Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh 
 21. Bộ môn Y học cổ truyền 
 22. Bộ môn Ung bướu 
 23. Bộ môn Huyết học 
 24. Bộ môn Chấn thương Chỉnh hình 
      25. Bộ môn Y học gia đình 
 26. Bộ môn Phục hồi chức năng 
     27. Bộ môn thần kinh  

* Một số bộ môn lớn có các tổ chuyên ngành như:  
 -   Bộ môn Nội có 05 phân bộ môn:  
  1. Phân môn tim mạch và hồi sức cấp cứu 
  2. Phân môn tiêu hóa 
  3. Phân môn Nội tiết - khớp 
  4. Phân môn thận và hô hấp 
  5. Phân môn thần kinh 
 -   Bộ môn Ngoại có 05 phân bộ môn: 
  1. Phân môn Ngoại tiêu hóa và gan mật tụy 
  2. Phân môn Ngoại niệu 
  3. Phân môn Ngoại thần kinh 
  4. Phân môn Ngoại lồng ngực - mạch máu 
  5. Phân môn phẫu thuật thực hành. 
 
* Giai đoạn 2016 - 2020 

- Tiếp tục củng cố tổ chức, biên chế các Bộ môn, đầu tư phát triển nghiên cứu 
chuyên sâu 

- Xây dựng đề án để thành lập Khoa Y thành Trường Đại học Y Cần Thơ 
- Chuẩn bị điều kiện để thành lập Khoa Y học cổ truyền từ Bộ môn Y học cổ truyền 

của Khoa Y. 
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- Tách bộ môn Giải phẫu bệnh - pháp Y thành bộ môn Giải phẫu bệnh  và bộ môn 
Pháp Y. 

- Cử cán bộ tham gia quản lý các khoa và phát triển chuyên môn tại Bệnh viện Đại 
học Y Dược Cần Thơ. 

* Giai đoạn sau năm 2020   
 Phát triển Khoa Y thành Trường Đại học Y Cần Thơ, củng cố lại cơ cấu tổ chức, 
Bộ môn, phòng ban. 

2.2. Phát triển nguồn nhân lực: 
- Chỉ tiêu biên chế: Mỗi năm tăng thêm khoảng 15 chỉ tiêu biên chế bổ sung cho 
các bộ môn còn thiếu cán bộ và Bộ môn có cán bộ về hưu. Có chủ trương, chính 
sách cụ thể, phù hợp để động viên, tạo môi trường làm việc tốt cho cán bộ viên 
chức, thu hút người tài về Khoa làm việc, chú trọng tuyển dụng cán bộ giảng dạy 
về các Bộ môn cơ sở và Bộ môn khó khăn trong tuyển dụng cán bộ như Tâm thần, 
Y học Cổ truyền, Lao, Phục hồi chức năng.... Tuyển dụng sinh viên chính qui, tốt 
nghiệp loại giỏi, khá có đạo đức tốt, có khả năng triển vọng trong công tác, giảng 
dạy và nghiên cứu khoa học. Ưu tiên tuyển thẳng sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc 
và những cán bộ có bằng sau đại học cho các Bộ môn có nhu cầu. 
2.3. Phát triển chuyên môn, kỹ thuật 

- Đào tạo đội ngũ cán bộ có chuyên môn sâu thuộc các lĩnh vực được phân công, có 
học hàm, học vị phù hợp với tiêu chuẩn giảng viên để có thể đảm nhiệm giảng dạy 
đại học và sau đại học các chuyên khoa: CKI, CKII Nội, Ngoại, Nhi, Sản, Mắt, Tai 
Mũi, Họng, Y học Cổ truyền, Ung Bướu, ..., cao học Nội, Ngoại, Bác sĩ Nội trú 
Nội Ngoại, mở mã ngành đào tạo tiến sĩ Ngoại vào năm 2012 và mã ngành Bác sĩ 
Y học Cổ truyền 

- Tạo điều kiện cho cán bộ học tập và triển khai các kỷ thuật cao phục vụ cho chẩn 
đoán và điều trị 

- Đổi mới giáo trình giảng dạy, cập nhật khoa học kỹ thuật tiên tiến trên thế giới và 
khu vực ứng dụng trong công tác đào tạo sinh viên, học viên và khám chữa bệnh 
cho nhân dân. 

- Phát triển đồng bộ các Bộ môn: 27 Bộ môn, các Bộ môn tại Khoa Y sẽ được sắp 
xếp lại hợp lý theo hướng ổn định lâu dài. 
2.4. Đổi mới công tác đào tạo 

-  Thực hiện quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Đẩy mạnh việc đưa tin học vào 
trong công tác đào tạo của Khoa. 

- Tăng cường việc chuyển đổi các chương trình đang đào tạo theo hướng chương 
trình tiên tiến. Cải tiến phương pháp giảng dạy từ đó kéo theo sự thay đổi về 
phương pháp học của sinh viên. 

4 
 



- Đẩy nhanh việc biên soạn giáo trình đại học và sau đại học. Năm học 2017 phải 
hoàn tất biên soạn giáo trình đại học, năm 2018 hoàn tất biên soạn các giáo trình 
sau đại học. Các giáo trình phải được nghiêm thu cấp khoa trở lên. Bảo đảm sinh 
viên và học viên có giáo trình khi bắt đầu học. 

- Thành lập ngân hàng câu hỏi trong năm học 2017 
- Thiết kế chương trình tự học cho sinh viên 
3. Các giải pháp thực hiện qui hoạch 
3.1. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đào tạo: 
- Qui hoạch đào tạo cán bộ giảng dạy và cán bộ quản lý, sử dụng có hiệu quả những 

cán bộ hiện có và tuyển dụng những cán bộ mới có năng lực đáp ứng nhu cầu, 
nhiệm vụ của Khoa. 

- Tuyển dụng cán bộ công khai, minh bạch, tiêu chí tuyển dụng chú trọng cán bộ có 
năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, tin học.  

- Cử cán bộ tham gia các lớp ngắn hạn, dài hạn trong nước và nước ngoài theo nhu 
cầu công tác để đáp ứng cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và khám 
sức khỏe cho nhân dân 

- Tăng cường hợp tác quốc tế với các nước, trao đổi,học hỏi kinh nghiệm của các 
nước bạn. 

- Nâng cao năng lực giảng dạy thông qua việc nghiên cứu cải tiến chương trình, 
biên soạn giáo trình, sách. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học cho cán bộ 
trong diện rộng, chú trọng các đề tài trong lĩnh vực giáo dục. 

- Tăng cường số lượng và chất lượng giáo viên chủ nhiệm cố vấn học tập để giúp 
cho sinh viên hiểu rõ ngành nghề đăng ký học, chương trình học thích hợp, đảm 
bảo đủ sách giáo trình, tài liệu tham khảo. 

- Xây dựng mối liên kết với các cộng đồng chặt chẽ, trước hết là các Bệnh viện có 
sinh viên thực hành, các cơ quan giáo dục địa phương, sở Y tế trong khu vực 
Đồng Bằng Sông Cửu Long, miền Đông Nam bộ, Nam trung bộ và Tây Nguyên 
thông qua việc chủ động giải quyết nguồn nhân lực cho địa phương. Tăng cường 
đào tạo ngắn hạn và đào tạo lại cho cán bộ Y. 

- Hợp tác với bệnh viện đa khoa Vĩnh Long tổ chức cho sinh viên thực hành lâm 
sàng, tạo điều kiện cho sinh viên nâng cao năng lực thực hành chuyên môn. 

3.2. Giải pháp triển khai Khoa học Kỹ thuật, tăng cường hợp tác quốc tế 
- Tiếp tục phát triển nghiên cứu khoa học trên tất cả các lĩnh vực về Y tế. Ứng dụng 

các kỹ thuật, các tiến bộ khoa học vào công tác đào tạo và khám chữa bệnh. Xây 
dựng các dự án nghiên cứu trong nước và hợp tác quốc tế đầu tư nguồn lực cho 
các hoạt động của Trường. Ưu tiên nghiên cứu cho các hoạt động chuyển giao 
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công nghệ, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào đời sống thực tế phục vụ việc chăm 
sóc sức khỏe người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

- Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong vùng: Ứng dụng công 
nghệ sinh học (sinh học phân tử, miễn dịch học, di truyền học) và công nghệ tin 
học trong chẩn đoán và điều trị các bệnh phổ biến ở vùng đồng bằng Sông Cửu 
Long 

- Tăng số lượng đề tài cấp cơ sở, cấp tỉnh, cấp bộ hàng năm, mở rộng hợp tác với 
các cơ quan, cá nhân trong và ngoài nước. 

- Đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế với các nhân, tổ chức chính phủ và phi chính 
phủ ở các nước trong khu vực và trên thế giới. Phát triển hợp tác quốc tế trong lĩnh 
vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng 
đồng. Qua hợp tác có nhiều cán bộ được đi học ngắn hạn và dài hạn ở nước ngoài. 

- Tiếp thu chọn lọc các chương trình đào tạo tiên tiến của một số cơ sở đào tạo trên 
thế giới.  

- Tăng cường các hình thức liên kết đào tạo, trao đổi giảng viên, chuyên gia với 
nước ngoài. 

4. Quá trình thực hiện 
4.1. Từ năm 2010-2015 
- Đầu tư toàn bộ các trang thiết bị phòng thí nghiệm cơ bản và cơ sở bằng cách tăng 

cường, hoàn chỉnh các phòng thí nghiệm hiện có, đầu tư mới để đáp ứng nhu cầu 
về số lượng sinh viên, và chất lượng đào tạo nhằm nâng cao hẳn một bước về chất 
đối với đào tạo trong giai đoạn này. 

- Hiện đại hóa các trang thiết bị. Đầu tư cho các phòng thí nghiệm chuyên ngành, 
phòng thí nghiệm chuyên sâu. 

- Đưa sinh viên y chính qui thực tập tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long  
4.2. Từ năm 2016 - 2020:    
- Tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng cao trong đào tạo, nghiên cứu khoa 

học, khám chữa bệnh 
- Xây dựng và đầu tư bổ sung, tăng cường máy móc, trang thiết bị hiện đại phục vụ 

cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh 
- Sắp xếp lại các bộ môn của Khoa Y theo hướng hiện đại, bảo đảm ổn định lâu dài 

sau khi Khoa Dược và Nha chuyển về cơ sở mới. 
- Thành lập khoa Y học cổ truyền từ Bộ môn Y học Cổ truyền 
- Sắp xếp lại toàn bộ các Bộ môn và bộ phận hành chính của Khoa Y sau khi Ban 

Giám hiệu và các phòng ban dời về khu nhà Hiệu bộ 
- Xây dựng và trang bị cơ sở vật chất cho các Bộ môn tại các Bệnh viện thực hành 

nhất là các bệnh viện mới xây dựng.  
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