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Trình độ đào tạo: Cao đẳng 
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Thời gian đào tạo: 03 năm 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo kỹ thuật viên trình độ Cao đẳng Xét nghiệm có kiến thức khoa học cơ 

bản, Y học cơ sở, kiến thức - kỹ năng chuyên ngành để thực hiện kỹ thuật xét nghiệm 

phổ biến thuộc các lĩnh vực: Vi sinh, ký sinh trùng, hoá sinh, huyết học, truyền máu, 

miễn dịch, di truyền, giải phẫu bệnh; Có đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao và tác 

phong thận trọng, chính xác; có khả năng tự học tập vươn lên và tham gia nghiên cứu 

khoa học đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

Kiến thức  

- Trình bày được kiến thức về khoa học cơ bản, y học cơ sở làm nền tảng cho công 

việc kỹ thuật xét nghiệm y học; 

- Giải thích được cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng 

thái bình thường và bệnh lý; kiến thức y học chuyên ngành phục vụ cho công việc; 

- Trình bày được sự tác động của môi trường sống và sức khỏe con người, các biện 

pháp duy trì, cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe; 

- Giải thích được nguyên lý, cơ chế các xét nghiệm hóa sinh miễn dịch, huyết học 

truyền máu, vi sinh - ký sinh trùng, tế bào - mô bệnh học thông thường phục vụ chẩn 

đoán và điều trị bệnh; 

- Phân tích được nguyên tắc, phương pháp pha chế một số dung dịch chuẩn, thuốc 

nhuộm, thuốc thử, môi trường; 

- Giải thích được các quy chế vô khuẩn, quy định về sử dụng hóa chất, sinh phẩm 

chuyên dụng, an toàn sinh học và quản lý chất lượng xét nghiệm; 

- Trình bày được phương pháp luận khoa học trong công tác nghiên cứu khoa học; 

- Vận dụng các kiến thức về chính sách, pháp luật và quy định về chuyên môn nghiệp 

vụ để bảo vệ quyền lợi chính đáng của cá nhân, đồng nghiệp, người bệnh và nhân 

dân trong điều kiện chuyên môn cụ thể; 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc 

phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định. 

Kỹ năng 

- Pha chế thành thạo một số dung dịch đệm, thuốc nhuộm, thuốc thử, môi trường, sử 

dụng được các bộ thuốc thử (kit) phục vụ cho công tác xét nghiệm; 



- Làm thành thạo các xét nghiệm cơ bản về huyết học truyền máu, hóa sinh miễn dịch, 

vi sinh ký sinh trùng, xét nghiệm tế bào phục vụ chẩn đoán và điều trị bệnh; 

- Định danh được các vi sinh vật gây bệnh thường gặp; nhận định và phân tích được 

kết quả xét nghiệm sinh hóa miễn dịch, huyết học truyền máu cơ bản; xác định được 

tế bào mô bệnh học trong tổn thương dạng viêm và u một số mô của cơ thể; 

- Tổ chức được xét nghiệm hàng loạt tại cộng đồng một cách độc lập hoặc phối hợp 

với đồng nghiệp; 

- Sử dụng và bảo quản được các trang thiết bị, hóa chất, sinh phẩm chuyên dụng trong 

phòng xét nghiệm; 

- Kiểm soát được lây nhiễm, xử lý rác thải theo đúng quy định về an toàn sinh học 

phòng xét nghiệm; 

- Ghi chép, vào sổ, thống kê các hoạt động chuyên môn theo mẫu quy định. Lưu trữ, 

bảo quản các tài liệu trong lĩnh vực được giao; 

- Tham gia công tác quản lý phòng xét nghiệm, chất lượng phòng xét nghiệm; 

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng 

công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề; 

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của 

Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề. 

Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp 

trong điều kiện làm việc thay đổi; 

- Hướng dẫn, giám sát các nhân viên trong nhóm, trong tổ hoặc các sinh viên thực tập 

thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn xác định; 

- Chịu trách nhiệm về kết quả công việc của bản thân trước nhóm và cấp trên; 

- Đánh giá đúng chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các 

thành viên trong nhóm; 

- Tuân thủ các nguyên tắc, quy trình kỹ thuật xét nghiệm, quy trình bảo đảm chất 

lượng xét nghiệm; các quy định về an toàn lao động, an toàn sinh học, sử dụng, bảo 

dưỡng cơ sở vật chất và các trang thiết bị; 

- Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, hành nghề theo quy định của pháp luật; 

- Xây dựng môi trường làm việc an toàn hiệu quả; 

- Thận trọng, tỉ mỉ, chính xác, khoa học và đúng mực trong khi thực hiện nhiệm vụ. 

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp, người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc 

làm của ngành, nghề bao gồm: 

- Tiếp đón và trả kết quả; 

- Tiếp nhận, lấy mẫu và xử lý mẫu; 

- Xét nghiệm huyết học truyền máu; 

- Xét nghiệm hóa sinh, miễn dịch; 

- Xét nghiệm vi sinh ký sinh trùng; 

- Xét nghiệm giải phẫu bệnh và tế bào. 

  



2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học 

- Số lượng môn học, môn học: 36 

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 91 Tín chỉ 

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 465 giờ 

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2031 giờ 

- Khối lượng lý thuyết: 831 giờ; Thực hành, TT, thí nghiệm: 1558 giờ 

3. Nội dung chương trình 

Mã 

MH/MĐ 
Tên môn học/mô đun 

Số 

tín 

chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thực tập/thí 

nghiệm/bài 

tập/thảo 

luận 

Thi/ 

Kiểm 

tra 

I Các môn học chung 16 465 172 270 23 

MH1 Chính trị 5 75 41 29 5 

MH2 Giáo dục thể chất   60 5 51 4 

MH3 Pháp luật và TCYT 3 60 33 25 2 

MH4 Giáo dục Quốc phòng và An ninh   75 36 35 4 

MH5 Tin học 3 75 15 58 2 

MH6 Ngoại ngữ  5 120 42 72 6 

II 
Các môn học, mô đun chuyên 

môn 
75 2031 659 1288 84 

II.1 Môn học, mô đun cơ sở 

XNYH1 Hóa học - Lý sinh - SHDT 3 47 45 0 2 

XNYH2 Giải phẫu và Sinh lý  4 77 45 30 2 

XNYH3 Dược lý - Sinh lý bệnh  3 47 45 0 2 

XNYH4 Điều dưỡng cơ bản -CCBĐ 2 47 15 30 2 

XNYH5 
Dinh dưỡng- VSATTP- Sức khỏe 

vệ sinh môi trường 
3 47 45 0 2 

XNYH6 Bệnh học nội và nhi 3 47 45 0 2 

XNYH7 Bệnh học ngoại và sản 2 32 30 0 2 

XNYH8 TTBV Nội, Ngoại 2 94 0 90 4 

XNYH9 Nghiên cứu Khoa học 2 32 30 0 2 

  Tổng 24 470 300 150 20 

II.2 Môn học, mô đun chuyên môn 

XNYH10 Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản 2 45 15 28 2 

XNYH11 Huyết học 1 2 32 30 0 2 

XNYH12 Hóa sinh 1 3 46 44 0 2 



Mã 

MH/MĐ 
Tên môn học/mô đun 

Số 

tín 

chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thực tập/thí 

nghiệm/bài 

tập/thảo 

luận 

Thi/ 

Kiểm 

tra 

XNYH13 Vi sinh 4 62 60 0 2 

XNYH14 Huyết học 2 2 32 30 0 2 

XNYH15 Hóa sinh 2 2 30 28 0 2 

XNYH16 Ký sinh trùng  2 32 30 0 2 

XNYH17 Giải phẫu bệnh 2 32 30 0 2 

XNYH18 Xét nghiệm độc chất 1 18 16 0 2 

XNYH19 Quản lý khoa Xét nghiệm 1 18 16 0 2 

XNYH20 Thực hành Huyết học 4 124 0 120 4 

XNYH21 Thực hành Hóa sinh 4 124 30 90 4 

XNYH22 Thực hành Vi ký sinh 4 124 30 90 4 

XNYH23 Thực tập bệnh viện Huyết học 1 2 94 0 90 4 

XNYH24 Thực tập bệnh viện Hóa sinh 1 2 94 0 90 4 

XNYH25 Thực tập bệnh viện Vi ký sinh 1 2 94 0 90 4 

XNYH26 Thực tập bệnh viện Giải phẫu bệnh 2 94 0 90 4 

XNYH27 Thực tập bệnh viện Huyết học 2 2 94 0 90 4 

XNYH28 Thực tập bệnh viện Hóa sinh 2 2 94 0 90 4 

XNYH29 Thực tập bệnh viện Vi ký sinh 2 2 94 0 90 4 

XNYH30 Thực tế tốt nghiệp 4 184 0 180 4 

  Tổng 51 1561 359 1138 64 

Tổng cộng 91 2496 831 1558 107 

 

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình 

4.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp 

với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện. 

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa: 

Căn cứ vào điều kiện cụ thể và kế hoạch đào tạo hàng năm theo từng khóa học, 

lớp học và hình thức tổ chức đào tạo đã xác định trong chương trình đào tạo và công bố 

theo từng ngành, nghề để xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa 

đảm bảo đúng quy định. 

4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun: 

Thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun cần được xác định và có hướng 

dẫn cụ thể theo từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo. 

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp: 



- Đối với đào tạo theo niên chế: 

+ Người học phải học hết chương trình đào tạo theo từng ngành, nghề và có đủ điều 

kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp. 

+ Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: môn Chính trị; Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp; 

Thực hành nghề nghiệp. 

+ Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp, kết quả bảo vệ chuyên đề, khóa luận 

tốt nghiệp của người học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp 

bằng và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành hoặc cử nhân thực hành (đối với trình độ 

cao đẳng) theo quy định của trường. 

- Đối với đào tạo theo phương thức tích lũy môn học hoặc tích lũy tín chỉ: 

+ Người học phải học hết chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo 

từng ngành, nghề và phải tích lũy đủ số môn học hoặc tín chỉ theo quy định trong chương 

trình đào tạo. 

+ Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công 

nhận tốt nghiệp ngay cho người học hoặc phải làm chuyên đề, khóa luận làm điều kiện 

xét tốt nghiệp. 

+ Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp 

và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành hoặc cử nhân thực hành (đối với trình độ cao 

đẳng) theo quy định của trường. 

 

 


