
               BỘ Y TẾ                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

     THÁI BÌNH 
Số: 119/CV-YDTB 
V/v bổ sung CTĐT cho đối tượng dự thi 
cao học YTCC, CKI An toàn thực phẩm 
và đào tạo CKI YTCC hệ chuyển đổi         Thái Bình, ngày 05 tháng 3 năm 2015 

Kính gửi: Các Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa, Phòng Y tế, Trung tâm y tế 
dự phòng tuyến tỉnh, huyện và các đơn vị có liên quan 

Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2015, Trường Đại học Y 
Dược Thái Bình tổ chức lớp học bổ sung chương trình đào tạo cho các đối tượng 
thuộc các chuyên ngành khác có nguyện vọng dự thi Cao học Y tế Công cộng, 
Chuyên khoa I An toàn thực phẩm và đào tạo chương trình chuyên khoa cấp I 
YTCC hệ chuyển đổi từ CKI các chuyên ngành khác để dự thi CKII Quản lý Y tế. 

1. Lớp bổ sung chứng chỉ để dự thi Cao học Y tế công cộng 

Căn cứ công văn số 2822/BGDĐT-ĐH&SĐH ngày 03 tháng 4 năm 2007 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung đối tượng học Cao học 
chuyên ngành Y tế Công cộng cho các đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học các 
ngành: Điều dưỡng, Kỹ thuật Y học, Môi trường, Sinh học, Dân số, Kinh tế, Xã hội 
học, Nhân học. 

2. Lớp học CKI Y tế Công cộng hệ chuyển đổi 
Đối tượng: đã tốt nghiệp chuyên khoa cấp I các chuyên ngành khác, có thời 

gian thâm niên công tác ở vị trí quản lý tại các đơn vị ≥ 6 năm. 
3. Lớp bổ sung chứng chỉ để dự thi CKI An toàn thực phẩm 
Căn cứ công văn số 5043/BYT-K2ĐT ngày 06 tháng 8 năm 2012 của Bộ Y 

tế về việc bổ sung đối tượng học CKI chuyên ngành An toàn thực phẩm cho các đối 
tượng có bằng tốt nghiệp đại học các ngành: Công nghệ Thực phẩm, Hóa thực 
phẩm, Hóa phân tích, Sinh học, Vi sinh. 

Thủ tục đăng ký học:  
 - Hồ sơ gồm: Sơ yếu lý lịch; Bản sao giấy khai sinh; Đơn xin học; Giấy 

chứng nhận sức khoẻ; Công văn cử đi học của cơ quan; Bản sao bằng tốt nghiệp 
chuyên khoa I, Bảng điểm học chuyên khoa I (với lớp chuyển đổi CKI), Bản sao 
bằng tốt nghiệp đại học, Bảng điểm học đại học (các văn bằng và bảng điểm phải có 
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