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năm XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC THÁI NGUYÊN
45 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH (1968 - 2013)
I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA THÁI
NGUYÊN VỚI CUỘC KHÁNG CHIẾN
CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC, GIẢI PHÓNG
MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC
(1968 - 1975)

C

uối những năm 50 của thế kỷ XX, tại khu
Capler - Thị xã Thái Nguyên, nay là số 284
Đường Lương Ngọc Quyến - Thành phố Thái Nguyên,
Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thành
lập Trường Y sỹ Việt Bắc thuộc Khu tự trị Việt Bắc.
Đến năm 1968, trường đã đào tạo 20 khóa y sỹ cho
đất nước. Trên cơ sở sẵn có của Trường Y sĩ Việt Bắc,
ngày 23 tháng 7 năm 1968, Hội đồng Chính phủ đã
ra Quyết định số 116/CP thành lập Phân hiệu Đại học
Y khoa Miền núi của Trường Đại học Y Hà Nội. Khi
đó, trường đang sơ tán tại vùng rừng núi thuộc xã La
Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Bắc Thái. Phân hiệu Đại
học Y khoa Miền núi có nhiệm vụ đào tạo cán bộ y tế
có trình độ đại học cho các tỉnh miền núi, bổ túc cho
các y sĩ xã và một số y sĩ trong biên chế Nhà nước lên
trình độ đại học y khoa.
Ngày đầu thành lập, tổ chức bộ máy nhà trường
gồm 4 phòng, 2 ban và 5 liên tổ bộ môn do Bác sĩ Phạm
Đình Lẫm, Giám đốc Sở Y tế Khu tự trị Việt Bắc làm
Hiệu trưởng; đồng chí Đoàn Sinh làm Bí thư Chi bộ;
Bác sĩ Lê Phúc Hải làm Phó Hiệu trưởng. Lúc đó nhà
trường có 25 thầy, cô giáo và 92 sinh viên đại học hệ
chính quy khóa I.
Ngày 05/12/1968, tại xóm Hang Hon, xã La
Hiên, huyện Võ Nhai và xóm Cầu Mai, xã Văn Hán,
huyện Đồng Hỷ tỉnh Bắc Thái, nhà trường khai giảng
khóa học đầu tiên với gần 1000 học sinh, sinh viên.
Ngoài 92 sinh viên đại học chính quy khóa đầu
tiên còn có học sinh của các hệ đào tạo khác như
chuyên tu, hàm thụ bổ túc văn hóa... và được biên chế
thành 17 lớp. Trong số hơn 400 sinh viên hệ đại học,
có nhiều sinh viên là người dân tộc ít người và 14 sinh
viên nước bạn Lào. Trong hoàn cảnh chiến tranh, cơ
sở vật chất thiếu thốn, trường phải sơ tán nhiều nơi
(huyện Võ Nhai, huyện Phú Lương, huyện Phổ Yên),
nhưng với tinh thần tự lực cánh sinh, theo lời dạy của
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Bác Hồ kính yêu: "Dù khó khăn đến đâu thầy và trò
cũng phải thi đua dạy tốt và học tốt", thầy và trò đã dựa
vào dân, dựa vào rừng núi tự làm lấy nhà ở, giảng
đường, phòng thí nghiệm, phòng thực tập, học cụ, tự
đóng lấy bàn, ghế, bảng để học tập và giảng dạy. Với
muôn vàn khó khăn của năm đầu mới thành lập,
nhưng nhờ ý chí và nghị lực của thầy và trò, nhiệm vụ
của năm học đầu tiên đã hoàn thành tốt đẹp.
Ngày 22/3/1969, Khu tự trị Việt Bắc cử đồng chí
Hoàng Đức Tôn, Chủ tịch tỉnh Cao Bằng về làm Bí
thư Đảng ủy nhà trường. Ngày 8/10/1969, Bộ Y tế bổ
nhiệm Bác sỹ Đoàn Ngưỡng làm Hiệu trưởng kiêm
Bệnh viện trưởng Bệnh viện Khu Tự trị Việt Bắc, cơ
sở của sự kết hợp Viện - Trường đã hình thành từ
những năm đầu thành lập trường.
Tháng 11/1970, Đại hội Đảng bộ nhà trường lần
thứ I được tiến hành. Đại hội đã thông qua mục tiêu
đào tạo cụ thể của trường đáp ứng yêu cầu và tình hình
cách mạng trong giai đoạn mới. Đồng chí Hoàng Đức
Tôn được bầu làm Bí thư Đảng ủy. Năm học 1970 1971, nhà trường đã chấm dứt nhiệm vụ đào tạo y sỹ.
Trong năm học này, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học
được thực hiện và "Nội san khoa học Y khoa Miền núi"
được xuất bản. Nhà trường đã tổ chức hội nghị học sinh
học tốt, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao
diễn ra sôi nổi, tạo nên sự phấn khởi thi đua học tốt, dạy
tốt trong trường. Năm học 1971 - 1972 là năm có nhiều
biến động do nhu cầu phục vụ chiến đấu, nhà trường
đã tổ chức đợt "Ra quân lao động phục vụ chống Mỹ cứu
nước" và đã giành được những thành tích xuất sắc.
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Đầu năm 1972, Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ II
tổ chức tại xã La Hiên (huyện Võ Nhai), Đại hội đã đề ra
phương hướng đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ
sức khỏe cho đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc.
Ngày 8/10/1973, năm học thứ sáu sau ngày thành
lập, nhà trường tổ chức khai giảng năm học mới tại xã
Thịnh Đán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái. Trong năm
học này, Đảng ủy đã có Nghị quyết về củng cố tổ chức
bộ máy của Nhà trường để đáp ứng nhiệm vụ trước mắt
và lâu dài. Các phòng, ban, bộ môn bắt đầu chuyển dần
về Thịnh Đán và về cơ sở chính của trường tại xã Đồng
Quang, Thành phố Thái Nguyên.
Ngày 7/10/1974, kỳ thi tốt nghiệp Bác sĩ chính quy
khóa đầu tiên được tổ chức và tỷ lệ đỗ tốt nghiệp
đạt 82%.
Trong không khí cả nước hân hoan mừng đại
thắng mùa xuân, ngày 30 tháng 4 năm 1975, giải
phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước,
chấm dứt gần 100 năm đô hộ của thực dân và đế
quốc ở Việt Nam; hòa chung cùng dòng người đón
chào chiến thắng, thầy và trò nhà trường hồ hởi
chuyển toàn bộ cơ sở vật chất từ xã La Hiên về xã
Thịnh Đán và Đồng Quang (thành phố Thái
Nguyên). Ngày 5/5/1975, Bộ Y tế có quyết định bổ
nhiệm Bác sỹ Quân y, Trung tá Hoàng Đức Chấn từ
Học viện Quân Y về làm Hiệu trưởng Phân hiệu Đại
học Y khoa Miền núi thay thế Bác sỹ Đoàn Ngưỡng
đi nhận nhiệm vụ mới.

II. PHÁT TRIỂN PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC Y
KHOA THÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y
KHOA HOÀN CHỈNH, PHỤC VỤ ĐÀO TẠO
NHÂN LỰC Y TẾ TRÌNH ĐỘ CAO CHO
MIỀN NÚI (1975 - 1979)

T

háng 12/1976, Đại hội Đảng bộ Nhà trường
quyết định phương hướng xây dựng Phân
hiệu Đại học Y khoa Miền núi thành Trường Đại học
Y khoa Miền núi. Đồng chí Hoàng Đức Tôn được bầu
lại làm Bí thư Đảng ủy nhà trường. Cuối năm 1977,
nhà trường đã cơ bản hoàn thành về tổ chức bộ máy
với 10 phòng, 2 ban, 28 bộ môn, số cán bộ giảng dạy
là 145 người. Nhà trường đã cử 32 bác sĩ đi bồi dưỡng
chuyên môn, ngoại ngữ ở trong nước, 6 bác sĩ đi thực
tập sinh, 2 bác sĩ đi nghiên cứu sinh và 14 bác sĩ khác
đi học ngoại ngữ để chuẩn bị đi nghiên cứu sinh và
thực tập sinh trong những năm sau đó. Đây là đội ngũ

cán bộ khoa học đầu đàn, đóng vai trò chủ yếu cho sự
phát triển của Nhà trường sau này.
Ngày 24/01/1979, Hội đồng Chính phủ ra
Quyết định số 33/CP chuyển Phân hiệu Đại học Y
khoa Miền núi thành Trường Đại học Y Bắc Thái.
Cũng từ năm 1979, dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế,
Trường Đại học Y Bắc Thái và Bệnh viện Đa khoa
Thái Nguyên (tiền thân là Bệnh viện Khu tự trị Việt
Bắc) từng bước kết hợp để phát huy sức mạnh tổng
hợp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, điều trị và
nghiên cứu khoa học. Tháng 5/1979, Tỉnh ủy Bắc
Thái ra quyết định thống nhất Đảng bộ Trường Đại
học Y Bắc Thái và Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên
thành Đảng bộ Bệnh viện và Trường Đại học Y Bắc
Thái. Ngày 22/10/1979, Đại hội Đảng bộ Bệnh viện
và Trường Đại học Y Bắc Thái lần thứ nhất khai mạc
đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ mới do đồng chí
Hoàng Đức Tôn làm Bí thư Đảng ủy. Đại hội đề ra
phương hướng đẩy mạnh sự kết hợp Viện - Trường
trong lĩnh vực đào tạo, phục vụ người bệnh và nghiên
cứu khoa học.
Sau chiến tranh, với nhiều khó khăn từ nơi sơ tán
trở về thành phố, tập thể giảng viên, cán bộ công chức
và học sinh, sinh viên đã có nhiều nỗ lực vượt mọi khó
khăn đi lên, phấn đấu xây dựng và khẳng định vị thế
một Trường Đại học Y hoàn chỉnh. Từ một Phân hiệu
hàng năm chỉ tuyển sinh một lớp đại học và cấu trúc
liên bộ môn, sau 10 năm xây dựng và phát triển đã
hình thành tương đối hoàn chỉnh cơ cấu của một
trường đại học và quy mô tuyển sinh tăng lên từ 150
đến 200 sinh viên chính quy, hàng trăm sinh viên hệ
chuyên tu bổ túc văn hóa, từng bước đáp ứng nhu cầu
cán bộ y tế cho khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam.
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III. VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y BẮC THÁI
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN, ĐÁP ỨNG
YÊU CẦU ĐÀO TẠO CÁN BỘ Y TẾ, PHỤC
VỤ KHÁM CHỮA BỆNH VÀ NGHIÊN CỨU
KHOA HỌC (1979 - 1994)

T

rên cơ sở định hướng của Đảng ủy xây dựng
mô hình Viện - Trường, các tổ chức đoàn
thể xã hội và các đơn vị phòng ban, bộ môn, khoa đã
từng bước kết hợp chặt chẽ, phục vụ đắc lực cho sự
nghiệp xây dựng và phát triển Viện - Trường.
Tháng 3/1980, thống nhất Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh Trường Đại học Y Bắc Thái và Bệnh viện Đa khoa
Thái Nguyên thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Trường Đại học Y Bắc Thái. Năm 1981, đồng chí Hoàng
Đức Tôn nghỉ hưu, đồng chí Nguyễn Bách
được cử làm Bí thư Đảng ủy. Ngày
11/11/1982, Đại hội Đảng bộ Viện - Trường
lần thứ II khai mạc, PTS Lê Ngọc Trọng
được bầu làm Bí thư Đảng ủy Viện - Trường
Đại học Y Bắc Thái. Ngày 22/11/1984, Đại
hội Đảng bộ Viện - Trường lần thứ III khai
mạc, Đại hội đã thông qua việc tăng cường
kết hợp Viện - Trường, đẩy mạnh công tác
nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ
khoa học kỹ thuật mới và chăm lo cải thiện
đời sống cho cán bộ, công nhân viên Viện Trường. Tháng 9/1986, Đại hội Đảng bộ
Viện - Trường lần thứ IV được tiến hành, đây
là Đại hội đổi mới về tổ chức cán bộ, nhiều
cán bộ trẻ được bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ.
Tháng 6/1987, Công đoàn Trường Đại học Y Bắc Thái
và Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên kết hợp
thành Công đoàn Viện - Trường Đại học Y Bắc Thái.
Tháng 5/1988, GS.BS Hoàng Đức Chấn nghỉ chế độ;
PTS Lê Ngọc Trọng được bổ nhiệm quyền Hiệu trưởng
kiêm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên. Tháng
4/1989, tại Đại hội Đảng bộ Viện -Trường lần thứ V,
PGS.TS Nông Văn Quế được bầu làm Bí thư Đảng ủy
Viện - Trường Đại học Y Bắc Thái. Tháng 5/1989, Bộ Y
tế bổ nhiệm PTS Lê Ngọc Trọng làm Hiệu trưởng kiêm
Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên.
Tháng 1/1991, Đại hội Đảng bộ Viện - Trường lần
thứ VI được tiến hành và DS Phan Văn Các được bầu
làm Bí thư Đảng ủy Viện - Trường. Tháng 8/1992, PTS
Hoàng Khải Lập được bổ nhiệm Quyền Hiệu trưởng
kiêm Quyền Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên.
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PGS.PTS Lê Ngọc Trọng nhận nhiệm vụ mới: Thứ
trưởng Bộ Y tế.
Giai đoạn này tình hình kinh tế đất nước gặp rất
nhiều khó khăn do hậu quả của chiến tranh khốc liệt.
Tuy vậy, với tinh thần vượt khó đi lên, sự nghiệp đào
tạo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân của Viện Trường không ngừng phát triển và thu được nhiều
thành tích. Hàng năm, quy mô tuyển sinh vẫn đảm
bảo 200 - 300 sinh viên vào trường. Đặc biệt, năm
1987 lớp chuyên khoa I chuyên ngành Nội khoa đầu
tiên của Trường được tổ chức. Nhiều công trình khoa
học được triển khai. Năm 1990, Hội nghị khoa học
tuổi trẻ của các Trường Đại học Y - Dược toàn quốc
được tổ chức thành công, góp phần nâng cao thêm vị
thế của trường. Bệnh viện tiếp tục mở thêm nhiều

Thứ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Trần Văn Nhung thăm trường

khoa mới như khoa Y học Hạt nhân, khoa Hồi sức tích
cực... Đây cũng là giai đoạn kết hợp chặt chẽ giữa
Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên và Trường Đại học
Y Bắc Thái với sự thống nhất về tổ chức cũng như hoạt
động.

IV. TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA - ĐẠI HỌC
THÁI NGUYÊN NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG
XÂY DỰNG VÀ TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN
(1994 - 2003)

N

ăm 1994, theo Nghị định 31/CP ngày
4/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập
Đại học Thái Nguyên - Trường Đại học Y Bắc Thái trở
thành trường thành viên của Đại học Thái Nguyên,
trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bệnh viện Đa
khoa Thái Nguyên trực thuộc Bộ Y tế. PTS Hoàng
Khải Lập được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Đại
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học Y khoa, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên. PTS
Lại Phú Thưởng được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh
viện Đa khoa Thái Nguyên. Dưới sự chỉ đạo của Bộ
Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên, Nhà
trường đã nhanh chóng ổn định tổ chức và hoạt động
trong tình hình mới.
Ngày 05 tháng 02 năm 1996, Đại hội Đảng bộ
Trường Đại học Y khoa khóa X được tổ chức và đồng
chí Hoàng Khải Lập được bầu làm Bí thư Đảng ủy
kiêm Hiệu trưởng Nhà trường.

(năm 2003). Nhà trường không chỉ đào tạo cán bộ y
tế theo chỉ tiêu Nhà nước giao mà còn hợp đồng đào
tạo theo địa chỉ cho các tỉnh trung du và miền núi
phía Bắc Việt Nam, góp phần quan trọng vào việc
cung cấp nguồn nhân lực y tế cho đất nước.

V. TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHÁT
TRIỂN THÀNH MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y
DƯỢC (2003 - 2008)

S

Ngày 04 tháng 02 năm 1999, PTS Phan Văn Các
được bầu làm Bí thư Đảng ủy kiêm Hiệu trưởng
Trường Đại học Y khoa - Đại học Thái Nguyên. Ngày
06 tháng 11 năm 2000, Đại hội Đảng bộ Trường lần
thứ XI tiếp tục xác định xây dựng Trường Đại học Y
khoa ngày càng phát triển, tăng quy mô đào tạo đáp
ứng nhu cầu cán bộ y tế cho miền núi và thực hiện
từng bước Nghị định 10/CP của Chính phủ.

au 35 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại
học Y khoa - Đại học Thái Nguyên chỉ đào
tạo duy nhất một mã ngành đại học là Bác sỹ đa khoa.
Trước tình hình đó, Trường đã tích cực hợp tác với
một số khoa Điều dưỡng các trường đại học của Thái
Lan như Đại học Chiềng Mai, Đại học Naresuan...
nhằm chuẩn bị nhân lực, chương trình, giáo trình và
kinh nghiệm để đào tạo cử nhân Điều dưỡng. Lần lượt
các mã ngành đào tạo đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo
quyết định giao nhiệm vụ đào tạo như: Dược sỹ đại
học, cử nhân Điều dưỡng (năm 2004); Bác sỹ Y học
dự phòng (năm 2006); Bác sỹ Răng Hàm Mặt (năm
2007). Quy mô đào tạo đạt 6500 học sinh, sinh viên.
Hàng năm, Nhà trường tuyển sinh từ 1500 đến 1700
học sinh, sinh viên ở các cấp độ và loại hình đào tạo
khác nhau.

Xuất phát từ thực tế tỷ lệ Dược sỹ /10.000 dân
của khu vực miền núi rất thấp; năm 2000, Trường đã
liên kết với Đại học Dược Hà Nội để đào tạo lớp Dược
sĩ đại học hệ liên thông đầu tiên theo mô hình 3/1 (3
năm học tại Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên và 1
năm học tại Trường Đại học Dược Hà Nội).

Tháng 4/2006, Khoa Sau đại học được thành lập
trên cơ sở tách ra từ Phòng Đào tạo - Khoa học và
Quan hệ quốc tế. Giai đoạn này, Trường Đại học Y
Dược đã đào tạo 23 mã ngành sau đại học, trong đó
có 01 mã tiến sĩ, 4 mã ngành thạc sỹ, 4 mã ngành
BSCKII, 12 mã ngành BSCKI, 2 mã ngành Bác sỹ Nội

Năm 1997, Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên trở
thành Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên,
có chức năng khám chữa bệnh tuyến Trung ương và
là Bệnh viện thực hành chính của Trường Đại học Y
khoa - Đại học Thái Nguyên theo Thông tư liên bộ số
06/TTLB-BYT-GD&ĐT.

Tại Đại hội Đảng bộ lần thứ XII, ngày
14 tháng 6 năm 2003, đồng chí Nguyễn
Thành Trung được bầu làm Bí thư Đảng
ủy Trường Đại học Y khoa và Bộ Giáo dục
- Đào tạo đã bổ nhiệm đồng chí Nguyễn
Thành Trung làm Hiệu trưởng Trường
Đại học Y khoa nhiệm kỳ 2004 - 2009.
Cùng với sự đổi mới đi lên của đất
nước, của ngành giáo dục đại học, Trường
đã tăng cường phát triển đào tạo theo nhu
cầu của miền núi, chuẩn bị các điều kiện
về mọi mặt để phát triển thành một Đại
học khoa học sức khỏe. Quy mô sinh viên
tăng dần từ 1700 học sinh, sinh viên (năm
1995) lên đến 3500 học sinh, sinh viên

Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Trần Văn Nhung (trái)
trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Nhà trường
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trú bệnh viện.
Công tác nghiên cứu khoa học đã được nhà
trường quan tâm: từ năm 2004 đến năm 2008 đã triển
khai 48 đề tài cấp bộ, 21 đề tài cấp cơ sở, đã có 44 giải
thưởng về nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, Bộ Giáo dục
& Đào tạo, giải thưởng Vifotex, Hội nghị chuyên
ngành Y - Dược toàn quốc. Sinh viên tham gia nghiên
cứu khoa học đã trở thành hoạt động thường quy và
đạt được nhiều giải thưởng cao tại các Hội nghị khoa
học dành cho sinh viên.
Công tác học sinh, sinh viên được Nhà trường
đặc biệt chú trọng, Hàng năm có trên 70% sinh viên
đạt điểm rèn luyện mức độ khá, và trung bình 50 - 60
sinh viên/năm nhận học bổng của các cơ quan và tổ
chức. Nhà trường phối hợp tốt với các cấp chính
quyền, cơ quan công an trên địa bàn để quản lý HSSV
ngoại trú, tổ chức tốt công tác giáo dục chấp hành
Luật an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự,
phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội khác. Công
tác giáo dục, quản lý sinh viên của Trường đạt được
những thành tích đáng tự hào. Trường đã 2 lần được
Bộ Công an tặng Bằng khen về phong trào an ninh
chính trị và trật tự an toàn xã hội (năm 2005, năm
2006) và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tặng
Bằng khen (năm 2007); và vinh dự nhận Cờ thi đua
xuất sắc nhất khối Trường Đại học và Cao đẳng do Bộ
Công an trao tặng (năm 2008).
Công tác hợp tác Quốc tế cũng được Nhà trường
rất coi trọng. Mỗi năm có từ 40 đến 60 lượt cán bộ ra
nước ngoài tham quan, học tập; có 35 đến 40 đoàn
khách quốc tế đến thăm và làm việc với Trường.
Trường đã ký kết hợp tác song phương trực tiếp với
các Đại học Y khoa Côn Minh (Trung Quốc), Burapha, Naresuan (Thái Lan), Zhusen, Ishow, Bệnh

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đến thăm và làm việc với trường

viện EDA (Đài Loan), Masstricht (Hà Lan). Các tổ
chức phi Chính phủ như AP, Pathfinder International,
SEAMEO, HelpAge, v.v… đã hỗ trợ cho nhà trường
trong 5 năm được trên 1,7 triệu USD. Các dự án đào
tạo dựa vào cộng đồng giai đoạn 2 (Community Based
Education - CBE), đào tạo bác sỹ định hướng cộng
đồng của Chính phủ Hà Lan tài trợ, đào tạo lại cán bộ
y tế cho miền núi do quỹ Rockefeller Foundation tài
trợ, chăm sóc người cao tuổi do tác động của
HIV/AIDS do tổ chức HelpAge tài trợ (VIE 011) đã
thực sự tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ của Trường
tiếp cận với những cải cách y khoa hiện đại và tham
gia vào chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Nhà trường đã
tiếp nhận các sinh viên nước ngoài như Hà Lan, Hoa
Kỳ, Israel, Thái Lan... đến học tập từ 1 đến 3 tháng.
Nhà trường không ngừng tăng cường đầu tư ngân
sách, từng bước chuẩn hóa, hiện đại hóa cơ sở vật chất,
củng cố và nâng cấp, mua sắm trang thiết bị phục vụ
cho đào tạo và Nghiên cứu khoa học. Năm 2005, nhà
trường đã xây dựng nhà 5 tầng làm giảng đường với
diện tích 2735m2 bằng nguồn kinh phí của Trường;
năm 2007 tiếp tục xây dựng nhà điều hành 11 tầng với
tổng diện tích sàn sử dụng là 7087m2. Các dự án nâng
cấp trang thiết bị dạy học và nghiên cứu từng bước
được triển khai như dự án phát triển hệ thống mổ nội
soi tại Bệnh viện Trường, hệ thống chẩn đoán vi sinh
vật và gen học tại bộ môn vi sinh, hệ thống đánh giá
sinh viên qua test trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính
đã và đang phát huy ứng dụng.
Chất lượng đội ngũ cán bộ là một trong những
yếu tố quyết định chất lượng của Trường, đảm bảo
khả năng hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của một
đại học. Trường có quy mô 400 cán bộ viên chức,
trong đó 311 cán bộ trong biên chế, 233 giảng viên đại
học. Tỷ lệ cán bộ có trình độ sau đại học đạt 70,38%.
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tuyển từ 1500 -1800 thí sinh thuộc các bậc học Cao
đẳng, Đại học, Sau Đại học.
Ngày 19 tháng 2 năm 2009, Bộ trưởng Bộ
Giáo dục & Đào tạo đã có Quyết định số
1025/QĐ-BGDĐT bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn
Văn Tư, Phó Hiệu trưởng giữ chức vụ Hiệu trưởng
Trường Đại học Y Dược nhiệm kỳ 2009 - 2014.

Hiệu trưởng Nguyễn Thành Trung trao tặng logo của trường
cho Chủ tịch Đại học Naresuan

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường,
cơ cấu tổ chức của Trường đã có sự điều chỉnh. Tháng
5 năm 2006, Khoa Khoa học cơ bản được tái lập với
cấu trúc gồm 5 bộ môn trực thuộc khoa. Tháng
4/2006, Khoa Sau đại học được thành lập. Tháng
5/2007, Khoa Điều dưỡng ra đời với cấu trúc 4 bộ
môn trực thuộc khoa; Ngày 25 tháng 10 năm 2007
Bệnh viện Trường Đại học Y khoa ra đời trên cơ sở
Phòng khám Đa khoa bán công với quy mô ban đầu
60 giường bệnh (theo Quyết định 664/BGD-ĐT ngày
02 tháng 5 năm 2007). Tháng 10/2008, khoa Dược ra
đời từ việc tập hợp 5 Bộ môn chuyên ngành Dược. Từ
thực tế chức năng và cấu trúc trên, tháng 9/2008, Bộ
Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị Chính phủ đổi tên
Trường thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC
thuộc Đại học Thái Nguyên.
Ngày 27/8/2007, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có
Quyết định số 2799/BYT-QĐ bổ nhiệm PGS.TS
Nguyễn Thành Trung, Hiệu trưởng Trường Đại học
Y - Dược làm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung
ương Thái Nguyên.

Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào
tạo, năm 2008 nhà trường đã tiến hành chuyển đổi
chương trình đào tạo từ niên chế sang học chế tín chỉ,
đến năm 2011 đã áp dụng đào tạo đồng loạt cho các
mã ngành. Năm 2012, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã giao
nhiệm vụ cho Nhà trường đào tạo mã ngành Cao học
Ngoại khoa và đào tạo Tiến sĩ Nhi khoa (tháng
3/2013). Hiện tại, Trường đang chuẩn bị các điều
kiện cần thiết để mở mã đào tạo Tiến sĩ Nội khoa.
Đến năm 2013, Trường đã đào tạo được 2303 HV sau
đại học (11 Tiến sĩ, 338 thạc sỹ, 1854 BSCKI, 89
BSCK2, 11 BS nội trú Bệnh viện). Hiện đang có 384
học viên sau đại học đang theo học tại trường.
Hàng năm, tỷ lệ sinh viên đạt loại khá giỏi là 70%;
sinh viên tốt nghiệp là 98%; 100% sinh viên tốt nghiệp
đều có việc làm, được xã hội đánh giá cao. Không
những các tỉnh miền núi có công văn xin sinh viên sau
tốt nghiệp về địa phương công tác, mà các tỉnh ở phía
nam như Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bến
Tre, Đà Nẵng… cũng có công văn gửi nhà trường, đề
nghị nhà trường giới thiệu cho các tân bác sĩ, dược sĩ,
cử nhân điều dưỡng về công tác với những chính sách
ưu đãi hấp dẫn.

VI. TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC - ĐẠI HỌC
THÁI NGUYÊN TRÊN ĐÀ PHÁT TRIỂN
THÀNH MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC SỨC
KHỎE, ĐỔI MỚI, TỰ CHỦ VÀ HỘI NHẬP
(2008 - 2013)

K

ế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt
được, thày và trò Trường Đại học Y Dược
quyết tâm mở rộng quy mô tuyển sinh đáp ứng nhu
cầu xã hội, nâng cao chất lượng đào tạo. Quy mô đào
tạo hiện nay đạt 8200 học sinh, sinh viên; hàng năm

Làm việc với Khoa Điều dưỡng - ĐH Naresuan, Thái Lan 2012
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Năm 2010, thực hiện chủ trương của Đại học
Thái Nguyên, nhằm giúp cho việc quản lý các đơn vị
một cách có hiệu quả, nhà trường đã sáp nhập các bộ
môn để thành lập khoa, phòng ban mới (Khoa YHCS,
Khoa YTCC, Khoa Các chuyên khoa, Khoa RHM,
phòng HCTC, Phòng KHTC, Phòng CNTT). Hiện nay
nhà trường có 7 khoa chuyên môn, 4 bộ môn trực
thuộc trường và 9 phòng chức năng.
Trong 5 năm qua, nhà trường đã viết và xuất bản
được 64 giáo trình phục vụ sinh viên học tập, trong đó
có 29 đầu sách in tại Nhà xuất bản Y học. Hàng năm
nhà trường đã mở hàng chục lớp tập huấn để nâng cao
năng lực sư phạm, NCKH, đổi mới phương pháp giảng
dạy, phương pháp lượng giá... Bắt đầu từ năm 2007,
Trường đã tiến hành các hoạt động tự đánh giá kiểm
định chất lượng giáo dục trường đại học. Tháng 5 năm
2011, Đoàn đánh giá đồng cấp Đại học Thái Nguyên
đã tiến hành đánh giá tại trường và đã đưa ra nhận xét
về từng tiêu chuẩn, tiêu chí, kết quả 43/61 (70,5%)
tiêu chí đạt yêu cầu. Năm 2012 nhà trường đã công bố
chuẩn đầu ra cho các mã ngành đạo tạo đại học và sau
đại học, thực hiện 3 công khai và công bố trên website
của nhà trường.
Công tác nghiên cứu khoa học đã được quan tâm
đúng mức, động viên đông đảo cán bộ và sinh viên
tham gia. Từ 2008 đến nay nhà trường đã triển khai
32 đề tài cấp bộ (3 đề tài cấp bộ trọng điểm), 33 đề tài
cấp đại học, 510 đề tài cấp cơ sở, đã có 34 giải thưởng
về nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, Bộ Giáo dục & Đào
tạo, giải thưởng Vifotex, Hội nghị khoa học tuổi trẻ
các trường Đại học Y Dược toàn quốc. Đặc biệt năm

Giảng viên Đại học Emory, Hoa Kỳ và Nhà tài trợ tại Canada
xuống thực địa triển khai dự án Nghiên cứu Preconcept
với Giảng viên và sinh viên của Nhà trường
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2011, nhà trường đã ký kết 01 đề tài hợp tác nghiên
cứu với Trường Đại học EMORY của Hoa Kỳ nghiên
cứu về tác động của bổ sung vi chất cho bà mẹ trước
mang thai. Trong 5 năm qua, nhà trường đã chuyển
giao 8 kết quả đề tài khoa học công nghệ cho các địa
phương, được các địa phương đánh giá cao.
Công tác Hợp tác Quốc tế luôn luôn được quan
tâm, trong thời gian qua có 80 đoàn ra và 94 đoàn đến
thăm và làm việc với trường. Ngoài các trường Đại học
đã có mối quan hệ trước đây, nhà trường đã ký kết hợp
tác với các trường đại học khác như: Đại học Y khoa
Quế Lâm (Trung Quốc), Đại học Kon Khoen (Thái
Lan), khoa Điều dưỡng đại học Naresuan Thái Lan...
Trong 5 năm qua, nhà trường đã đón nhận 84 sinh
viên nước ngoài ở các quốc gia như: Hoa Kỳ, Israel,
Thái Lan… đến học tập từ 1 đến 3 tháng. Hiện nay
nhà trường có 11 sinh viên Lào đang học tập dài hạn
tại trường.
Công tác học sinh, sinh viên được nhà trường đặc
biệt quan tâm, hàng năm có trên 70% sinh viên đạt
điểm rèn luyện mức độ khá, có 63 sinh viên nhận học
bổng như VIFOTEX, ODon-Vallets, Báo Tiền phong,
Prudential, Kova, Vòng tay nhân ái... Nhà trường đã
phối hợp tốt với các cấp chính quyền, cơ quan công an
trên địa bàn để quản lý HSSV ngoại trú; tổ chức tốt
công tác giáo dục chấp hành Luật an toàn giao thông,
đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống ma tuý và các tệ
nạn xã hội khác. Từ năm 2008 đến nay, Trường đã
đảm bảo môi trường giáo dục không có ma túy và tệ
nạn xã hội. Phong trào học tập, rèn luyện của sinh viên
khá phong phú. Hàng nghìn sinh viên đã tham gia hội
thi Tin học, Ngoại ngữ, thể dục thể thao, hiến máu tình
nguyện, “tiếp sức mùa thi”, “sinh viên tình nguyện khám
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chữa bệnh cho nhân dân các dân tộc miền núi, vùng xa,
vùng sâu”... Thông qua các hoạt động này rất nhiều sinh
viên đã trưởng thành và được vinh dự đứng trong hàng
ngũ của đảng.
Với mục tiêu từng bước nâng cao chất lượng đào
tạo, 5 năm qua nhà trường tăng cường đầu tư ngân
sách cho việc củng cố và nâng cấp, mua sắm trang
thiết bị phục vụ cho đào tạo. Được sự quan tâm của
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái
Nguyên và Đại học Thái Nguyên, nhà trường được
tiếp nhận nhà điều hành 11 tầng với tổng diện tích sàn
sử dụng là 7087m2, tổng kinh phí gần 50 tỷ đồng, ký
túc xá sinh viên 6 tầng với kinh phí gần 20 tỷ đồng.
Trong 5 năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đầu tư cho
trường Dự án Huyết học truyền máu, Chẩn đoán hình
ảnh với tổng kinh phí 47,95 tỷ đồng phục vụ cho đào
tạo, nghiên cứu và khám, chữa bệnh. Đặc biệt, từ năm
2010 được sự quan tâm của Bộ Y tế, nhà trường được
thụ hưởng Dự án "Chương trình phát triển nguồn nhân
lực y tế" với tổng kinh phí là 4 triệu USD để đầu tư vào
cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo.
Công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đã
được quan tâm đặc biệt, là điều kiện tiên quyết cho sự
phát triển nhà trường. Nhà trường đã xây dựng đề án
phát triển đội ngũ cán bộ, hàng năm đều có kế hoạch
bồi dưỡng chuyên môn sau đại học, ngoại ngữ, tin học

và lý luận chính trị. Vì vậy, đội ngũ cán bộ đã trưởng
thành cả về số lượng và chất lượng. Trường hiện có
469 cán bộ viên chức, trong đó có 311 giảng viên cơ
hữu, 2 Giáo sư, 8 Phó Giáo sư, 42 Tiến sĩ và BSCKII,
142 Thạc sĩ, BSCKI và 130 NCS cao học, tiến sĩ đang
học tập, nghiên cứu ở trong và ngoài nước.
Bệnh viện Trường Đại học Y khoa được thành lập
từ năm 2007. Từ đó đến nay, Bệnh viện khám, điều
trị nội và ngoại trú cho hàng trăm ngàn lượt người
bệnh. Mỗi năm phẫu thuật hàng nghìn ca bệnh. Đặc
biệt, những năm gần đây, Bệnh viện Trường luôn là
cơ sở dẫn đầu trong khu vực về phẫu thuật nội soi,
nhiều kỹ thuật mới được ứng dụng trong điều trị và
phục vụ đắc lực cho công tác đào tạo, NCKH và được
xã hội đánh giá cao.
Trường Đại học Y Dược đã có sự kết hợp chặt
chẽ với các bệnh viện trong và ngoài tỉnh như: Bệnh
viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện
A, Bệnh viện Gang thép, Bệnh viện C, Bệnh viện Lao
và bệnh phổi, Bệnh viện Y học Cổ truyền, Bệnh viện
Tâm thần, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (Uông
Bí - Quảng Ninh) v.v.. trong đào tạo nguồn nhân lực
y tế. Chính sự kết hợp đó đã tạo điều kiện cho Nhà
trường phát triển và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính
trị được giao.
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CÁC DANH HIỆU KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC
*

*

*

12

Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
-

02 Huân chương Lao động hạng Ba (1979), (1985).

-

01 Huân chương Lao động hạng Nhì (1993).

-

01 Huân chương Chiến công hạng Ba (1996).

-

01 Huân chương Lao động hạng Nhất (1998).

-

01 Huân chương Độc lập hạng Ba (2003).

-

01 Huân chương Độc lập hạng Nhì (2008).

-

05 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

-

02 Cờ thi đua của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Công an.

-

07 Cờ thi đua của BCH Đảng bộ, UBND tỉnh Thái Nguyên.

-

12 Bằng khen của Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Công an.

Các đơn vị trong trường
-

03 Huân chương Lao động hạng Ba.

-

14 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

-

218 Bằng khen cấp Bộ và Tỉnh.

Cá nhân
-

02 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân.

-

05 Nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

-

09 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú.

-

04 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

-

22 cá nhân được nhận Bằng khen Thủ tướng chính phủ.

-

141 cá nhân nhận Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế.

-

02 cán bộ được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc.

-

16 lượt cán bộ đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi và CSTĐ cấp Bộ.

-

158 cá nhân được tặng Huy chương, Kỷ niệm chương chuyên ngành.

-

33 cá nhân được tặng Bằng khen của Công đoàn và Trung ương Đoàn.

-

10 cá nhân được tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
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ĐẢNG BỘ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC THÁI NGUYÊN
BÍ THƯ ĐẢNG ỦY QUA CÁC THỜI KỲ

Đ/c Đoàn Sinh
1968 - 1969

Đ/c Nông Văn Quế
1989 - 1991

N

Đ/c Hoàng Đức Tôn
1969 - 1981

Đ/c Phan Văn Các
1991 - 1995 / 1999 - 2003

Đ/c Nguyễn Bách
1981 - 1982

Đ/c Hoàng Khải Lập
1996 - 1998

gày 23 tháng 7 năm 1968, Phân hiệu Đại
học Y khoa Miền núi được thành lập với
Chi bộ ban đầu chỉ có 17 đảng viên do đồng chí Đoàn
Sinh làm Bí thư Chi bộ. Ngày 22/3/1969, Khu tự trị
Việt Bắc cử đồng chí Hoàng Đức Tôn, Chủ tịch tỉnh
Cao Bằng về làm Bí thư Đảng ủy. Tháng 11/1970, Đại
hội Đảng bộ Trường lần thứ I được tiến hành, Đại hội
đã thông qua mục tiêu đào tạo cụ thể của trường theo
yêu cầu và tình hình cách mạng trong giai đoạn mới.
Đầu năm 1972, Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ II tổ
chức tại xã La Hiên huyện Võ Nhai, Đại hội đã đề ra
phương hướng đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ
sức khỏe cho đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc.
Năm 1975, Đảng ủy Phân hiệu Đại học Y khoa
Miền núi có 34 đảng viên, Đảng ủy đã quyết định xây
dựng 2 cơ sở của trường tại Đồng Quang và Thịnh Đán.

Đ/c Nguyễn Thành Trung
2003 - 2009

Đ/c Lê Ngọc Trọng
1982 - 1989

Đ/c Nguyễn Văn Tư
2009 - 2013

Tháng 12/1976, Đại hội Đảng bộ nhà trường lần
thứ III đã quyết định xây dựng Phân hiệu Đại học Y
khoa Miền núi trở thành Trường Đại học Y khoa Miền
núi. Năm 1979, do nhu cầu phát triển và chuẩn bị cho
công cuộc bảo vệ Tổ quốc trong tình hình chiến tranh
biên giới xảy ra, dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Tỉnh ủy
Thái Nguyên, Trường Đại học Y Bắc Thái và Bệnh viện
Đa khoa Thái Nguyên (tiền thân là Bệnh viện Khu tự
trị Việt Bắc) đã từng bước kết hợp để phát huy sức
mạnh tổng hợp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học,
bảo vệ sức khỏe nhân dân, sẵn sàng chiến đấu trong
tình hình mới. Tỉnh ủy Bắc Thái ra quyết định thống
nhất Đảng bộ Trường Đại học Y Bắc Thái và Bệnh viện
Đa khoa Thái Nguyên thành Đảng bộ Bệnh viện và
Trường Đại học Y Bắc Thái. Ngày 22/10/1979, Đại
hội Đảng bộ Bệnh viện và Trường Đại học Y Bắc Thái
lần thứ nhất (lần thứ 4 theo thời gian) khai mạc đã bầu
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ra Ban Chấp hành Đảng bộ mới do đồng chí Hoàng
Đức Tôn làm Bí thư Đảng ủy.
Năm 1981, đồng chí Nguyễn Bách được cử làm
Bí thư Đảng ủy. Ngày 11/11/1982, Đại hội Đảng bộ
Viện - Trường lần thứ II (lần thứ 5), PTS Lê Ngọc
Trọng được bầu làm Bí thư Đảng ủy Viện - Trường
Đại học Y Bắc Thái.
Ngày 22/11/1984, Đại hội Đảng bộ Viện Trường lần thứ III khai mạc (lần thứ 6), Đại hội đã
thông qua việc tăng cường kết hợp Viện - Trường, đẩy
mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng các
tiến bộ khoa học kỹ thuật mới và chăm lo cải thiện đời
sống cho cán bộ, công nhân viên Viện - Trường.
Tháng 9/1986, Đại hội Đảng bộ Viện - Trường
lần thứ IV (lần thứ 7) được tiến hành, đây là Đại hội
đổi mới về tổ chức cán bộ, nhiều cán bộ trẻ được bổ
sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ.
Tháng 4/1989, tại Đại hội Đảng bộ Viện Trường lần thứ V (lần thứ 8) PGS.TS Nông Văn Quế
được bầu làm Bí thư Đảng ủy Viện - Trường Đại học
Y Bắc Thái.
Tháng 1/1991, tại Đại hội Đảng bộ Viện-trường
lần thứ sáu, (lần thứ 9), DS Phan Văn Các được bầu
làm Bí thư Đảng ủy Viện- Trường khóa VI.
Năm 1994, theo Nghị định 31/CP ngày
4/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học
Thái Nguyên, Trường Đại học Y Bắc Thái trở thành
trường thành viên của Đại học Thái Nguyên, trực
thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ngày 05 tháng 2 năm 1996, tại Đại hội Đảng bộ
Trường Đại học Y khoa lần thứ X, đồng chí Hoàng
Khải Lập được bầu làm Bí thư Đảng ủy kiêm Hiệu
trưởng Nhà trường. Ngày 04 tháng 02 năm 1999, Đại
hội Đảng bộ lần thứ XI, đồng chí Phan Văn Các được
bầu làm Bí thư Đảng ủy kiêm Hiệu trưởng Trường Đại
học Y khoa - Đại học Thái Nguyên. Ngày 06 tháng 11
năm 2000, Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XII
được tổ chức, đồng chí Phan Văn Các tiếp tục
được bầu làm Bí thư Đảng ủy. Đại hội đã xác định
Trường Đại học Y khoa phát triển quy mô đào
tạo đáp ứng nhu cầu cán bộ y tế cho miền núi.
Tại Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII ngày 14
tháng 6 năm 2003, đồng chí Nguyễn Thành
Trung được bầu làm Bí thư Đảng ủy Trường
Đại học Y khoa, Đại hội đã định hướng chiến
lược xây dựng và phát triển Trường Đại học Y
khoa đến 2010 là một trường đào tạo cán bộ y
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tế đa ngành.
Ngày 12 tháng 6 năm 2005, Đại hội Đảng bộ
Trường lần thứ XIV đã vạch ra chiến lược phát triển
từ năm 2005 đến năm 2010 và định hướng đến năn
2015 với việc xây dựng Trường đáp ứng công cuộc
hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước. Đồng chí
Nguyễn Thành Trung được bầu lại làm Bí thư Đảng
ủy nhiệm kỳ 2005 - 2010. Đây cũng là nhiệm kỳ Đảng
bộ có số đảng viên lớn nhất với 1218 đảng viên được
sinh hoạt trong 44 chi bộ. Đảng bộ Trường Đại học Y
khoa là hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện về mọi
mặt hoạt động của nhà trường. Đảng bộ luôn luôn đạt
Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tiêu biểu xuất sắc.
Năm 2006, Đảng bộ nhận cờ thi đua xuất sắc của Tỉnh
ủy Thái Nguyên vì thành tích 5 năm liền là Đảng bộ
trong sạch vững mạnh xuất sắc.
Tại Đại hội Đảng bộ lần thứ XV ngày 29 tháng 5
năm 2010, đồng chí Nguyễn Văn Tư - Hiệu trưởng,
được bầu làm Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y Dược.
Đảng ủy đã xây dựng chiến lược giai đoạn 2010 - 2015
và định hướng đến 2020 tiếp tục xây dựng trường
thành đại học khoa học về sức khỏe, phục vụ đắc lực
cho sự nghiệp đào tạo cán bộ y tế có trình độ cao cho
khu vực trung du và miền núi phía bắc Việt Nam và
cả nước, đáp ứng công cuộc hiện đại hóa, công nghiệp
hóa đất nước,
Hiện tại, Đảng bộ Trường Đại học Y Dược có
833 đảng viên, trong đó 546 đảng viên là sinh viên,
sinh hoạt tại 40 chi bộ. Công tác xây dựng Đảng luôn
được quan tâm, mỗi năm có khoảng 100 sinh viên tiêu
biểu được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Từ năm
2008 đến nay, Đảng bộ đã kết nạp được 502 đảng viên
mới và là Đảng bộ đứng đầu trong các đơn vị của Đại
học Thái Nguyên về công tác phát triển Đảng. Trong
5 năm qua Đảng bộ Trường Đại học Y Dược luôn đạt
là Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
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CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI NGUYÊN
LÃNH ĐẠO TIỀN NHIỆM

Đ/c Trần Minh
(1968 - 1969 và 1977 - 1981)

Đ/c Trần Liên Hương
(1984 - 1999)

Đ/c Nông Văn Bào
(1970 - 1971)

Đ/c Đặng Tiến Hoạt
(2000 - 2005)

Đ/c Dương Quang Hiển
(1982 - 1983)

Đ/c Vũ Thị Hoàn
(2005 - 2007)

Đ/c Trịnh Xuân Tráng
(2007 - 2010)

LÃNH ĐẠO ĐƯƠNG NHIỆM

BSCKII Phạm Quỳnh Hoa
Phó Chủ tịch

T

PGS.TS Trịnh Xuân Đàn
Chủ tịch

rải qua 45 năm xây dựng và phát triển, Công
đoàn Trường Đại học Y Dược đã động viên
cán bộ viên chức đoàn kết, từng bước khắc phục khó
khăn, luôn giữ vững vai trò của một tổ chức chính trị
- xã hội, đại diện, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp
chính đáng của cán bộ viên chức và người lao động

TS Vũ Quang Dũng
Phó Chủ tịch

trong nhà trường. Cùng với chính quyền, công đoàn
tích cực vận động cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ chính trị đề ra, vận động, giáo dục đoàn viên phát
huy vai trò làm chủ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao,
góp phần xây dựng nhà trường ngày càng ổn định và
phát triển.
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»

01 Giấy khen của UBND thành phố Thái
Nguyên về xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn
hóa (2012).

»

01 Bằng khen (2013).

»

01 Cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên
(2013).

2. Tập thể Công đoàn được khen thưởng
Trao quà tại xóm Hang Hon, xã La Hiên, huyện Võ Nhai,
tỉnh Thái Nguyên

Trong 5 năm qua, Công đoàn Trường đã vận
động các Đoàn viên Công đoàn làm tốt các hoạt động
từ thiện, trung bình mỗi năm trên 127 triệu đồng.
Công đoàn cũng tạo điều kiện để chị em phụ nữ phát
huy khả năng, tâm huyết của mình trong công tác
chuyên môn, trong phong trào "Giỏi việc trường - Đảm
việc nhà", "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo,
xây dựng gia đình ấm no - hạnh phúc".
Duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể
thao... thu hút đông đảo cán bộ viên chức tham gia,
tạo không khí phấn khởi, sôi nổi góp phần thực hiện
thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
Trong giai đoạn 2008 - 2013, với sự chung sức,
chung lòng của toàn thể cán bộ viên chức, Công đoàn
Trường Đại học Y Dược đã vinh dự nhận được những
phần thưởng cao quý cho các tập thể và các cá nhân
như sau:

1. Công đoàn Trường được khen thưởng
»

01 Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt
Nam (2008).

»

01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
(2009).

»

01 Bằng công nhận cơ quan đạt chuẩn văn
hóa 5 năm liên tục (2009).

»

Huân chương Lao động hạng Nhì (2010).

»

02 Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh
Thái Nguyên (2010; 2011).

»

01 tập thể nhận Bằng khen của Tổng Liên
đoàn Lao động Việt Nam.

»

06 tập thể nhận Bằng khen của Công đoàn
Giáo dục Việt Nam.

»

18 tập thể nhận Giấy khen của Công đoàn
Đại học Thái Nguyên.

»

84 lượt CĐBP, tổ CĐ trực thuộc đạt danh
hiệu "Tập thể công đoàn vững mạnh".

»

2113 lượt đoàn viên đạt danh hiệu "Đoàn
viên công đoàn xuất sắc".

3. Cá nhân được khen thưởng
»

03 cá nhân nhận Bằng khen của Tổng Liên
đoàn Lao động Việt Nam;

»

21 cá nhân nhận Bằng khen của Công đoàn
Giáo dục Việt Nam;

»

06 cá nhân nhận Bằng khen của Liên đoàn
Lao động tỉnh Thái Nguyên;

»

133 cá nhân nhận Giấy khen của Công đoàn
Đại học Thái Nguyên.

BCH Công đoàn khóa XVII
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ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
CÁC BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN NHIỆM

Đ/c Nguyễn Đức Thặng
1968 - 1971

Đ/c Vi Văn Đô
1971 - 1972

Đ/c Hứa Kim Thưởng
1972 - 1973

Đ/c Đỗ Kháng Chiến
1973 - 1975

Đ/c Trần Đăng Dương
1975 - 1977

Đ/c Phan Văn Các
1977 - 1981

Đ/c Nguyễn Trọng Cẩn
1982 - 1986

Đ/c Nguyễn Minh Phú
1986 - 1996

Đ/c Đặng Tiến Hoạt
1996 - 1999

Đ/c Nguyễn Văn Chí
1999 - 2005

Đ/c Trần Bảo Ngọc
2005 - 2010

Đ/c Tạ Quốc Bản
2010 - 2012

LÃNH ĐẠO ĐƯƠNG NHIỆM

Đ/c Nguyễn Quang Đông
Phó Bí thư

Đ/c Tạ Quang Hùng
Bí thư

Đ/c Đào Tiến Thịnh
Phó Bí thư
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Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba do Chủ tịch Nước
trao tặng tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
khoá XVI nhiệm kỳ 2012 – 2014

Đ

oàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học
Y Dược - Đại học Thái Nguyên là tổ chức
chính trị xã hội của học sinh, sinh viên nhà trường,
trực thuộc sự quản lý của Đoàn Đại học Thái Nguyên.
Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, Đoàn cấp trên và
sự phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị bạn, Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh nhà trường tiếp tục phát huy
truyền thống, liên tục được củng cố, kiện toàn và hoạt
động thiết thực hiệu quả. Kể từ khi thành lập đến nay,
cùng với sự phát triển đi lên không ngừng của nhà
trường, Đoàn trường cũng không ngừng lớn mạnh cả
về số lượng, chất lượng, nội dung các phong trào.
Đoàn Thanh niên là nơi tổ chức rèn luyện bồi dưỡng
về tư tưởng, thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt
chính trị, vận động tuổi trẻ nhà trường “Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, khuyến khích
động viên, học sinh, sinh viên học tập nâng cao trình
độ chuyên môn, nghiên cứu khoa học, luôn hướng
đoàn viên thanh niên vào các hoạt động văn, thể, mỹ,
công tác xã hội tình nguyện... Đoàn thanh niên là nơi
giới thiệu cho chi uỷ, Đảng uỷ những hạt nhân ưu tú
có động cơ phấn đấu vào Đảng chính đáng.
Các hoạt động bổ ích luôn được Đoàn trường tổ
chức như: hội thảo chuyên môn, thảo luận chuyên đề,
cuộc thi tài năng trẻ tin học - ngoại ngữ, hội thi Cán
bộ Đoàn giỏi, thi SV2012 do VTV3 tổ chức, các giải
đấu thể thao... thu hút được nhiều sinh viên tham gia.
Học sinh, sinh viên nhà trường luôn chấp hành tốt
cuộc vận động "Hai không" với bốn nội dung do Bộ
Giáo dục và Đào tạo phát động. Các phong trào thể
dục thể thao, văn hoá văn nghệ được tổ chức đều đặn,
nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của học sinh sinh
viên nhà trường, tạo không khí thi đua sôi nổi trong
nhà trường. Tuổi trẻ nhà trường luôn thường xuyên,
18

tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện tại chỗ
như duy trì hoạt động các Câu lạc bộ tình nguyện (đến
nay đã có 10 Câu lạc bộ đang được hoạt động có hiệu
quả), điển hình nhất là Đội thanh niên an ninh xung
kích, CLB An toàn giao thông, CLB tình nguyện hiến
máu, các hoạt động tình nguyện hè, khám chữa bệnh
cho đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc... Việc
duy trì đều đặn hoạt động của các Câu lạc bộ tình
nguyện sẽ là một hình thức hoạt động mới của tuổi trẻ
khi hình thức đào tạo chuyển đổi từ niên chế sang tín
chỉ. Công tác bồi dưỡng giáo dục để mỗi Đoàn viên
sinh viên phấn đấu trở thành Đảng viên luôn nhận
được sự quan tâm từ nhiều phía. Hàng năm, Đoàn
trường giới thiệu cho Đảng bộ hàng trăm Đoàn viên
ưu tú và số sinh viên được kết nạp Đảng luôn đạt số
80 trở lên, đứng đầu trong các đơn vị thuộc Đại học
Thái Nguyên.
Do những thành tích xuất sắc đã đạt được, Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh nhà trường đã vinh dự được đón
nhận Huân chương Lao động Hạng Ba do Chủ tịch
Nước trao tặng vào dịp Đại hội Đoàn trường khoá XVI
nhiệm kỳ 2012 - 2014. Ngoài ra, Đoàn thanh niên nhà
trường còn vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao
quý khác:
» 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2006).
» 07 Cờ mang chân dung Bác do Trung ương
Đoàn trao tặng (1982-1989).
» 02 Cờ khen thưởng ba năm dẫn đầu khối các
trường Đại học, Cao đẳng (1999, 2002).
» 05 Cờ thi đua của tỉnh Đoàn Thái Nguyên.
» 44 Bằng khen của Trung ương Đoàn cho các
cá nhân và tập thể.
» 23 Bằng khen của tỉnh Đoàn Thái Nguyên.
» 01 Bằng khen giai đoạn 2003-2008 của
Trung ương Đoàn.
» Liên tục đạt danh hiệu Cơ sở Đoàn trong
sạch vững mạnh.

Lễ kết nạp Đảng viên cho các đoàn viên ưu tú

TR ƯỜ N G Đ Ạ I HỌ C Y D ƯỢ C TH Á I N GU YÊN

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC THÁI NGUYÊN
CHỦ TỊCH HỘI SINH VIÊN QUA CÁC THỜI KỲ
Đ/c Phan Bá Đào

(1988 - 1991)

Đ/c Trần Quý Tường

(1991 - 1994)

Đ/c Đồng Quang Sơn

(1994 - 1996)

Đ/c Đàm Ngọc Trâm

(1996 - 1999)

Đ/c Hà Thị Thương

(1999 - 2001)

Đ/c Đặng Đức Minh

(2001 - 2005)

Đ/c Nguyễn Khắc Hùng

(2005 - 2008)

Đ/c Tạ Quốc Bản

(2008 - 2010)

Đ/c Lê Thành Trung

(2010 - 2011)

LÃNH ĐẠO HỘI SINH VIÊN ĐƯƠNG NHIỆM

Đ/c Bế Hà Thành
Phó Chủ tịch

Đ/c Nguyễn Quang Đông
Chủ tịch

Đ/c Nguyễn Xuân Thành
Phó Chủ tịch

NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

L

à tổ chức chính trị - xã hội của sinh viên Việt Nam, tổ chức Hội sinh viên Trường Đại học Y khoa được
thành lập năm 1988 theo đề xuất của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện - Trường Đại
học Y Bắc Thái khóa VII, dưới sự hướng dẫn của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam. Hội sinh viên trường
vinh dự là tổ chức Hội sinh viên đầu tiên của các trường Đại học, Cao đẳng đóng trên địa bàn tỉnh lúc bấy giờ.
Hội sinh viên nhà trường trực thuộc Trung ương Hội, có đại diện tham gia trong Ban Thư ký Trung ương Hội
Sinh viên Việt Nam.
Từ năm 2004, Hội Sinh viên Nhà trường cùng với tổ chức Hội Sinh viên của các Trường Đại học Sư phạm,
Đại học Kỹ thuật Công nghiệp và Đại học Nông Lâm trở thành các thành viên của tổ chức Hội Sinh viên Đại
học Thái Nguyên.
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Qua các giai đoạn phát triển và qua 8 kỳ Đại hội, đến
nay Hội sinh viên Trường Đại học Y - Dược có trên 8000
hội viên, sinh hoạt tại 99 chi hội và 10 câu lạc bộ.
Chương trình hoạt động của Hội sinh viên được xây
dựng hàng năm với những hoạt động thiết thực và hiệu
quả như: Hoạt động chào tân sinh viên; Kỷ niệm ngày
truyền thống Học sinh sinh viên Việt Nam 9/1; Hội thao
các Câu lạc bộ tình nguyện; Tọa đàm về phương pháp
học tập và rèn luyện ở trường đại học; các chương trình
giao lưu văn nghệ, thể thao; thành lập và duy trì hoạt
động của các câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích; vận động
Đón nhận Cờ Đơn vị xuất sắc trong công tác Hội
100% sinh viên đứng trong tổ chức Hội; chương trình
và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2009 - 2012
tình nguyện Mùa hè xanh, tiếp sức mùa thi; cuộc vận
động “Sinh viên 5 tốt”... Hội Sinh viên nhà trường cùng
sát vai với Đoàn thanh niên luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, là chỗ dựa tin cậy của sinh viên nhà trường.
NHỮNG HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC
Từ ngày thành lập, với sự phấn đấu không ngừng của các thế hệ cán bộ, sinh viên, Hội sinh viên trường đã
nhận được nhiều Bằng khen, cờ thi đua, giấy khen của Hội sinh viên Đại học Thái Nguyên, của Tỉnh Hội và
Trung ương Hội trao tặng cho các tập thể và cá nhân, như:
»

Cờ thi đua của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam: 2002 - 2005; 2006 - 2007; 2009 - 2012. Cờ ghi
nhận thành tích trong công tác Hội nhân dịp 40 năm thành lập trường

»

Cờ cho đơn vị đạt giải nhất Hội thi tìm hiểu Luật giao thông đường bộ và lái xe an toàn khu vực phía
Bắc năm 2011.

»

Bằng khen của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam tặng đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác
Hội và phong trào sinh viên năm học: 2008 - 2009; 2009 - 2010; 2010 - 2011; 2011 – 2012,
2012 - 2013

»

Nhiều cá nhân đạt giải thưởng “Sao tháng giêng”, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp,...

Ban chấp hành Hội sinh viên trường Đại học Y Dược khóa IX, nhiệm kỳ 2013 – 2015
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HỘI CỰU CHIẾN BINH
LÃNH ĐẠO HỘI CỰU CHIẾN BINH
KHÓA I (NHIệM KỲ 2012 - 2017)

PGS.TS Trần Đức Quý
Chủ tịch

Lịch sử
Triển khai Nghị quyết quý 4, số 01 /NQ-ĐU,
ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Đảng ủy Đại học Thái
Nguyên và Nghị quyết số 01 /NQ-CCB, ngày 10,
tháng 12 năm 2010 của Hội Cựu chiến binh Đại học
Thái Nguyên về việc chỉ đạo thành lập Hội Cựu chiến
binh cấp cơ sở dựa trên căn cứ vào số lượng cựu quân
nhân, TNXP, CAND hiện đang công tác tại Trường;
Xuất phát từ nguyện vọng của các cựu quân nhân, Ban
vận động thành lập Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở
Trường Đại học Y Dược đã xin ý kiến chỉ đạo của
Thường vụ Đảng uỷ nhà trường, xây dựng và triển khai
kế hoạch thành lập Hội Cựu chiến binh Trường Đại
học Y Dược Thái Nguyên. Sau một thời gian hoàn tất
nội dung các bước tiến hành thành lập Hội, ngày
06/01/2011 Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Đại
học Thái Nguyên đã có Quyết định thành lập Hội Cựu
chiến binh Trường Đại học Y Dược và là Hội Cựu
chiến binh cơ sở trực thuộc Hội Cựu chiến binh Đại
học Thái Nguyên. Quyết định đã kết nạp 44 đồng chí
vào Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Y Dược và

PGS.TS Nguyễn Quý Thái
Phó Chủ tịch

cử ra Ban Chấp hành lâm thời Hội Cựu chiến binh
Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.
Ngày 21/3/2012, Đại hội lần thứ I Hội Cựu chiến
binh Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, bầu ra Ban
Chấp hành Hội, gồm 05 đồng chí:
•

Đ/c Trần Đức Quý, Chủ tịch

•

Đ/c Nguyễn Quý Thái, Phó chủ tịch

•

Đ/c Trần Viết Thịnh, Ủy viên BCH

•

Đ/c Hoàng Hà, Ủy viên BCH

•

Đ/c Hà Huy Phương, Ủy viên BCH

Tôn chỉ mục đích
Tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên các thế hệ
Cựu chiến binh giữ gìn và phát huy bản chất, truyền
thống "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực tham gia xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, xây
dựng và bảo vệ Đảng, Chính quyền, Chế độ Xã hội
chủ nghĩa trong môi trường công tác mới, đóng góp
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Phối hợp với Đoàn thanh
niên tham gia truyền thụ bồi
dưỡng thế hệ trẻ và xây dựng tổ
chức Đoàn thanh niên trong nhà
trường, tham gia đấu tranh chống
diễn biến hoà bình, bảo vệ an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội
trong nhà trường và trên địa bàn,
phòng chống các tệ nạn xã hội,
bảo vệ sự trong sáng lành mạnh
trong CBVC, HSSV.
Động viên các Cựu chiến
binh, cựu quân nhân trong toàn
trường hưởng ứng đợt sinh hoạt chính trị nghiên
cứu quán triệt tuyên truyền và tổ chức thực hiện
Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tích cực phấn
đấu cùng chính quyền, đoàn thể thực hiện thắng
lợi nhiệm vụ trong các năm học. Động viên CCB
phối hợp với chính quyền, đoàn thể tổ chức tốt
các ngàylễ kỷ niệm trong năm. Tổ chức các hoạt
động phong phú, thiết thực, mang tính giáo dục
cao chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân
Việt Nam (22/12).

Lễ công bố quyết định thành lập Hội CCB Đại học Y Dược (Ngày 20/1/2011)

sức mình vào công tác chuyên môn của ngành Giáo
dục Đào tạo, của Trường Đại học Y Dược, của Đại
học Thái Nguyên, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân
thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng, xây
dựng đất nước phát triển và hội nhập quốc tế trong
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Chức năng nhiệm vụ
-

-

-
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Tập hợp, đoàn kết, giáo dục Cựu chiến binh
trong nhà trường giữ gìn và phát huy bản chất
truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” nâng cao ý thức
trách nhiệm chính trị, góp phần thực hiện có chất
lượng các nội dung chương trình giáo dục của nhà
trường, thực hiện chủ trương đổi mới trong giáo
dục đào tạo, không ngừng cải tiến nâng cao chất
lượng dạy, học và phục vụ, thúc đẩy phong trào
dạy tốt, học tốt, công tác tốt trong nhà trường.
Tổ chức hướng dẫn hội viên chấp hành đầy đủ
chức trách nhiệm vụ của người cán bộ công nhân
viên chức, chấp hành chế độ công tác, kỷ luật lao
động, tích cực cải tiến phương pháp, tác phong
công tác, nêu gương hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao, không quan liêu, hách dịch, cửa quyền,
tham nhũng... Thực hiện tốt quy chế dân chủ
trong cơ quan.
Tích cực tham gia xây dựng cơ quan văn hoá, bảo
vệ cơ quan an toàn.

-

Chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho hội
viên, tổ chức giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn,
hoạn nạn, bảo vệ những quyền lợi chính đáng và
hợp pháp của hội viên khi bị xâm phạm. Rà soát
phát hiện những cựu quân nhân trong nhà trường
có đủ điều kiện nhưng chưa là hội viên, tuyên
truyền vận động tham gia hội và làm các thủ tục
kết nạp hội viên mới.

-

Ban Chấp hành Hội triển khai kế hoạch công tác
năm dựa trên cơ sở nghị quyết của Đảng uỷ
Trường Đại học Y Dược và nghị quyết của Ban
Chấp hành Hội Cựu chiến binh Đại học Thái
Nguyên nhằm xây dựng Hội ngày càng phát triển,
hoạt động có hiệu quả, góp phần thực hiện các
mục tiêu và nhiệm vụ chính trị của Trường.

LƯỢC‱SỬ‱CÁC‱ĐƠN‱VỊ
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PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
LÃNH ĐẠO TIỀN NHIỆM

*

*

Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ
Đ/c Nông Thiêm Phụng

(1970 - 1977)

Đ/c Nguyễn Văn Thăng

(1976 - 1981)

Đ/c Phan Văn Các

(1982 - 1985)

Đ/c Mai Kiến Gia

(1985 - 1988)

Đ/c Lý Ngọc Kính

(1988 - 1994)

Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp
Đ/c Nguyễn Văn Ninh
Đ/c Vũ Khắc Nhương

(1976 - 1979)

Đ/c Lê Điều
Đ/c Mai Đình Đức

*

*

Trưởng phòng Tổng hợp
Đ/c Nông Ngọc Thảo

(1994 - 2005)

Đ/c Nguyễn Văn Chí

(2005 - 2006)

Trưởng phòng Hành chính - Tài vụ
Đ/c Vũ Thị Hoàn

*

(2009 - 2011)

Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức
Đ/c Đặng Hoàng Anh
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(2006 - 2009)

Trưởng phòng Hành chính - Tài vụ
Đ/c Đặng Hoàng Anh

*

(1985 - 1994)

(2011 - 2013)

TR ƯỜ N G Đ Ạ I HỌ C Y D ƯỢ C TH Á I N GU YÊN

TRƯỞNG PHÒNG ĐƯƠNG NHIỆM

PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng
Trưởng phòng

Bộ Y tế.

1. Nhiệm vụ
Tham mưu cho Ban Giám hiệu, lãnh đạo nhà
trường thực hiện các công tác:
-

Tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng.

-

Hành chính, văn thư lưu trữ.

-

Đánh máy, sản xuất văn bản, tài liệu học tập,
nghiệp vụ Văn phòng Đảng, văn phòng
Công đoàn, văn phòng Đoàn thanh niên
CSHCM.

-

Công đoàn phòng được tặng Bằng khen của
Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam.

-

03 năm liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao
động xuất sắc.

2.2. Cá nhân
-

01 cá nhân được tặng Huân chương lao động
Hạng Ba.

-

02 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ
tướng Chính phủ.

-

10 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Y tế.

-

09 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ
Giáo dục & Đào tạo.

2. Thành tích
2.1. Tập thể
-

02 Bằng khen của Thủ tướng chính phủ.

-

04 Bằng khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo,
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PHÒNG ĐÀO TẠO
TRƯỞNG, PHÓ PHÒNG TIỀN NHIỆM
Đ/c Nguyễn Công Hoan

Trưởng phòng (1968 - 1979)

Đ/c Nông Văn Bào

Phó Trưởng phòng

Đ/c Phạm Duy Tiến

Trưởng phòng (1979 - 1982)

Đ/c Hà Văn Long

Trưởng phòng (1982 - 1987)

Đ/c Trần Văn Tiến

Trưởng phòng (1987 - 1993)

Đ/c Lê Văn Chính

Phó Trưởng phòng (1984 - 1994)

Đ/c Ngô Hồng Phong

Phó Trưởng phòng (1988 - 1994)

Đ/c Nguyễn Thành Trung

Trưởng phòng (1993 - 1999)

Đ/c Âu Lan Hương

Phó Trưởng phòng (1995 - 2005)

Đ/c Nông Thanh Sơn

Phó Trưởng phòng (1998 - 2005)

Đ/c Dương Quang Hiển

Phó Trưởng phòng

Đ/c Nguyễn Công Bằng

Trưởng phòng (1999 - 2003)

Đ/c Nguyễn Minh Tân

Phó Trưởng phòng (2004 - 2006)

Đ/c Phạm Thị Hồng Vân

Phó Trưởng phòng (2005 - 2006)

Đ/c Nguyễn Văn Sơn

Trưởng phòng (2003 - 2010)

TRƯỞNG, PHÓ PHÒNG ĐƯƠNG NHIỆM

BS Lại Ngọc Khánh
Phó Trưởng phòng
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TS Trịnh Văn Hùng
Trưởng phòng

Ths Phương Thị Ngọc
Phó Trưởng phòng

TR ƯỜ N G Đ Ạ I HỌ C Y D ƯỢ C TH Á I N GU YÊN

1. Lịch sử phát triển của phòng
-

Quá trình thành lập: Tiền thân là Phòng
Giáo vụ - Tổ chức cán bộ - Quản lý sinh viên
được thành lập năm 1968 tại khu sơ tán xóm
Hang Hon, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh
Thái Nguyên. Năm 1981, Phòng Kế hoạch
Đào tạo – Khoa học được thành lập. Năm
1994, Phòng được đổi tên thành Phòng Đào
tạo – Khoa học & Quan hệ Quốc tế do sáp
nhập với Phòng Giáo tài và thêm tổ Quan hệ
Quốc tế. Năm 2006, tái lập Phòng Đào tạo
thuộc Trường Đại học Y khoa.

-

Số CBVC hiện tại: 11 (gồm 1 TS, 3 Ths, 1 NCS, 1 BSCKI, 1 BS, 1 KS, 3 CN).

2. Chức năng
Phòng Đào tạo thực hiện chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác đào tạo và triển khai thực hiện
nhiệm vụ đào tạo các hệ Trung cấp, Cao đẳng và Đại học lĩnh vực y tế thuộc Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.

3. Nhiệm vụ
-

Xây dựng chiến lược, kế hoạch và chương trình đào tạo theo kế hoạch của Đại học Thái Nguyên và
của Trường.

-

Tổ chức, giám sát thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch đào tạo, các quy chế chuyên môn, nghiệp
vụ về đào tạo của các Khoa/Bộ môn trong trường.

-

Đề xuất, xây dựng kế hoạch mở mã ngành đào tạo mới hệ Đại học, Cao đẳng phù hợp với định hướng
phát triển chiến lược của Trường.

-

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy.

-

Xây dựng kế hoạch và tổ chức biên soạn, duyệt, thẩm định và xuất bản các giáo trình, tài liệu giảng
dạy, học tập của Trường, định mức thí nghiệm, quản lý và điều phối giảng đường cùng các phương
tiện dạy học khác.

-

Tổ chức quản lý đào tạo hệ không chính quy, đào tạo theo chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên
môn được Hội đồng Khoa học - Đào tạo Trường thông qua.

-

Phối hợp thực hiện quản lý giờ giảng đối với cán bộ, giảng viên trong lĩnh vực đào tạo theo các quy
định hiện hành.

-

Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực đào tạo.

-

Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo chức năng do Hiệu trưởng giao.

4. Thành tích trong 45 năm xây dựng và phát triển
4.1. Thành tích đào tạo
Không ngừng mở rộng quy mô, ngành nghề và cấp độ đào tạo; giữ vững và nâng cao chất lượng đào tạo,
đáp ứng nhu cầu xã hội.
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4.2. Thành tích NCKH
Cán bộ của phòng chủ trì 4 đề tài nhánh cấp nhà
nước, trên 30 đề tài cấp Bộ và hàng chục đề tài cấp cơ
sở. Đã nghiệm thu 4 đề tài cấp nhà nước và trên 30 đề
tài cấp Bộ và hàng chục đề tài cấp cơ sở đạt kết quả
tốt. Tham gia hướng dẫn nhiều luận án nghiên cứu
sinh, bác sỹ CKII, luận văn thạc sỹ, BSCKI và khoá
luận tốt nghiệp cho sinh viên.
4.3. Thành tích xây dựng đội ngũ
Hiện tại phòng có 11 CBVC, trong đó có 9 đảng
viên, 1 TS, 3 Ths, 1 BSCKI, 1 NCS. Trình độ trên đại học là 54,5%.. Đội ngũ cán bộ của phòng đủ mạnh để
đáp ứng với công việc được giao.
4.4. Các mặt khác
Đảm bảo đời sống cán bộ công chức, tham gia nhiệt tình các phong trào do các đoàn thể, tổ chức xã hội
trong và ngoài trường phát động.
Thực hiện tốt các phong trào thi đua, các hoạt động từ thiện, các hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT, các
cuộc thi tìm hiểu pháp luật, đường lối đổi mới của Đảng...

5. Khen thưởng đã đạt trong 45 năm hoạt động
5.1. Đơn vị đã được khen:
Nhiều năm liền đạt tập thể lao động xuất sắc (từ năm 1998 đến nay); 02 Bằng khen của Thủ tưởng Chính
phủ; 03 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 02 Bằng khen của Bộ Y tế.
Công đoàn phòng Đào tạo được nhận Bằng khen của Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam và Liên đoàn
lao động tỉnh Thái Nguyên.
5.2. Cán bộ thuộc đơn vị được khen thưởng:
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-

100% đạt lao động tiên tiến từ 1998 đến nay; >50% số cán bộ công chức đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ
sở liên tục trên 3 năm. Trong đó có 2 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cấp cở sở trên 10 năm.

-

Hình thức khen thưởng:
+

Thủ tướng tặng bằng khen: 2 đồng chí.

+

Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen: 5 đồng chí.

+

Bộ Y tế tặng bằng khen: 2 đồng chí.

+

Huy chương vì sự nghiệp sức khoẻ nhân dân: 5 đồng chí

+

Huy chương vì sự nghiệp Giáo dục đào taọ: 4 đồng chí

+

Huy chương vì sự nghiệp Khoa học công nghệ: 4 đồng chí

+

Huy chương vì thế hệ trẻ: 2 đồng chí.

TR ƯỜ N G Đ Ạ I HỌ C Y D ƯỢ C TH Á I N GU YÊN

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN
CÁN BỘ QUẢN LÝ TIỀN NHIỆM
Đ/c Nông Văn Bào

Phụ trách công tác QLHS (1968 - 1973)

Đ/c Nguyễn Công Hoan

Trưởng phòng Giáo vụ - Quản lý học sinh (1973 - 1982)

Đ/c Hà Văn Long

Trưởng phòng Giáo vụ - Quản lý học sinh (1982 - 1984)

Đ/c Nguyễn Trí Dũng

Trưởng phòng Quản lý sinh viên (1984 - 1986)

Đ/c Hoàng Khải Lập

Trưởng phòng Quản lý sinh viên (1986 - 1990)

Đ/c Trần Quý Cường

Trưởng phòng Quản lý sinh viên (1991 - 1994)

Đ/c Trần Liên Hương

Trưởng phòng Công tác chính trị HSSV (1995 - 1999)

Đ/c Dương Minh Châu

Trưởng phòng Công tác chính trị HSSV (2000 - 5/2004)

Đ/c Mai Đình Đức

Trưởng phòng Công tác HSSV (6/2004 - 11/2012)

Đ/c Trần Quý Cường

Phó trưởng phòng (1982 - 1990)

Đ/c Nguyễn Hữu Dân

Phó trưởng phòng (1984 - 1987)

Đ/c Vũ Văn Long

Phó trưởng phòng (1990 - 2012)

Đ/c Nguyễn Minh Phú

Phó trưởng phòng (1995)

Đ/c Dương Minh Châu

Phó trưởng phòng (1995 - 1999)

Đ/c Phan Bá Thành

Phó trưởng phòng (2000 - 2004)

Đ/c Lê Ngọc Uyển

Phó trưởng phòng (2004 - 2012)

CÁN BỘ QUẢN LÝ ĐƯƠNG NHIỆM

TS Trần Bảo Ngọc
Phó Trưởng phòng

Ths Lê Ngọc Uyển
Trưởng phòng

Ths Lê Thi Lựu
Phó Trưởng phòng
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1. Lịch sử phát triển của phòng
-

Năm 1968, Phân hiệu Đại học Y khoa miền Núi được thành lập, công tác quản lý học sinh, sinh viên
được gắn liền với công tác quản lý cán bộ của trường, gọi là phòng Tổ chức cán bộ - Quản lý học sinh.

-

Năm 1973, bộ phận Quản lý học sinh được tách ra và sáp nhập với bộ phận Giáo vụ và có tên là phòng
Giáo vụ - Quản lý học sinh.

-

Năm 1984 bộ phận Quản lý học sinh được tách ra và có tên: phòng Quản lý sinh viên.

-

Năm 1997 đến năm 2006: thực hiện Quyết định số 153/GD-TCCB ngày 22/10/1997 của Đại học
Thái Nguyên về việc sáp nhập 3 bộ phận: Quản lý sinh viên, Bảo vệ và Quản lý khu nội trú thành
Phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên.

-

Từ tháng 4/2006 đến nay, Giám đốc Đại học Thái Nguyên có quyết định đổi tên phòng Công tác
chính trị - Học sinh sinh viên thành phòng Công tác Học sinh - Sinh viên.

2. Cơ cấu tổ chức
Cán bộ, nhân viên của phòng hiện có 22 người, được chia thành 3 bộ phận:
-

Bộ phận nghiệp vụ: 12 cán bộ, viên chức, bao gồm 4 thạc sĩ ( trong đó có 01 nghiên cứu sinh); 06 cử
nhân, chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến học sinh, sinh viên.

-

Trung tâm tư vấn hỗ trợ học sinh, sinh viên trực thuộc phòng Công tác học sinh, sinh viên, do thạc sĩ
Trần Bảo Ngọc, Phó trưởng phòng làm Giám đốc Trung tâm.

-

Bộ phận bảo vệ: gồm 10 cán bộ, nhân viên do đồng chí Nguyễn Viết Thịnh làm tổ trưởng, chịu trách
nhiệm bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực trường.

3. Chức năng, nhiệm vụ
Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về công tác quản lý học sinh, sinh viên. Phối hợp
cùng các phòng, ban triển khai các hoạt động trong học sinh, sinh viên nhằm thực hiện đúng quy chế, quy định
của Bộ Giáo dục - Đào tạo, Đại học Thái Nguyên và của Nhà trường ban hành.
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-

Quản lý hồ sơ, lập danh sách học sinh, sinh viên các khóa, lớp theo từng mã ngành đào tạo.

-

Quản lý và cấp phát văn bằng cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp.

-

Quản lý, lập danh sách học sinh, sinh viên ở nội, ngoại trú.

-

Đôn đốc học sinh, sinh viên thực hiện các nội dung được quy định tại Quy chế học sinh, sinh viên;
Chuẩn bị hồ sơ xét khen thưởng, kỷ luật sinh viên trình Hội đồng.

-

Triển khai các công tác về chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên: học phí, học bổng, trợ cấp,
vay vốn tín dụng...

-

Triển khai công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho sinh viên đang học và sắp ra trường.

-

Phối hợp với các cơ quan chức năng bảo vệ an ninh chính trị, trật tự trị an trong khu vực trường; bảo
vệ tài sản của Nhà trường.
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4. Thành tích đạt được
4.1. Tập thể
-

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2003.

-

Bằng khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo năm 2000, 2001, 2005.

-

Bằng khen của Bộ Y tế năm 2002, 2010.

-

Bằng khen của UBND tỉnh Thái Nguyên năm 1996, 2001, 2006, 2009, 2010.

-

Cờ thi đua của Bộ Công an năm 2007.

-

Bằng khen của Bộ Công an: các năm 2006, 2008, 2009, 2011.

-

Cờ thi đua của UBND tỉnh Thái Nguyên năm 2011.

4.2. Cá nhân
Nhiều cá nhân được Chính phủ, các Bộ, các Ngành tặng Bằng khen.

Tập thể cán bộ viên chức Phòng Công tác - Học sinh sinh viên
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PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
CÁN BỘ QUẢN LÝ TIỀN NHIỆM
Đ/c Hoàng Tiến Khương

Kế toán trưởng (1982 - 1993)

Đ/c Đỗ Thị Xuyến

Trưởng phòng Tài chính Kế toán (1993 - 1997)

Đ/c Vũ Đạt

Kế toán trưởng (1997 - 2001)

Đ/c Đỗ Thị Xuyến

Kế toán trưởng (2001 - 2006)

CÁN BỘ QUẢN LÝ ĐƯƠNG NHIỆM

CN Nguyễn Thị Hằng Nga
Kế toán trưởng, Trưởng phòng KHTC

1. Lịch sử phát triển phòng
Phòng Kế hoạch Tài chính, từ tháng 10 năm 2011 trở về trước, là một bộ phận Tài vụ trong phòng Hành
chính -Tài vụ (bao gồm các bộ phận Hành chính, Tổ chức và Tài vụ) và thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ
về công tác quản lý Tài chính của Nhà trường.
Tháng 10 năm 2011, Phòng Kế hoạch - Tài chính được thành lập theo Quyết định số 1163/QĐ-ĐHTN
ngày 13 tháng 10 năm 2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.
Hiện tại, số lượng cán bộ, viên chức của phòng: 9 cán bộ; trong đó có 01 Kế toán trưởng kiêm Trưởng
phòng, 07 kế toán viên và 01 thủ quỹ.
Trình độ đội ngũ cán bộ, viên chức: 9/9 trình độ đại học.

2. Chức năng
Phòng Kế hoạch – Tài chính có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác kế hoạch, công tác
quản lý tài chính theo chế độ kế toán. Thực hiện quản lý tập trung và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính
của Nhà trường theo chế độ quy định của Nhà nước.
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3. Nhiệm vụ
-

Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

-

Lập dự toán, tổ chức công tác kế toán, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí của Nhà trường theo
quy định.

-

Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán theo chuẩn
mực và chế độ kế toán.

-

Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ.

-

Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản.

-

Phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.

-

Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết
định kinh tế, tài chính của Nhà trường.

-

Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.

4. Thành tích (Từ năm 2011 đến nay)
4.1. Tập thể:
-

01 Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

4.2. Cá nhân:
-

01 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

-

01 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Y tế.

-

03 cá nhân được tặng Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

-

03 cá nhân được tặng Giấy khen của Công đoàn Đại học Thái Nguyên.

Tập thể cán bộ Phòng Kế hoạch Tài chính
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PHÒNG QUẢN TRỊ - PHỤC VỤ
TRƯỞNG, PHÓ PHÒNG ĐƯƠNG NHIỆM

KS Phạm Đức Lợi
Phó Trưởng phòng

Ths Nguyễn Văn Chí
Trưởng phòng

Ths Nguyễn Như Trang
Phó Trưởng phòng

1. Lịch sử phát triển phòng
-

Phòng Quản trị phục vụ được thành lập tháng 4/2006 theo Quyết định của Giám đốc Đại học Thái
Nguyên.

-

Hiện tại CBVC của phòng có 19 đồng chí.

2. Chức năng và nhiệm vụ
2.1. Chức năng
Quản lý công việc quản trị, trang thiết bị và y tế cơ quan, tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác đầu
tư, quản lý và khai thác có hiệu quả tài sản, trang thiết bị y tế, phương tiện khác phục vụ nhiệm vụ đào tạo,
nghiên cứu khoa học và các công tác khác của nhà trường.
2.2. Nhiệm vụ
-
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Công tác quản trị:
+

Quản lý đất đai của trường được quy hoạch, quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

+

Quản lý, bảo quản và khai thác tài sản của các đơn vị, hướng dẫn các đơn vị trong trường về kỹ
thuật sử dụng trang thiết bị, tài sản đó để phục vụ nhiệm vụ.

+

Quản lý việc sử dụng, tiêu thụ điện, nước, nhiên liệu, điện thoại, xe ô tô, thiết bị văn phòng, đồ
gỗ và các tài sản khác của nhà trường phục vụ nhiệm vụ, chức năng của nhà trường.

+

Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong tổ chức, giám sát, thực hiện xây dựng cơ bản, sửa chữa nhỏ
nhà làm việc, phòng học, phòng thí nghiệm thực tập. Phối hợp với Đại học Thái Nguyên trong
đầu tư xây dựng cơ bản cho trường theo đúng quy định hiện hành về công tác xây dựng.

+

Tổ chức và quản lý các công việc phục vụ dịch vụ công của đơn vị như: vườn hoa cây cảnh, vệ
sinh môi trường xanh - sạch - đẹp.
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+
-

-

-

Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo các công tác về vệ sinh an toàn lao động, phòng chống độc hại phóng
xạ, quản lý hệ thống chống sét, phòng chống bão lụt, thiên tai, phòng chống cháy nổ…

Công tác thiết bị vật tư:
+

Xây dựng kế hoạch sử dụng vật tư hàng năm, kế hoạch đầu tư thiết bị ngắn hạn và dài hạn của nhà trường.

+

Quản lý tổ chức việc cung ứng và cấp phát các vật tư, sinh vật phẩm, thiết bị phục vụ công tác
đào tạo và nghiên cứu khoa học.

+

Xây dựng quy trình quản lý, sử dụng, bảo dưỡng, bảo quản trang thiết bị dạy học, nghiên cứu
khoa học và tổ chức thực hiện.

+

Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc mua sắm, đấu thầu trang thiết bị theo đúng quy định hiện hành.

Công tác y tế cơ quan:
+

Tổ chức quản lý sức khỏe cán bộ viên chức, học sinh, sinh viên theo quy định của Bộ Y tế và Bộ
Giáo dục & Đào tạo.

+

Tổ chức khám chữa bệnh ban đầu cho cán bộ viên chức, học sinh, sinh viên theo hợp đồng với
bảo hiểm y tế và quy định về y tế trường học.

+

Phối hợp với các phòng chức năng, phòng khám nhà trường tổ chức khám sức khỏe cán bộ hàng
năm, sinh viên mới vào, sinh viên ra trường,

Công tác khác:
+

Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực quản trị, trang thiết bị, sức khỏe cán
bộ, học sinh, sinh viên.

+

Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo chức năng do Hiệu trưởng giao.

3. Thành tích đã đạt được
-

Nhiều năm liên tục đạt Tập thể lao động tiên tiến.

-

Năm học 2008 - 2009, đạt Tập thể lao động xuất sắc, được Giám đốc Đại học Thái Nguyên tặng giấy khen.

Tập thể phòng Quản trị phục vụ
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PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ
CÁN BỘ QUẢN LÝ TIỀN NHIỆM
Đ/c Vi Văn Đô

Trưởng phòng (1981 - 1988)

Đ/c Ngô Hồng Phong

Phó trưởng phòng (1981 - 1997)

Đ/c Nông Thanh Sơn

Phó Trưởng phòng (1998)

Đ/c Phạm Thị Hồng Vân

Trưởng phòng (2006 - 2010)

Đ/c Nguyễn Tiến Dũng

Trưởng phòng (2010 - 2013)

CÁN BỘ QUẢN LÝ ĐƯƠNG NHIỆM

TS Hạc Văn Vinh
Phó Trưởng phòng

1. Lịch sử phát triển phòng

2.2. Nhiệm vụ:

Phòng Quản lý khoa học kỹ thuật thành lập năm
1981 và hoạt động liên tục đến năm 1988 thì ghép với
phòng Đào tạo thành phòng Kế hoạch đào tạo, rồi đổi
thành phòng Đào tạo - Khoa học - Quan hệ Quốc tế.

-

Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển
về khoa học công nghệ Y - Dược học, định
hướng, lập kế hoạch hợp tác quốc tế của
Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên;

Năm 2006, Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ
Quốc tế được thành lập lại theo quyết định của Giám
đốc Đại học Thái Nguyên và hoạt động từ đó đến nay,

-

Quản lý và tổ chức các hoạt động nghiên cứu
khoa học, phát triển công nghệ, các đề tài
hợp tác trong và ngoài nước;

-

Tổ chức các hội nghị khoa học công nghệ cấp
trường, khu vực, toàn quốc và quốc tế.

2.1. Chức năng:

-

Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế, tham mưu
giúp Hiệu trưởng trong việc xây dựng chiến lược phát
triển khoa học, chuyển giao công nghệ Y - Dược, tổ
chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế.

Tổ chức xuất bản, phát hành bản tin, tạp chí,
các ấn phẩm khoa học, tài liệu phục vụ cho
hoạt động khoa học và công nghệ về Y Dược;

-

Tham mưu xây dựng phương hướng, tổ chức
quản lý, thực hiện công tác hợp tác quốc tế

2. Chức năng, nhiệm vụ
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để phát triển Trường Đại học Y Dược, thực
hiện công tác ngoại vụ với nhiệm vụ hợp tác
quốc tế với tất cả công việc thuộc trường có
liên quan đến yếu tố nước ngoài;

tăng cường cơ sở vật chất, nguồn lực đào tạo;
nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giảng
viên.
-

Tổ chức tiếp đón và làm việc với khách quốc
tế, và làm thủ tục cho cán bộ của trường đi
công tác và học tập tại nước ngoài.

-

Xây dựng được nhiều văn bản hợp tác với các
tổ chức quốc tế, trường đại học nước ngoài
nhằm trao đổi, tăng cường cho hoạt động
giảng dạy và nghiên cứu khoa học của
trường.

3. Những thành tựu đã đạt được
3.1. Nghiên cứu khoa học
-

Cụ thể hóa các Quy chế quản lý khoa học
của cấp trên thành văn bản pháp lý trong
quản lý các hoạt động khoa học công nghệ
của Trường.

-

Tổ chức triển khai các hoạt động khoa học
công nghệ cấp Nhà nước, dự án sản xuất thử
nghiệm cấp Bộ, cấp tỉnh và cấp Trường. Tổ
chức dự thi các giải thưởng khoa học cấp
Quốc gia, cấp Bộ, cấp tỉnh.

-

Chỉ đạo và hướng dẫn các hoạt động nghiên
cứu khoa học của sinh viên.

-

Tham gia các hoạt động chuyển giao công
nghệ trong lĩnh vực Y Dược học cho các địa
phương.

3.2. Hợp tác Quốc tế
-

Hoạt động hợp tác quốc tế đã góp phần đáng
kể cho sự phát triển chung của Nhà trường:

3.3. Các hoạt động xã hội
-

Tham gia đầy đủ các hoạt động đoàn thể, xã
hội do cấp trên phát động

-

Tích cực ủng hộ các quỹ từ thiện

-

Tham gia đầy đủ các cuộc thi đoàn thể do
công đoàn phát động

4. Khen thưởng
-

Liên tục đạt tập thể tiên tiến.

-

Đạt Bằng khen cấp Bộ về hoạt động nghiên
cứu khoa học năm.

Tập thể phòng Quản lý khoa học và Quan hệ quốc tế

37

năm XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
CÁN BỘ QUẢN LÝ ĐƯƠNG NHIỆM

PGS.TS Trần Đức Quý
Trưởng phòng

1. Lịch sử phát triển
Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học được thành
lập vào tháng 03 năm 2006, sau khi được tách từ
phòng Đào tạo - Khoa học và Quan hệ Quốc tế. Thời
gian đầu, phòng có tên gọi là Khoa đào tạo Sau đại
học, đến năm 2011 chính thức được đổi tên thành
Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học theo mô hình
quản lý sau đại học chung của Đại học Thái nguyên.
Số cán bộ của phòng: 07

2. Chức năng - nhiệm vụ
1. Phòng được giao nhiệm vụ Quản lý toàn
diện đào tạo sau đại học.
2. Tổ chức xây dựng đề án mở mã các chuyên
ngành đào tạo sau đại học.
3. Tuyển sinh, Quản lý đào tạo sau đại học cùng
Đại học Thái Nguyên.
4.

Liên kết đào tạo sau đại học với các Tỉnh.

3. Những thành tích đã đạt được
Cùng với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng vì sự
nghiệp đào tạo, sự phát triển của chung Nhà trường
và nhu cầu của xã hội; đến nay công tác đào tạo Sau
đại học của nhà trường đang đào tạo các mã ngành Bác
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BSCKII Phạm Thị Quỳnh Hoa
Phó Trưởng phòng

sĩ Chuyên khoa cấp I, cấp II, Bác sĩ Nội trú bệnh viện,
Cao học và Tiến sĩ.
Với mục tiêu đào tạo các cán bộ y tế có trình độ
cao, chuyên sâu phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe
cho nhân dân, đặc biệt ở các tỉnh miền núi phía Bắc,
Nhà trường đã được Bộ y tế cho phép đào tạo bác sĩ
chuyên khoa cấp I từ năm 1987. Khóa đào tạo đầu tiên
chỉ có 01 chuyên ngành Nội khoa với 18 học viên. Đến
nay, Nhà trường đã đào tạo được 17 khóa bác sĩ
chuyên khoa cấp I với 12 chuyên ngành: Nội khoa,
Ngoại khoa, Sản phụ khoa, Nhi khoa, Nhãn khoa, Tai
- Mũi - Họng, Tâm thần, Gây mê hồi sức, Y tế công
cộng, Da liễu, Lao, Y học gia đình.
Nhà trường được phép đào tạo bác sĩ chuyên
khoa cấp II vào năm 2006, cho đến nay nhà trường đã
và đang đào tạo 04 chuyên ngành bác sỹ chuyên khoa
cấp II: Nội khoa, Ngoại khoa, Sản phụ khoa và Y tế
công cộng;
Đào tạo Bác sĩ nội trú bệnh viện vào năm 2006
với 02 chuyên ngành Nội khoa và Ngoại khoa.
Nhà trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao
nhiệm vụ đào tạo Cao học chuyên ngành Y học dự
phòng vào năm 1997, chuyên ngành Nội khoa vào
năm 1999; chuyên ngành Nhi khoa vào năm 2006,
chuyên ngành Ngoại khoa vào năm 2012.
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Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định giao
nghiệm vụ đào tạo Tiến sĩ Y học, chuyên ngành Vệ
sinh xã hội học và Tổ chức Y tế cho nhà trường vào
năm 2005. Năm 2012, Bộ cho phép đào tạo tiến sĩ Y
học, chuyên ngành Nhi khoa.
Phòng cùng với nhà trường đang tích cực xây
dựng đề án mở mã ngành đào tạo Tiến sĩ chuyên
ngành Nội tổng hợp, Bác sĩ Nội trú Bệnh viện chuyên
ngành Nhi khoa và Bác sĩ Chuyên khoa cấp II Chuyên
ngành Nhi khoa.
Ngoài việc đào tạo Sau đại học tại trường, nhà
trường còn liên kết đào tạo cán bộ y tế trình độ
chuyên khoa cấp I và cấp II cho các tỉnh theo nhu cầu
như Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Điện Biên, Hà
Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Hòa Bình, Bắc Giang
và Bắc Ninh.

-

-

Tổng số học viên đã tốt nghiệp: 1810 học
viên, trong đó
+

Chuyên khoa cấp I:

1410

+

Chuyên khoa II:

106

+

Bác sỹ nội trú bệnh viện: 11

+

Thạc sỹ :

272

+

Tiến sỹ:

11

Tổng số học viên đang học: 630, trong đó:
+

Chuyên khoa cấp I:

374

+

Chuyên khoa cấp II:

173

+

Bác sỹ Nội trú bệnh viện: 33

+

Thạc sỹ:

33

+

Tiến sỹ:

17

Tập thể phòng Quản lý đào tạo sau đại học
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PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - THƯ VIỆN
CÁN BỘ QUẢN LÝ TIỀN NHIỆM
Đ/c Lý Văn Thành

Phụ trách thư viện (1975 - 1993)

Đ/c Mạc Thị Tân

Phụ trách thư viện (1994 - 2011)

Đ/c Trương Đồng Tâm

Phó trưởng phòng CNTT - TV (2009 - 2011)

CÁN BỘ QUẢN LÝ ĐƯƠNG NHIỆM

TS Hoàng Hà
Trưởng phòng

1. Lịch sử phát triển
1.1. Thư viện
Thư viện Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
được thành lập năm 1968. Từ năm 1968 đến 1993 thư
viện là một bộ phận thuộc phòng Nghiên cứu khoa
học. Năm 1994 đến 1999 là Trung tâm Thông tin Thư
viện. Từ năm 2000 đến 2004 là một bộ phận thuộc
phòng Đào tạo, Khoa học và Quan hệ quốc tế. Từ năm
2005 đến 2008 là một bộ phận thuộc phòng Nghiên
cứu khoa học và Quan hệ quốc tế. Mặc dù có nhiều sự
biến chuyển nhưng đội ngũ cán bộ thư viện luôn giữ
vững mô hình thư viện chuyên môn, chuyên sâu, là
kho tri thức của nhà trường, là “nguồn năng lượng
khoa học” cho sức sống của nhà trường.
1.2. Phòng Công nghệ Thông tin Thư viện
Phòng CNTT-TV Trường Đại học Y Dược Thái
Nguyên được thành lập ngày 9/12/2008 theo Quyết
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CN Dương Thủy Anh
Phó Trưởng phòng

định số 1106/ĐHTN. Đây là mô hình phát triển thư
viện phổ biến trên toàn cầu. Sự ra đời của phòng là kết
hợp tất yếu giữa Công nghệ thông tin và Thư viện để
từng bước điện tử hóa và số hóa thư viện truyền thống.
Tháng 8 năm 2011 phòng triển khai Thư viện điện tử.
Năm 2013 phòng xây dựng thư viện số, bước đầu đã
tiến hành khai thác các kho dữ liệu số của Trung tâm
học liệu Đại học Thái Nguyên và của thế giới.

2. Chức năng nhiệm vụ
2.1. Chức năng:
Là cơ quan tổ chức chương trình mục tiêu về
CNTT và TV của đơn vị, tham mưu cho Ban Giám
hiệu về chiến lược phát triển hệ thống CNTT và TV
của đơn vị.
2.2. Nhiệm vụ:
Nghiên cứu, đề xuất quy hoạch, kế hoạch dài hạn,
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ngắn hạn ứng dụng và phát triển CNTT, hệ thống TV
của đơn vị.
Quản lý, bảo dưỡng, hỗ trợ kỹ thuật và vận hành
hoạt động toàn bộ hệ thống hạ tầng CNTT, TV của
đơn vị.
Tổ chức xây dựng, quản trị, khai thác hệ thống
Internet, Website, các phần mềm, cơ sở dữ liệu các
văn bản quan trọng cho đơn vị.
Tổ chức và quản lý tốt hoạt động TV, đáp ứng
mọi nhu cầu về giáo trình bài giảng và các ấn phẩm
khác phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa
học và công tác quản lý của đơn vị.
Không ngừng mở rộng quan hệ trao đổi, hợp tác
chia sẻ tài nguyên với các đối tác trong và ngoài nước.
Đặc biệt chú trọng việc trao đổi thông tin tư liệu với
các cơ quan trong Đại học, với liên hiệp thư viện các
trường Đại học và Trung tâm Thông tin - Tư liệu và
các bộ ngành hữu quan, các Trung tâm Học liệu của
các trường bạn.

3. Thành tích đạt được
Hệ thống CNTT nhà trường đảm bảo qui mô và
chất lượng phục vụ, có hệ thống cáp quang (FTTH)

32Mb, 5 máy chủ, 1 website tiếng Việt, 1 website tiếng
Anh, 500 máy trạm, wifi bao phủ 80% các đơn vị của
nhà trường, sử dụng 20 phần mềm cơ bản.
Thư viện có 7398 đầu sách với 75576 bản sách,
967 loại báo, tạp chí nội, ngoại văn. Phục vụ hiệu quả
cho 40 khóa bác sĩ chính qui hệ 6 năm; 42 khóa bác sĩ
chính qui hệ 4 năm; 7 khóa cử nhân điều dưỡng; 3
khóa bác sĩ Y học dự phòng chính qui hệ 6 năm; và
học viên nhiều khóa các hệ nghiên cứu sinh, cao học,
BS chuyên khoa cấp I, cấp II.
Đón tiếp nhiều đoàn cá nhân và tập thể trong và
ngoài nước đến thăm quan.
3.1. Thành tích tập thể:
Liên tục các năm đạt danh hiệu Tập thể lao động
tiến tiến.
3.2. Thành tích cá nhân:
Danh hiệu lao động tiên tiến: các cán bộ viên
chức toàn phòng; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua: Hoàng
Hà, Hồ Xuân Nhàn, Mạc Thị Tân. Dương Thủy Anh;
Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên:
Hoàng Hà.

Cán bộ thư viện làm nghiệp vụ
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PHÒNG THANH TRA - KHẢO THÍ
VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
TRƯỞNG, PHÓ PHÒNG TIỀN NHIỆM
Đ/c Trịnh Xuân Tráng

Trưởng phòng (2006 - 2013)

Đ/c Nguyễn Đình Học

Phó trưởng phòng (2006 - 2009)

TRƯỞNG PHÒNG ĐƯƠNG NHIỆM

TS Nguyễn Quang Mạnh
Trưởng phòng

1. Lịch sử phát triển
Phòng Thanh tra - Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục được thành lập theo Quyết định số 78/QĐTCCB ngày 09/02/2006 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Khi thành lập, phòng được biên chế 04 cán bộ:
02 cán bộ có trình độ Tiến sĩ, 01 cán bộ có trình độ Thạc sĩ và 01 cán bộ có trình độ đại học. Sau 7 năm thành
lập, hiện tại phòng có 08 cán bộ: 01 cán bộ có trình độ Tiến sĩ, 03 cán bộ có trình độ Thạc sĩ và 04 cán bộ có
trình độ đại học.

Cán bộ Phòng Thanh tra - Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
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2. Chức năng
Phòng Thanh tra - Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục có 2 chức năng chính, đó là (i) Tham mưu
giúp Hiệu trưởng thực hiện thanh tra nội bộ về Giáo dục & Đào tạo trong phạm vi Nhà trường và (ii) Tham
mưu cho Ban Giám hiệu về công tác khảo thí & đảm bảo chất lượng giáo dục trong Nhà trường.

3. Nhiệm vụ
-

Tổ chức các hoạt động thanh tra theo sự chỉ đạo
trong phạm vi, trách nhiệm quản lý của Hiệu
trưởng;

-

Chỉ đạo, giám sát các bộ môn, các khoa thực
hiện công tác giảng dạy, kiểm tra, đánh giá kết
quả học tập của người học theo đúng Qui chế
của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định của Đại
học Thái Nguyên và của Nhà trường;

-

Nghiên cứu đề xuất các hình thức, phương pháp
kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học
nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

Tổ chức thi trắc nghiệm tại phòng máy vi tính

-

Triển khai các nghiên cứu thuộc lĩnh vực đảm
bảo chất lượng giáo dục, bao gồm: đánh giá chương trình đào tạo, đánh giá hoạt động giảng dạy của
giáo viên; học tập của sinh viên và đánh giá kết quả đào tạo so với chuẩn đầu ra;

-

Tổ chức đánh giá trong và tham gia đánh giá ngoài các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng theo yêu
cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Thái Nguyên;

4. Thành tích đạt được:
-

Mỗi năm, từ 5000 - 8000 phiếu phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên được
phân tích, báo cáo. Kết quả báo cáo đã góp phần cải thiện hoạt động dạy học của giáo viên.

-

Hàng năm, từ 30-50 giảng viên được ghi hình giờ giảng và tổ chức bình giảng. Kết quả bình giảng đã
cải thiện đáng kể hoạt động giảng dạy của giảng viên.

-

Hàng năm, tổ chức,giám sát 100% các ca thi kết thúc học phần. Kết quả góp phần đáng kể cải thiện
chất lượng đào tạo.

-

Hằng năm, có từ 2-3 nghiên cứu liên quan đến đảm bảo chất lượng giáo dục được triển khai. Kết quả
nghiên cứu này đã cải thiện đáng kể chất lượng đào tạo của Nhà trường.

-

Kể từ khi thành lập đến nay, hàng năm phòng luôn đạt tập thể lao động tiên tiến với 100% cán bộ
phòng đạt lao động tiên tiến; khoảng 40-60% cán bộ phòng đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
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KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
TRƯỞNG, PHÓ KHOA ĐƯƠNG NHIỆM

CN Lương Thị Lưu
Phó Trưởng khoa

TS.GVC Bùi Văn Thiện
Trưởng khoa

Ths. GVC Nguyễn Độc Lập
Phó Trưởng khoa

1. Lịch sử phát triển
Khoa Khoa học cơ bản tiền thân là khối khoa học cơ bản ra đời cùng với sự thành lập của Phân hiệu Đại
học Y khoa Miền núi năm 1968. Từ năm 1994 đến năm 2005, khối khoa học cơ bản của trường được sát nhập
về Đại học Thái Nguyên. Đến tháng 5 năm 2006, khoa Khoa học cơ bản được tái thành lập. Hiện nay khoa gồm
7 bộ môn: Toán Tin, Vật lý - Lý sinh y học, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ, Lý luận Chính trị, Giáo dục thể chất.
Về tổ chức đoàn thể khoa gồm 01 Chi bộ, 01 Công đoàn bộ phận, 01 Chi đoàn. Hiện tại, khoa đang có 1 TS, 8
NCS, 38 Ths, 4 CN và 8 KTV được đào tạo từ nhiều trường đại học trong và ngoài nước.
Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên, toàn thể các
cán bộ viên chức trong Khoa không ngừng phấn nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực tham gia nhiên cứu
khoa học, nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội khác và đạt được nhiều thành tích đáng tự hào.

2. Chức năng - nhiệm vụ
Khoa Khoa học cơ bản là một trong 7 khoa chuyên
môn của Nhà trường, có chức năng - nhiệm vụ quản lý
và tổ chức giảng dạy các môn học/học phần thuộc khối
kiến thức khoa học cơ bản trong 04 kỳ đầu cho sinh viên
thuộc các ngành BSĐK, DSĐH, CNĐD, YHDP, RHM,
hệ đào tạo theo địa chỉ, cử tuyển, cao đẳng và trung học
chuyên nghiệp. Ngoài ra, Bộ môn Ngoại ngữ và Lý luận
chính trị còn tham gia giảng dạy cho các học viên sau đại
học.
Khoa Khoa học cơ bản rất quan tâm đến nghiên cứu
khoa học. Các đề tài nghiên cứu chủ yếu hướng vào
nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu giáo dục, nghiên cứu ứng
dụng trong y học; các kỹ thuật hoá, lý sinh y học được
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ứng dụng trong chẩn đoán và điều trị, trong kiểm nghiệm dược phẩm, độc chất. Các nghiên cứu các được tiến
hành ở các Viện nghiên cứu trong và ngoài nước.
Khoa Khoa học cơ bản thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho giảng viên nhằm nâng cao chất lượng
giảng dạy, nghiên cứu khoa học và công tác quản lý học sinh, sinh viên.

3. Thành tích của Khoa Khoa học cơ bản
-

Chi bộ Khoa học cơ bản là Chi bộ có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vào các năm 2007, 2008,
2009, 2011 của Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y – Dược.

-

Công đoàn bộ phận Khoa học cơ bản đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và
xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2010 – 2011 của BCH Công đoàn Đại học Thái nguyên.

Ngoài ra, rất nhiều cá nhân được nhận kỷ niệm chương, bằng khen, giấy khen của Thủ tướng Chính phủ,
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đại học
Thái Nguyên, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.

Tập thể cán bộ viên chức khoa Khoa học cơ bản
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năm XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

BỘ MÔN VẬT LÝ - LÝ SINH Y HỌC
CÁN BỘ QUẢN LÝ TIỀN NHIỆM
Đ/c Nguyễn Văn Lam

Trưởng bộ môn (1968 - 1972)

Đ/c Nguyễn Hữu Trí

Trưởng bộ môn (1972 - 1975; 1979 - 1982)

Đ/c Trần Hữu Ân

Trưởng bộ môn (1975 - 1978)

Đ/c Lê Danh Dư

Phó Trưởng bộ môn (1982 - 1994)

Đ/c Nguyễn Minh Tân

Trưởng bộ môn (1995 - 2007)

CÁN BỘ QUẢN LÝ ĐƯƠNG NHIỆM

TS.GVC Bùi Văn Thiện
Trưởng Bộ môn

1. Lịch sử phát triển bộ môn
Bộ môn Vật lý - Lý sinh y học tiền thân là Bộ môn Vật lý thuộc khối Khoa học cơ bản được thành lập năm
1968. Năm 1982, sáp nhập bộ môn Toán - Lý. Từ năm 1995, bộ môn tách thành hai bộ môn là Vật lý đại cương
thuộc Đại học Đại cương - Đại học Thái Nguyên và Lý sinh y học thuộc Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên.
Tháng 6/2008, bộ môn được tái lập và có tên Bộ môn Vật lý - Lý sinh y học theo quyết định của Hiệu trưởng
Trường Đại học Y - Dược.
Hiện nay, bộ môn có 6 cán bộ viên chức trong đó có 1 Tiến sĩ, 3 NCS, 1 Thạc sĩ và 1 KTV.

2. Chức năng nhiệm vụ
Đào tạo và nghiên cứu khoa học về Vật lý, Lý sinh y học:
-

Đào tạo các hệ Bác sĩ Đa khoa, Bác sỹ Răng Hàm Mặt, Bác sỹ Y học Dự phòng, Cử nhân Điều dưỡng, Dược
sỹ đại học, sinh viên hệ Cao đẳng Y, Kỹ thuật viên xét nghiệm và Kỹ thuật viên Gây mê hồi sức.

-

Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học cơ bản và ứng dụng các kỹ thuật vật lý, lý sinh trong chẩn
đoán và điều trị.
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3. Những thành tích đạt được
-

Bộ môn liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, tiên tiến xuất sắc và đơn vị văn hoá.

-

Các đồng chí lãnh đạo bộ môn nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp Bộ, Bằng khen
của Thủ tướng chính phủ, và được trao danh hiệu về sự nghiệp khoa học công nghệ, sự nghiệp giáo dục,
vì sức khỏe nhân dân.

-

Các cán bộ trong bộ môn đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến, nhiều đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi
đua cấp cơ sở.

-

Đã xuất bản các giáo trình: Vật lý đại cương, Vật lý - Lý sinh y học, thực hành vật lý đại cương phục vụ các
đối tượng đào tạo.

-

Có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp Đại học, cấp Bộ, nhiều bài báo khoa học đăng trên tạp
chí trong nước và quốc tế.

Tập thể cán bộ viên chức bộ môn Vật lý - Lý sinh y học
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năm XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

BỘ MÔN TOÁN TIN
TRƯỞNG BỘ MÔN TIỀN NHIỆM
Đ/c Nguyễn Văn Đát

Trưởng bộ môn (1970 - 1980)

Đ/c Trương Vĩnh Viễn

Trưởng bộ môn (1980 - 1990)

Đ/c Cao Chu Toàn

Trưởng bộ môn (1990 - 2000)

TRƯỞNG BỘ MÔN ĐƯƠNG NHIỆM

Ths.GVC Nguyễn Độc Lập
Trưởng Bộ môn

1. Lịch sử phát triển bộ môn
Bộ môn Toán - Tin được thành lập năm 1968 với tên gọi bộ môn Toán với nhiệm vụ là giảng dạy toán cao
cấp, xác suất thống kê cho sinh viên Đại học Y Khoa và giảng dạy toán sơ cấp cho hệ dự bị đại học. Từ năm
1995 đến 2006, các cán bộ giảng dạy của Bộ môn chuyển sang công tác tại Trường Đại học Đại cương, khoa
Toán Trường Đại học Sư phạm, khoa Toán Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.
Tháng 5 năm 2006, Bộ môn Toán - Tin được thành
lập, trực thuộc khoa Khoa học cơ bản của Trường Đại
học Y Dược - Đại học Thái Nguyên.
Hiện nay Bộ môn có 08 giảng viên, trong đó có 03
Thạc sĩ chuyên ngành Toán học và 05 thạc sĩ chuyên
ngành Khoa học máy tính.

2. Chức năng nhiệm vụ
-
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Giảng dạy toán cao cấp - xác suất thống kê và tin học
cơ bản cho sinh viên các ngành đại học chính quy Y,
Dược, Cử nhân điều dưỡng, Y học dự phòng, Răng
hàm mặt, các đối tượng hệ đại học liên thông Y,
Dược, Cử nhân điều dưỡng, cao đẳng vệ sinh an toàn

Hướng dẫn sinh viên thực hành Tin học
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thực phẩm và y tế học đường, cử nhân điều dưỡng tại chức.
-

Giảng dạy toán sơ cấp và tin học cơ bản cho các hệ đào tạo theo địa chỉ (hệ dự bị đại học), ôn luyện thi cho
cao học và bác sĩ nội trú bệnh viện.

3. Những thành tích đạt được
-

Bộ môn liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, tiên tiến xuất sắc và đơn vị văn hoá.

-

Các đồng chí lãnh đạo bộ môn nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

-

Các cán bộ trong bộ môn đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến, nhiều đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi
đua cấp cơ sở.

-

Có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp Đại học và nhiều bài báo khoa học đăng trên tập chí
trong nước và quốc tế.

Tập thể cán bộ viên chức bộ môn Toán - Tin
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năm XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

BỘ MÔN HÓA HỌC
CÁN BỘ QUẢN LÝ TIỀN NHIỆM
Đ/c Bùi Hùng

Trưởng Bộ môn (1972 - 1974)

Đ/c Nguyễn Văn Vinh

Trưởng Bộ môn (1975 - 1979)

Đ/c Lô Quang Phú

Trưởng Bộ môn (1980 - 1995)

Đ/c Ngô Quang Tuyển

Phó Trưởng Bộ môn (1981 - 1995)

Đ/c Cù Xuân Chánh

Trưởng Bộ môn (2006 - 2010)

CÁN BỘ QUẢN LÝ ĐƯƠNG NHIỆM

Ths Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Phó Trưởng Bộ môn

1. Lịch sử phát triển bộ môn
Bộ môn Hóa học tiền thân là bộ môn Hóa học thuộc khối Khoa học cơ bản được thành lập năm 1968. Từ
năm 1995 đến 2006, các cán bộ giảng dạy của Bộ môn chuyển sang công tác tại Trường Đại học Đại cương Đại học Thái Nguyên.
Tháng 5 năm 2006, Bộ môn Hóa - Sinh được thành
lập, trực thuộc khoa Khoa học cơ bản của Trường Đại
học Y Dược - Đại học Thái Nguyên. Tháng 10 năm 2010,
bộ môn Hóa học được tách từ bộ môn Hóa sinh.
Hiện nay Bộ môn có 10 cán bộ, trong đó có 1 nghiên
cứu sinh, 3 thạc sĩ, 1 cử nhân, 4 kỹ thuật viên, 1 y công.

2. Chức năng nhiệm vụ của bộ môn
-

Giảng dạy các học phần hoá học cho các hệ: Bác sĩ
đa khoa hệ 6 năm và 4 năm, Dược sĩ đại học hệ 5
năm và 4 năm, Bác sĩ Răng Hàm Mặt, Bác sĩ Y học
Hướng dẫn sinh viên thực hành Hóa học
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dự phòng, Cử nhân Điều dưỡng chính quy, Cử nhân Điều dưỡng tại chức, Cao đẳng Y tế học đường, Cao
đẳng Kỹ thuật xét nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm và dự bị đại học.
-

Tham gia nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia các phong trào của khoa
và nhà trường.

3. Những thành tích đạt được:
-

Bộ môn luôn đạt tập thể lao động tiên tiến.

-

Nhiều giảng viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, các giảng viên trong bộ môn tích cực tham gia
đề tài nghiên cứu khoa học các cấp và có nhiều bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học uy tín.

Tập thể cán bộ viên chức bộ môn Hóa học
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năm XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

BỘ MÔN SINH HỌC
CÁN BỘ QUẢN LÝ TIỀN NHIỆM
Đ/c Trần Anh Thả

Trưởng Bộ môn (1968 - 1971; 1983 - 1995)

Đ/c Đoàn Khắc Hòa

Trưởng Bộ môn (1980 - 1982)

Đ/c Ngô Đăng Tân

Phó Trưởng Bộ môn (2006 - 2010)

Đ/c Cù Xuân Chánh

Trưởng Bộ môn (2006 - 2010)

CÁN BỘ QUẢN LÝ ĐƯƠNG NHIỆM

Ths Nguyễn Thu Hiền
Phó Trưởng Bộ môn

1. Lịch sử phát triển
Bộ môn Sinh học tiền thân là bộ môn Sinh học thuộc khối Khoa học cơ bản được thành lập năm 1968. Từ
năm 1995 đến 2006, các cán bộ giảng dạy của Bộ môn chuyển sang công tác tại Trường Đại học Đại cương Đại học Thái Nguyên.
Tháng 5 năm 2006, Bộ môn Hóa - Sinh được thành
lập, trực thuộc khoa Khoa học cơ bản của Trường Đại
học Y Dược - Đại học Thái Nguyên. Tháng 10 năm 2010,
Bộ môn Sinh học được tách ra từ Bộ môn Hóa - Sinh
Hiện nay Bộ môn có 10 cán bộ, trong đó có 3 nghiên
cứu sinh, 5 thạc sĩ, 2 kỹ thuật viên.

2. Chức năng nhiệm vụ của bộ môn
-

Giảng dạy sinh học cho sinh viên các ngành đại học
chính quy Y, Dược, Cử nhân Điều dưỡng, Y học Dự
phòng, Răng Hàm Mặt, các đối tượng hệ đại học liên
Một buổi thực hành Sinh học
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thông Y, Dược, Cử nhân Điều dưỡng, Cao đẳng Vệ sinh an toàn thực phẩm và Y tế học đường, hệ đào tạo
theo địa chỉ và cử tuyển.
-

Tham gia nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia các phong trào của khoa
và nhà trường.

3. Những thành tích đạt được
-

Bộ môn luôn đạt tập thể lao động tiên tiến.

-

Nhiều giảng viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, các giảng viên trong bộ môn tích cực tham gia
đề tài nghiên cứu khoa học các cấp và có nhiều bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học uy tín.

Tập thể cán bộ viên chức bộ môn Sinh học
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năm XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ
CÁN BỘ QUẢN LÝ TIỀN NHIỆM
Đ/c Trần Khắc Nhân

Trưởng Bộ môn (1968-1982)

Đ/c Nguyễn Thị Ân

Trưởng Bộ môn (1982-1995;2006-2010)

CÁN BỘ QUẢN LÝ ĐƯƠNG NHIỆM

Ths Nguyễn Thị Thanh Hồng
Phó Trưởng Bộ môn

1. Lịch sử phát triển
Bộ môn Ngoại Ngữ được thành lập năm 1968 với nhiệm vụ chính là giảng dạy tiếng Nga. Từ năm 1977,
Bộ môn đảm nhận thêm chuyên ngành tiếng Anh và tiếng Pháp. Từ năm 1995 đến 2005, các cán bộ giảng dạy
thuộc Bộ môn chuyển sang công tác tại Khoa Ngoại Ngữ thuộc Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Tháng 5 năm 2006, Bộ môn Ngoại Ngữ tái thành lập, trực thuộc khoa Khoa học cơ bản của Trường Đại
học Y Dược – Đại học Thái Nguyên.
Hiện nay Bộ môn có 07 giảng viên, trong đó có 06 Thạc sĩ chuyên ngành tiếng Anh.

2. Chức năng nhiệm vụ của bộ môn
-

Tham gia giảng dạy tiếng Anh, tiếng Pháp cơ bản và
chuyên ngành cho các đối tượng đại học chính quy
Y, Dược, Cử nhân điều dưỡng, Y học dự phòng,
Răng hàm mặt, các đối tượng hệ đại học liên thông
Y, Dược, Cử nhân điều dưỡng, cao đẳng vệ sinh an
toàn thực phẩm và y tế học đường, các đối tượng Bác
sỹ Chuyên khoa cấp I, Bác sỹ Chuyên khoa cấp II,
Cao học, Bác sĩ nội trú.

-

Các cán bộ trong Bộ môn đã tích cực tham gia các
đề tài nghiên cứu khoa học như biên soạn giáo án
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Sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn Ngoại ngữ
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điện tử về đổi mới phương pháp giảng dạy tiếng Anh, biên soạn các giáo trình chuyên ngành Dược (English
for the students of Pharmacy), Cử nhân Điều dưỡng (English for the students of Nursing science), Cao đẳng
Y tế học đường và Vệ sinh an toàn thực phẩm (English for students of Food hygience and School health).
Hiện các cán bộ trong Bộ môn đang tiến hành nghiên cứu và biên soạn giáo trình tiếng Anh chuyên ngành
Y cho hệ đại học liên thông.
-

Các cán bộ trong Bộ môn tích cực tham gia vào các hội thảo, hội nghị nhằm nâng cao chất lượng giảng
dạy bộ môn Ngoại ngữ trong các trường đại học.

3. Những thành tích đạt được
-

Bộ môn liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, tiên tiến xuất sắc và đơn vị văn hoá.

Tập thể cán bộ viên chức bộ môn Ngoại ngữ
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năm XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
CÁN BỘ QUẢN LÝ TIỀN NHIỆM
Đ/c Nguyễn Đống

Trưởng Bộ môn (1977 - 1984)

Đ/c Trần Đăng Dương

Trưởng Bộ môn (1984 - 1993)

Đ/c Nguyễn Văn Hiến

Trưởng Bộ môn (2006 - 2010)

CÁN BỘ QUẢN LÝ ĐƯƠNG NHIỆM

Ths Chu Tuấn Anh
Phó Trưởng Bộ môn

1. Lịch sử phát triển
Trước năm 1982, cán bộ giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin sáp nhập với tổ công tác tuyên truyền
trực thuộc Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Bắc Thái. Năm 1983, Bộ môn Mác - Lênin được thành
lập. Từ năm 1995 đến năm 2005, các cán bộ Bộ môn Mác – Lênin chuyển sang công tác tại Khoa Mác – Lênin
thuộc Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên.
Tháng 5 năm 2006, Bộ môn Mác – Lênin được tái
thành lập thuộc Khoa Khoa học cơ bản của Trường Đại
học Y - Dược Thái Nguyên. Ngày 7 tháng 12 năm 2012,
Hiệu trưởng trường Đại học Y - Dược đã ra Quyết định
số 1452/QĐ-YD đổi tên Bộ môn Mác - Lênin thành tên
mới là: Bộ môn Lý luận chính trị
Hiện nay, Bộ môn có 6 cán bộ viên chức trong đó có
5 thạc sĩ, 1 cử nhân

2. Chức năng nhiệm vụ của bộ môn
Giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng
Hồ Chí Minh cho tất cả các khối hệ đại học và sau đại
học của nhà trường. Tham gia nghiên cứu khoa học cũng
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như mọi công việc theo chức trách quy định.

3. Những thành tích đạt được
-

Bộ môn luôn đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

-

Có 01 đồng chí được tặng thưởng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân và Kỷ niệm
chương Vì sự nghiệp giáo dục;

-

Có nhiều cán bộ trong bộ môn đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

-

Có 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, 04 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, 06 bài báo được đăng
trên các tạp chí chuyên ngành lý luận; 05 bài viết được đăng trong các tập san và kỷ yếu của Đại học Sư
phạm thuộc Đại học Thái Nguyên…

Tập thể cán bộ viên chức Bộ môn Lý luận chính trị
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BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT
CÁN BỘ QUẢN LÝ TIỀN NHIỆM
Trưởng Bộ môn (1972 - 1997)

Đ/c Phùng Văn Mỹ

CÁN BỘ QUẢN LÝ ĐƯƠNG NHIỆM

CN Lương Thị Lưu
Trưởng Bộ môn

1. Lịch sử phát triển
Bộ môn Giáo dục thể chất được thành lập từ năm
1959. Từ năm 2006, sau khi khoa Khoa học cơ bản
tách khỏi trường Đại học Đại cương, bộ môn đã được
xây dựng lại, đến nay đã có 04 cán bộ giảng dạy, cơ sở
vật chất được hoàn thiện dần bởi vậy đã đảm nhiệm
100% chương trình giảng dạy môn GDTC, góp phần
xây dựng nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh.
Hiện nay bộ môn có 4 cán bộ viên chức, trong đó
có 1 thạc sĩ và 3 cử nhân.

-

Dược, Đại học Thái Nguyên.
Có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.
Đạt nhiều giải về phong trào thể dục thể thao.

2. Chức năng nhiệm vụ của bộ môn:
-

Giảng dạy Giáo dục thể chất cho học sinh, sinh
viên của trường.
Xây dựng kế hoạch phát triển phong trào hoạt
động thể thao ngoại khoá, tạo nên phong trào và
sân chơi bổ ích cho cán bộ, học sinh, sinh viên
nhà trường rèn luyện sức khoẻ.

3. Những thành tích đạt được
-
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Bộ môn liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động
tiên tiến và đơn vị văn hoá.
Các cán bộ trong bộ môn đều đạt danh hiệu lao
động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được
nhận giấy khen của Công đoàn trường Đại học Y

Tập thể cán bộ viên chức bộ môn Giáo dục thể chất
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KHOA Y HỌC CƠ SỞ
TRƯỞNG, PHÓ KHOA ĐƯƠNG NHIỆM

TS Nguyễn Đắc Trung
Phó Trưởng khoa

PGS.TS Trịnh Xuân Đàn
Trưởng khoa

Ths Bùi Thu Thủy
Phó Trưởng khoa

1. Lịch sử phát triển khoa
Khoa Y học cơ sở được thành lập ngày 19 tháng 3 năm 2010 theo Quyết định số 262/QĐ-ĐHTN của
Giám đốc Đại học Thái Nguyên trên cơ sở sáp nhập 8 bộ môn giảng dạy các môn cơ sở ngành thành một khoa
chuyên môn.
Tổng số CBVC-NLĐ của khoa là 63 CBVC-NLĐ, trong đó có 34 giảng viên, 5 giáo viên trung học, 19 Kỹ
thuật viên và 5 Y công. Khoa có 2 PGS, 5 TS, 2 BSCKII, 21 Ths, 14 cử nhân, 14 trung học và 5 sơ cấp.
Cơ cấu tổ chức và các tổ chức đảng, đoàn thể: Ban lãnh đạo khoa, văn phòng khoa, 08 bộ môn dưới khoa,
1 Chi bộ Đảng, 1 Công đoàn bộ phận và 1 Chi đoàn TNCSHCM.

2. Chức năng nhiệm vụ
-

Quản lý nhân lực cũng như phương pháp, nội dung, chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao
công nghệ và quản lý cơ sở vật chất trong khoa.

-

Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập
và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động
giáo dục khác theo kế hoạch chung toàn trường. Tổ
chức các hoạt động KH-CN gắn đào tạo với NCKH.
Phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức quản
lý toàn diện học sinh, sinh viên, học viên trong khoa.

-

Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học,
nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập;
đề xuất xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện bồi
dưỡng về phẩm chất, lối sống và trình độ chuyên
môn nghiệp vụ cho CBVC-NLĐ trong khoa.

Kết nạp Đảng viên mới

59

năm XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

3. Cơ sở vật chất
Mỗi bộ môn đều có văn phòng làm việc, phòng thực
hành, labo thí nghiệm đảm bảo cho từ 40 - 80 sinh viên
học. Trang thiết bị văn phòng tương đối đầy đủ, dụng cụ
thực hành thí nghiệm đáp ứng được ở mức tối thiểu cho
sinh viên.

4. Thành tích đạt được
Mặc dù mới thành lập nhưng với bề dày công tác của
các bộ môn trong khoa gắn liền với lịch sử phát triển của
Điểm báo khoa học trong khoa
nhà trường. Năm học 2010 - 2011, Khoa được Giám đốc
Đại học Thái Nguyên tặng Giấy khen vì hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ năm học; BCH Đảng ủy Trường tặng Giấy khen năm 2010, 2011 và năm 2012 vì đạt danh hiệu
Chi bộ xuất sắc tiêu biểu. Năm học 2011 - 2012, Khoa đạt tập thể lao động xuất sắc và được Bộ GD&ĐT tặng
Bằng khen.

60

TR ƯỜ N G Đ Ạ I HỌ C Y D ƯỢ C TH Á I N GU YÊN

BỘ MÔN GIẢI PHẪU
TRƯỞNG, PHÓ BỘ MÔN TIỀN NHIỆM
Đ/c Hàn Đức Từ

Trưởng bộ môn (1968 - 1970)

Đ/c Nguyễn Văn Lực

Trưởng bộ môn (1970 - 1996)

Đ/c Trần Minh Nhỡn

Phó Trưởng bộ môn (1985 - 1989)

Đ/c Trần Ngọc Bảo

Trưởng bộ môn (1996 - 2005)

Đ/c Trương Đồng Tâm

Phó Trưởng bộ môn (1996 - 2007)

Đ/c Đinh Thị Hương

Phó Trưởng bộ môn (2008 - 2012)

TRƯỞNG, PHÓ BỘ MÔN ĐƯƠNG NHIỆM

PGS.TS Trịnh Xuân Đàn
Trưởng bộ môn

Ths Nguyễn Thị Sinh
Phó Trưởng Bộ môn

1. Quá trình phát triển Bộ môn

2. Chức năng nhiệm vụ của đơn vị

Bộ môn được thành lập ngay từ khi thành lập
trường (ngày 23 tháng 7 năm 1968), nhưng lúc đầu là
liên bộ môn Giải phẫu - Ngoại - Phẫu thuật thực hành.
Năm 1970, tách riêng thành Bộ môn Giải Phẫu. Ban
đầu, khi mới thành lập Bộ môn sơ tán tại Xã Vũ Thắng
- Tân Chi - Bắc Sơn; đến năm 1973, chuyển địa điểm
về Thành phố Thái Nguyên (địa điểm cũ của Trường Y
sĩ Việt Bắc) tại phường Quang Trung ngày nay.

-

Giảng dạy lý thuyết và thực hành môn Giải phẫu
cơ thể người cho các đối tượng sinh viên Trung
học; Cao đẳng; Đại học chuyên ngành Y-Dược
của nhà trường. Giảng cho học viên Sau đại học
(bác sĩ chuyên khoa cấp I, cấp II; bác sĩ nội trú
bệnh viện và cao học hệ Ngoại-Sản).

-

Tham gia các hoạt động chung của trường và công
tác quản lý học sinh-sinh viên.

-

Tổ chức và tham gia nhiên cứu khoa học.

-

Tham gia hoạt động tại khoa Ngoại - Chấn
thương Bệnh viện trường và khoa Huyết học-

Số cán bộ công tác tại bộ môn hiện nay là 12,
trong đó có 03 Giảng viên chính, 03 giảng viên, 1 giáo
viên, 04 KTV, 1 chuyên viên và 01 y công.
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Truyền máu Bệnh viện Đa khoa Trung ương
Thái Nguyên.

3. Những thành tích đã đạt được
Trải qua 45 năm xây dựng và trưởng thành cùng
với sự phát triển đi lên của Nhà trường, Bộ môn Giải
phẫu học với nhiều thế hệ các thầy cô giáo đã cống
hiến sức mình cho sự nghiệp đào tạo đội ngũ Y - Bác
sỹ, Dược sĩ cho các tỉnh miền núi phía Bắc, đến nay
đã có một diện mạo mới cả về lượng và chất.
Trong quá trình công tác tập thể Bộ môn nhiều
năm liền được tặng cờ “Tập thể Lao động xuất sắc”,
được Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ
Y tế tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong
công tác. Nhiều cá nhân trong Bộ môn được tặng
bằng khen của Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ.

Giảng dạy thực hành giải phẫu cho sinh viên

Cho đến nay, Bộ môn đã cùng nhà trường đào
tạo được hàng chục nghìn Bác sỹ đa khoa, hàng nghìn
Dược sỹ, Cử nhân điều dưỡng và hàng trăm bác sĩ
chuyên khoa phục vụ cho công tác chăm sóc sức khoẻ
nhân dân trong các vùng - miền của Tổ quốc.

3.1. Công tác Đào tạo
Bộ môn đã tham gia đào tạo nhiều thế hệ sinh
viên và học viên Y-Dược ở nhiều bậc học từ trung cấp,
cao đẳng, đại học đến sau đại học thuộc các ngành học
trong trường như: Kỹ thuật viên xét nghiệm đa khoa;
Cao đẳng xét nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm; Cao
đẳng Y tế học đường; Bác sĩ Đa khoa; Dược sĩ; Cử
nhân Điều dưỡng... Ngoài ra, Bộ môn còn tham gia
đào tạo các lớp Cao học, Bác sỹ chuyên khoa Cấp II,
Bác sỹ Nội trú chuyên ngành Ngoại khoa và các lớp
Bác sỹ Chuyên khoa Cấp I hệ Ngoại (chuyên ngành
Ngoại, sản, Tai mũi họng và Mắt).

3.2. Công tác nghiên cứu khoa học
-

Từ khi thành lập Bộ môn đến nay, các cán bộ
giảng của Bộ môn đã chủ trì và tham gia nhiều đề
tài các cấp trong và ngoài trường, từ đề tài cơ sở
đến các đề tài cấp Bộ - Ngành, các đề tài cấp nhà
nước và các dự án: tham gia 4 đề tài nhánh cấp
nhà nước, 5 dự án trong nước và 2 dự án quốc tế,
chủ trì 7, tham gia 15 đề tài nghiên cứu cấp Bộ,
tiến hành nhiều đề tài nghiên cứu cấp Đại học và
cấp cơ sở.

-

Các cán bộ đi làm lâm sàng đã có nhiều đóng góp
cho công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức
khoẻ nhân dân và có những cải tiến khoa
học ứng dụng trong lâm sàng.
3.3. Hướng phát triển Bộ môn
Tiếp tục phối hợp chặt chẽ về chuyên
môn và nghiên cứu khoa học với các đơn vị
trong và ngoài trường; đặc biệt, với khoa
Ngoại - Chấn thương Bệnh viện trường tiến
hành nghiên cứu, điều trị và chăm sóc sức
khoẻ cho nhân dân. Tổ chức các nghiên cứu
chuyên sâu của chuyên ngành để phục vụ
cho công tác chẩn đoán, điều trị và dự
phòng.

Tập thể cán bộ Bộ môn Giải Phẫu
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BỘ MÔN GIẢI PHẪU BỆNH - UNG THƯ HỌC
TRƯỞNG, PHÓ BỘ MÔN TIỀN NHIỆM
Đ/c Nguyễn Ngọc Hiếu
Đ/c Lê Anh Cường
Đ/c Nguyễn Công Hoan
Đ/c Hoàng Thị Nguyên
Đ/c Bùi Văn Ba
Đ/c Đặng Tiến Hoạt

TRƯỞNG, PHÓ BỘ MÔN ĐƯƠNG NHIỆM

BSCKII Vũ Văn Minh
Trưởng Bộ môn

TS Trần Bảo Ngọc
Phó Trưởng Bộ môn

1. Sơ lược phát triển
Năm 1968, Bộ môn Giải phẫu bệnh - Tổ chức học
được thành lập cùng với sự thành lập của nhà trường, do
BS. Nguyễn Ngọc Hiếu làm Trưởng Bộ môn.
Tới năm 1980, Bộ môn Giải phẫu bệnh được tách ra
từ Bộ môn Giải phẫu bệnh - Tổ chức học.
Tới năm 1997, Bộ môn được đổi tên thành Bộ môn
Giải phẫu bệnh - Ung thư học như hiện nay.

2. Chức năng nhiệm vụ
-

Giảng dạy bậc đại học các học phần: Giải phẫu bệnh,
Ung thư, Y pháp.

Hướng dẫn sinh viên thực hành tại Bộ môn
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-

Giảng dạy các chứng chỉ sau đại học cho các chuyên ngành, các đối tượng Cao học, Bác sĩ nội trú bệnh
viện, BSCKI và BSCKII.

-

Hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Y, Dược.

3. Thành tích đạt được
3.1. Nghiên cứu khoa học:
Tham gia thực hiện 01 đề tài cấp Nhà nước, 01 đề tài cấp Bộ và đang thực hiện 01 đề tài cấp Đại học; ngoài
ra các giảng viên còn làm chủ nhiệm nhiều đề tài cấp cơ sở. Các đề tài của Bộ môn được nghiệm thu đều được
đánh giá tốt.
3.2. Phối hợp Viện - Trường:
Bộ môn làm tốt công tác kết hợp Viện-Trường, tranh thủ tốt đầu ngành và các Hội chuyên ngành. Các cán
bộ tham gia phối hợp hoạt động, học tập, nghiên cứu khoa học đều được đánh giá tốt.

Tập thể cán bộ Bộ môn hiện nay
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BỘ MÔN KÝ SINH TRÙNG
CÁN BỘ QUẢN LÝ TIỀN NHIỆM
Đ/c Nguyễn Đức Ngân

Trưởng Bộ môn (1973 - 1980; 1983 - 2004)

Đ/c Hứa Kim Thưởng

Trưởng Bộ môn (1980 - 1983)

Đ/c Hứa Văn Thước

Trưởng Bộ môn (2004 - 2011)

CÁN BỘ QUẢN LÝ ĐƯƠNG NHIỆM

Ths Nông Phúc Thắng
Phó Trưởng Bộ môn

1. Lịch sử phát triển bộ môn
Từ tháng 8 năm 1968 đến tháng 6 năm 1973, tổ Ký sinh trùng thuộc liên Bộ môn: Vi Sinh - KÝ sinh trùng
- Vệ sinh dịch tễ. Tháng 7-1973, Bộ môn Ký sinh trùng được thành lập với 02 Bác sỹ và 03 Kỹ thuật viên. Từ
năm 1973 đến nay, bộ môn đã không ngừng phát triển về mọi mặt để đáp ứng được nhu cầu đào tạo, nghiên
cứu khoa học và phục vụ bệnh nhân của nhà trường.
Hiện tại bộ môn có 04 cán bộ giảng, 03 kỹ thuật viên và 01 y công.

2. Chức năng, nhiệm vụ
Giảng dậy, nghiên cứu khoa học và phục vụ bệnh nhân.

3. Thành tích đạt được
3.1. Đào tạo:
Đã tham gia đào tạo 45 khoá BS đa khoa hệ chính
qui, 03 khoá BS răng hàm mặt, 03 khoá BS YHDP, 05
khoá Đại học dược chính qui, 07 khoá cử nhân điều
dưỡng chính qui, 02 khoá cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm
ATVSTP, 02 khoá cao đẳng y tế học đường, 44 khoá hệ
chuyên tu y, 11 khoá hệ chuyên tu dược, 08 khoá cử nhân
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điều dưỡng vừa học vừa làm, 07 khoá trung cấp dược, 05 khoá trung cấp điều dưỡng, 12 khoá kỹ thuật viên
XNĐK và 04 khoá kỹ thuật viên GMHS.
3.2. Nghiên cứu khoa học:
-

Tham gia 02 đề tài cấp nhà nước

-

Chủ trì 02 đề tài cấp bộ

-

Chủ trì 02 đề tài cấp tỉnh

-

Tham gia một số dự án NCKH của nước ngoài liên kết với Bộ y tế.

-

Thực hiện hơn 40 đề tài cấp cơ sở

4. Khen thưởng
-

Liên tục đạt tổ lao động tiên tiến. Trong đó có 9 năm LĐTT xuất sắc.

-

01 cán bộ được tặng huân chương lao động hạng ba.

-

01 cán bộ được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

-

05 cán bộ được tặng kỷ niệm chương các loại

-

03 cán bộ được tặng 06 bằng khen của bộ GDĐT và Bộ Y tế.

-

04 cán bộ được tặng bằng khen của Công đoàn giáo dục Việt Nam.

Tập thể cán bộ Bộ môn Ký sinh trùng
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BỘ MÔN MÔ - PHÔI THAI HỌC
TRƯỞNG, PHÓ BỘ MÔN TIỀN NHIỆM
Đ/c Ma Văn Kế

Trưởng bộ môn (1980 – 1998)

Đ/c Nguyễn Thị Nga

Trưởng bộ môn (1998 – 2004)

Đ/c Nguyễn Thị Ban

Phó trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn (2004 – 2006)

TRƯỞNG BỘ MÔN ĐƯƠNG NHIỆM

Ths Bùi Thanh Thuỷ
Trưởng bộ môn

1. Lịch sử phát triển bộ môn
-

Từ năm 1968 đến trước năm 1980, tiền thân của bộ môn Mô – Phôi thai học là bộ môn Giải phẫu bệnh –
Tổ chức học.

-

Năm 1980, bộ môn được tách riêng và chính thức được thành lập với tên gọi bộ môn Mô học.

-

Từ năm 2010 đến nay, bộ môn Mô học trực thuộc khoa Y học cơ sở.

-

Từ tháng 6/2012 đến nay, bộ môn đổi tên là Bộ môn Mô – Phôi thai học.

Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, tổng số cán bộ hiện nay của bộ môn là 06 người, trình độ chuyên
môn của đội ngũ cán bộ bộ môn được nâng cao: 02 thạc sỹ, 01 giảng viên chính (đang học NCS), 01 bác sĩ (đang
học cao học), 02 kỹ thuật viên, 01 y công.

2. Thành tích của tập thể bộ môn
2.1. Công tác đào tạo
-

Tham gia đào tạo chứng chỉ cơ sở Phôi thai học cho các khoá cao học Nhi.

-

Giảng dạy Mô học và Phôi thai học cho: 45 khoá Bác sĩ đa khoa hệ 6 năm, 44 khoá Bác sĩ đa khoa hệ 4
năm, 6 khoá bác sĩ Răng Hàm Mặt, 7 khoá bác sĩ Y học dự phòng, 9 khoá Cử nhân điều dưỡng chính qui,
9 khoá Cử nhân điều dưỡng hệ vừa học vừa làm, 4 khoá Cao đẳng y tế học đường và kỹ thuật viên xét
nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm.
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-

Biên soạn giáo trình, bài giảng cho các đối tượng đào
tạo, bài giảng điện tử, atlas mô học, đĩa CD – ROM
thực hành Mô học, bộ câu hỏi trắc nghiệm.

2.2. Công tác nghiên cứu khoa học:
Hoàn thành 01 đề tài cấp Bộ, chủ trì 01 đề tài cấp
Đại học, 13 đề tài cấp trường, tham gia và có các báo cáo
tại các hội nghị chuyên ngành Mô – Phôi toàn quốc, hội
nghị khoa học của Hội hình thái học Việt Nam và các hội
nghị khoa học thường niên của nhà trường. Nhiều bài
báo đăng trên các tạp chí khoa học uy tín.

Hướng dẫn thực hành cho sinh viên

Công tác khác: Tham gia các hoạt động chung của
trường và công tác quản lý học sinh-sinh viên.

3. Khen thưởng:
Tập thể bộ môn đạt các danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Tổ công đoàn vững mạnh”, “Tập thể văn
hoá”. Các cá nhân nhiều năm đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”, “Vì sự nghiệp
y tế”, Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên và Công đoàn Đại học Thái Nguyên.

4. Hướng phát triển Bộ môn
Phối hợp chặt chẽ về chuyên môn và nghiên cứu khoa học với các đơn vị trong và ngoài trường; tiến hành
triển khai các kỹ thuật chuyên sâu thuộc chuyên ngành về các lĩnh vực xét nghiệm, kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và
các kỹ thuật bảo quản mô ghép.

Tập thể CBVC Bộ môn Mô - Phôi thai học
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BỘ MÔN SINH HÓA
TRƯỞNG BỘ MÔN TIỀN NHIỆM
Đ/c Nguyễn Thị Mai An

Trưởng bộ môn (1968 - 1970)

Đ/c Phạm Duy Tiến

Trưởng bộ môn (1971 - 1979)

Đ/c Nguyễn Thị Tố Mai

Trưởng bộ môn (1980 - 1985)

Đ/c Nguyễn Trí Dũng

Trưởng bộ môn (1986 - 1988)

Đ/c Đoàn Khắc Hòa

Trưởng bộ môn (1989 - 2003)

Đ/c Phạm Thị Hồng Vân

Trưởng bộ môn (2004 - 2010)

TRƯỞNG BỘ MÔN ĐƯƠNG NHIỆM

TS Nguyễn Thị Hoa
Trưởng Bộ môn

1. Lịch sử phát triển:
Bộ môn Sinh hóa được thành lập từ tháng 11 năm 1968. Trưởng bộ môn đầu tiên là DS Nguyễn Thị Mai An.

2. Chức năng, nhiệm vụ
2.1. Đào tạo
-

Sau đại học

Giảng dạy lý thuyết cho 03 mã ngành Cao học (Nội, Nhi, Y học dự phòng) và 01 mã ngành Bác sĩ Chuyên
khoa cấp II chuyên ngành Nội.
-

Đại học

Giảng dạy lý thuyết và thực hành học phần hóa sinh cho các đối tượng: Bác sĩ Đa khoa (chính qui và chuyên
tu), Bác sĩ Y học dự phòng, Bác sĩ Răng hàm mặt, Dược sĩ đại học (chính qui và chuyên tu), Cử nhân điều dưỡng
(chính qui và tại chức).
-

Cao đẳng

Giảng dạy lý thuyết và thực hành học phần hóa sinh cho các đối tượng: Cao đẳng Vệ sinh an toàn thực
phẩm và Cao đẳng Y tế học đường.
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-

Trung học
Giảng dạy lý thuyết và thực hành cho 12 khóa Kỹ thuật viên xét nghiệm đa khoa.

2.2. Nghiên cứu khoa học
Chủ nhiệm và tham gia nhiều đề tài khoa học cấp bộ, cấp đại học cũng như cấp cơ sở. Nhiều đề tài đạt giải
thưởng nghiên cứu khoa học.

3. Thành tích
3.1. Đào tạo
-

Hệ đại học: Đã tham gia đào tạo 44 khóa Bác sỹ đa khoa hệ chính qui và chuyên tu, 5 khóa Bác sỹ y học dự
phòng, 3 khóa Bác sỹ răng hàm mặt, 12 khóa Dược sĩ đại học chuyên tu và chính qui, 9 khóa cử nhân điều
dưỡng vừa học vừa làm và chính qui.

-

Hệ trung học: Đã đào tạo 12 khóa kỹ thuật viên xét nghiệm đa khoa.

-

Hệ sau đại học: Đào tạo 15 khóa cao học Nội, Nhi, Y học dự phòng, 6 khóa bác sỹ chuyên khoa II Nội.

3.2. Nghiên cứu khoa học:
-

Chủ trì 8 đề tài NCKH cấp bộ. Tham gia nhiều đề tài cấp bộ khác.

-

Chủ trì nhiều đề tài khoa học cấp cơ sở.

-

Hướng dẫn nhiều sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học.

-

Đạt nhiều giải thưởng nghiên cứu khoa học.

4. Khen thưởng
-

Tập thể: Đạt tập thể Tổ Lao động XHCN năm 1978-1979.

-

Cá nhân: Đạt 03 bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2004, 2007.

Tập thể cán bộ Bộ môn Sinh hóa
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BỘ MÔN SINH LÝ HỌC
CÁN BỘ QUẢN LÝ BỘ MÔN TIỀN NHIỆM
Đ/c Nhâm Kim Duyệt

Trưởng Bộ môn (1970 - 1980)

Đ/c Đoàn Ngọc Lung

Trưởng Bộ môn (1981 - 1986)

Đ/c Hà Thị Thoa

Phó trưởng Bộ môn (1987 - 1989)
Trưởng Bộ môn (1990 - 2001)

Đ/c Nguyễn Thị Tâm

Phó trưởng Bộ môn (1996 - 2000)

Đ/c Phạm Thị La

Phó trưởng Bộ môn (2000 - 2012)

Đ/c Nguyễn Văn Tư

Trưởng Bộ môn (2001 - 2013)

CÁN BỘ QUẢN LÝ BỘ MÔN ĐƯƠNG NHIỆM

Ths Hoàng Thu Soan
Phó Trưởng Bộ môn

1. Tổ chức của Bộ môn

-

Nghiên cứu khoa học.

Số cán bộ công tác tại bộ môn hiện nay là 11,
trong đó có 06 giảng viên, 01 giáo viên TH, 03 KTV,
và 01 y công.

-

Tham gia hoạt động tại BV trường ĐH Y Dược
Thái Nguyên, trung tâm HHTM Thái Nguyên.

-

Tổ chức và tham gia nghiên cứu khoa học.

2. Chức năng nhiệm vụ của đơn vị

-

Tham gia quản lý tài sản chung của Nhà trường
và bộ môn.

-

Giảng dạy lý thuyết, thực hành cho các đối tượng
đại học chính qui gồm: BSĐK, YHDP, BS RHM,
Dược sĩ, CNĐD; các đối tượng liên thông gồm:
chuyên tu Y, chuyên tu Dược, CNĐDTC và hệ
cao đẳng. Giảng cho học viên Sau đại học (bác sĩ
chuyên khoa cấp I, cấp II; bác sĩ nội trú bệnh viện và
cao học hệ Nội- Nhi).

3. Những thành tích đã đạt được
Trong 45 năm qua với sự tâm huyết, yêu nghề và
sự nỗ lực phấn đấu của thế hệ các thầy cô đã đóng góp
cho Bộ môn nhiều thành tích.
-

Tập thể: Bộ môn đạt danh hiệu Tổ Lao động tiên
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tiến xuất sắc, 1 Bằng khen của Bộ Giáo dục và
Đào tạo, 1 giấy khen của Đại học Thái Nguyên.
-

Cá nhân: Kỷ niệm chương vì sức khỏe Nhân dân,
huy chương vì sự nghiệp Giáo dục, Bằng khen của
Bộ giáo dục Đào tạo, Bằng khen của Bộ Y tế,
Bằng khen của Liên đoàn Lao động Tỉnh Thái
Nguyên và nhiều giấy khen khác của Đại học Thái
Nguyên, Trường Đại học Y Dược, danh hiệu Giỏi
việc trường Đảm việc nhà của Tổng Liên đoàn
Lao động Việt Nam.

4. Công tác Đào tạo

Giảng dạy thực hành cho sinh viên

Bộ môn đã tham gia đào tạo nhiều thế hệ sinh
viên:
-

Đào tạo Sau đại học: Tham gia đào tạo 16 khóa
bác sĩ CKI, 15 khóa Cao học hệ Nội - Nhi và 5
khóa BSNTBV hệ Nội.

-

Đào tạo hệ Đại học:
+

Hệ chính qui: 44 khóa Bác sĩ đa khoa, 5 khóa
Y học dự phòng, 4 khóa BS RHM, 7 khóa
Đại học Dược và 8 khóa Cử nhân Điều
dưỡng.

+

Hệ liên thông: 44 khóa bác sĩ đa khoa, 11
khóa đại học Dược, 9 khóa Cử nhân Điều
dưỡng vừa làm vừa học.

+

Hệ cao đẳng: 4 khóa XNVSATTP và Y tế
Học đường.

+

Hệ trung học: 12 khóa KTVXNĐK, 7 khóa
Điều dưỡng, 3 khóa Điều dưỡng Gây mê Hồi sức, 8 khóa trung cấp Dược.

5. Công tác nghiên cứu khoa học
Trong 45 năm qua, bộ môn đã hoàn thành 06 đề
tài cấp Bộ và nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp đại
học và cơ sở khác (01 đề tài được Liên đoàn Lao động
Thành phố Thái Nguyên tặng Bằng khen).
Các cán bộ đi làm tại Bệnh viện, trung tâm huyết
học truyền máu đã có nhiều đóng góp cho công tác
khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân.

6. Hướng phát triển Bộ môn
Các cán bộ tiếp tục phấn đầu học tập, nghiên cứu
khoa học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp
vụ. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bệnh viện,
Trung tâm, các đơn vị trong và ngoài trường; để tiến
hành nâng cao năng lực chuyên môn, phục vụ công
tác nghiên cứu, chẩn đoán và chăm sóc sức khoẻ Nhân
dân.

Tập thể cán bộ Bộ môn Sinh lý học
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BỘ MÔN MIỄN DỊCH - SINH LÝ BỆNH
CÁN BỘ QUẢN LÝ BỘ MÔN TIỀN NHIỆM
Đ/c Vi Văn Đô

Trưởng Bộ môn (1972 - 1998)

Đ/c Phùng Quỳnh Hương

Trưởng Bộ môn (1999 - 2008)

Đ/c Lâm Văn Tiên

Phó Trưởng Bộ môn (2009 - 2012)

CÁN BỘ QUẢN LÝ BỘ MÔN ĐƯƠNG NHIỆM

TS Nguyễn Thị Ngọc Hà
Phó Trưởng Bộ môn

1. Lịch sử phát triển bộ môn
-

Năm 1971: thành lập Bộ môn Sinh lý bệnh.

-

Năm 1997: đổi tên thành Bộ môn Miễn dịch - Sinh lý bệnh

-

Số cán bộ công tác tại bộ môn hiện nay là 9, trong đó có 05 giảng viên, 1 giáo viên, 02 KTV và 01 y công.

2. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn
-

Giảng dạy lý thuyết và thực hành môn Miễn dịch – Sinh lý bệnh cho các đối tượng sinh viên Trung học;
Cao đẳng; Đại học chuyên ngành Y-Dược của nhà trường. Giảng cho học viên Sau đại học (bác sĩ chuyên
khoa cấp I Lao, Da liễu, bác sĩ nội trú bệnh viện và cao học hệ Nội - Nhi).

-

Tham gia công tác quản lý học sinh-sinh viên và các hoạt động của Nhà trường.

-

Tổ chức và tham gia nghiên cứu khoa học.

3. Thành tích đạt được
3.1. Đào tạo
-

Hệ đại học: Đào tạo 44 khóa Bác sĩ đa khoa hệ chính quy và chuyên tu, 11 khóa Dược sĩ đại học hệ chính quy
và chuyên tu, 8 khóa Cử nhân Điều dưỡng hệ chính quy, 10 khóa Cử nhân điều dưỡng hệ vừa làm vừa học.
73

năm XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

-

Hệ trung học: Đào tạo 12 khóa Kỹ thuật viên xét
nghiệm đa khoa.

-

Hệ sau đại học: Đào tạo 16 khóa Cao học, 6 khóa
Bác sĩ nội trú bệnh viện, 17 khóa Chuyên khoa cấp
I.

-

Biên soạn giáo trình đào tạo cho các đối tượng. Xuất
bản 2 cuốn giáo trình Miễn dịch và Sinh lý bệnh tại
Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

3.2. Nghiên cứu khoa học:
Tham gia 01 đề tài NCKH cấp Nhà nước, 06 đề tài
NCKH cấp Bộ, 01 đề tài cấp đại học, 30 đề tài NCKH
cấp cơ sở.

Giờ giảng thực hành Sinh lý bệnh cho sinh viên tại bộ môn

4. Khen thưởng:
Bộ môn đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến và tiên tiến xuất sắc liên tục nhiều năm.

5. Hướng phát triển của bộ môn
Trong tương lai Bộ môn sẽ phối hợp với bệnh viện Trường triển khai các xét nghiệm Miễn dịch phục vụ
cho chẩn đoán và điều trị và nghiên cứu khoa học: các xét nghiệm chẩn đoán trước sinh, xét nghiệm chẩn đoán
sớm ung thư, định lượng các hormon, các kháng thể….

Tập thể cán bộ Bộ môn Miễn dịch - Sinh lý bệnh
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BỘ MÔN VI SINH
TRƯỞNG BỘ MÔN TIỀN NHIỆM
Đ/c Dương Thị Lệ

Trưởng Bộ môn

Đ/c Hoàng Đức Chấn

Trưởng Bộ môn

Đ/c Nguyễn Văn Thịnh

Trưởng Bộ môn

Đ/c Phạm Lê Hùng

Trưởng Bộ môn

Đ/c Vũ Văn Long

Trưởng Bộ môn

TRƯỞNG, PHÓ BỘ MÔN ĐƯƠNG NHIỆM

TS Nguyễn Đắc Trung

PGS.TS Lưu Kim Thanh

Phó Trưởng Bộ môn

Phó Trưởng Bộ môn

đó có: 01 giảng viên chính, 01 giảng viên, 03 kỹ
thuật viên và 01 y công.

1. Quá trình phát triển của Bộ môn
-

Bộ môn Vi sinh - tiền thân là tổ Vi sinh trực thuộc
liên Bộ môn Vệ sinh dịch tễ - Ký sinh trùng - Vi
sinh, được thành lập tháng 8/1968 tại cơ sở của
Trường Đại học Y Bắc Thái sơ tán tại xã Vũ Thắng
- Tân Chi - Bắc Sơn - Lạng Sơn.

-

Tháng 7/1973, tổ Vi sinh được tách khỏi liên bộ
môn, thành lập bộ môn độc lập-Bộ môn Vi sinh
do BS. Dương Thị Lệ làm Trưởng Bộ môn. Sau
đó cùng các đơn vị khác của Trường chuyển địa
điểm về Thành phố Thái Nguyên (địa điểm cũ của
Trường Y sĩ Việt Bắc) tại phường Quang Trung
ngày nay.

-

Cán bộ cơ hữu của bộ môn hiện nay là 06, trong

Số CB cơ hữu là đảng viên: 05 đảng viên.

2. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn
-

Giảng dạy lý thuyết và thực hành học phần Vi
sinh y học cho các đối tượng học sinh và sinh viên
các hệ trung học, cao đẳng và đại học chuyên
ngành Y - Dược, cử nhân điều dưỡng. Giảng dạy
phần lý thuyết vi sinh cho các lơp cao học và
nghiên cứu sinh chuyên ngành Y học dự phòng
và Vệ sinh xã hội học - Tổ chức y tế.

-

Tham gia công tác quản lý học sinh, sinh viên và
các hoạt động chung của nhà trường.
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-

Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học
các cấp được phê duyệt.

nghiên cứu sinh chuyên ngành Y học dự phòng và Vệ
sinh xã hội học - Tổ chức y tế.

-

Tham gia hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp sinh
viên đại học và luận văn sau đại học thuộc các
chuyên ngành y-sinh-dược học.

-

Triển khai và thực hiện một số kỹ thuật xét
nghiệm hiện đại phục vụ công tác chẩn đoán và
điều trị các bệnh nhiễm trùng, truyền nhiễm.

Cho đến nay, Bộ môn đã cùng nhà trường đào tạo
được hàng chục nghìn bác sỹ đa khoa, hàng nghìn
dược sỹ, cử nhân điều dưỡng phục vụ cho công tác
chăm sóc sức khoẻ nhân dân trên các vùng - miền của
Tổ quốc.

3. Những thành tích Bộ môn đã đạt được
3.1. Thành tích chung
Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, tập thể
Bộ môn và cá nhân các thầy/cô giáo đã có những
thành tích và danh hiệu thi đua được ghi nhận sau đây:
-

Tập thể bộ môn liên tục nhiều năm đạt tổ lao
động tiên tiến và lao động xuất sắc.

-

Tập thể bộ môn đã hai lần được nhận Bằng khen
của Bộ Giáo dục & Đào tạo giai đoạn 1991-1996
và giai đoạn 2006-2007.

-

Tổ công đoàn bộ môn nhiều năm đạt danh hiệu
Tổ công đoàn bộ phận xuất sắc.

-

Chi bộ bộ môn nhiều năm đạt danh hiệu Chi bộ
trong sạch vững mạnh.

-

Nhiều cán bộ viên chức bộ môn nhiều năm liên
tục đạt danh hiệu lao động tiên tiến và chiến sĩ thi
đua cấp cơ sở.

-

Những cán bộ có thâm niên công tác và cống hiến
đều đã được xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự
nghiệp giáo dục” và kỷ niệm chương “Vì sức khỏe
nhân dân” hoặc Bằng khen của Bộ Giáo dục &
Đào tạo, Bộ Y tế và thủ thướng chính phủ.

3.3. Hoạt động nghiên cứu khoa học, hướng dẫn luận
văn đại học và sau đại học:
Bộ môn đã tiến hành nhiều đề tài nghiên cứu về
vi sinh y học cơ bản và các đề tài khoa học chuyên sâu
từ cấp cơ sở đến cấp bộ, tham gia thực hiện các đề tài
nhánh của một số đề tài cấp Nhà nước.
Hiện nay, Phòng xét nghiệm Vi sinh-Sinh học
phân tử của Bộ môn đã ứng dụng và triển khai một số
kỹ thuật xét nghiệm hiện đại, phục vụ chẩn đoán và
điều trị lâm sàng một số bệnh nhiễm trùng, truyền
nhiễm.
Hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp của sinh viên đại
học, luận văn cao học, bác sĩ chuyên khoa cấp I,
cấp II.

4. Định hướng phát triển của Bộ môn
-

Tăng cường nguồn nhân lực có trình độ cao cho
Bộ môn, phấn đấu đến năm 2015 tất cả giảng viên
có thâm niên công tác trên 3 năm đều có học vị
tiến sĩ.

-

Phối hợp với một số bộ môn trong trường tiến
hành một số đề tài nghiên cứu khoa học liên bộ
môn.

-

Đăng ký và triển khai thực hiện các đề tài nghiên
cứu khoa học các cấp. Kết quả nghiên cứu của các
đề tài sẽ được đăng trên các tạp chí chuyên ngành
Y-Sinh học có uy tín trong nước.

-

Ứng dụng và triển khai một số kỹ thuật xét
nghiệm hiện đại chuyên sâu phục vụ chẩn đoán
và điều trị các bệnh nhiễm trùng, truyền nhiễm
lưu hành tại khu vực.

3.2. Công tác đào tạo
Bộ môn đã tham gia đào tạo nhiều thế hệ sinh
viên và học viên Y-Dược, cử nhân điều dưỡng ở nhiều
bậc học trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học
như: kỹ thuật viên xét nghiệm đa khoa; cao đẳng xét
nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm; cao đẳng Y tế học
đường; bác sĩ đa khoa; bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ y
học dự phòng, dược sĩ; cử nhân Điều dưỡng,... Ngoài
ra, Bộ môn còn tham gia đào tạo các lớp cao học và
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KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG

1. Lịch sử hình thành khoa
-

Khoa Y tế công cộng được thành lập vào ngày 21 tháng 4 năm 2010 gồm có 05 bộ môn: Y xã hội học, Y
học cộng đồng, Dịch tễ, Sức khỏe Môi trường, Sức khỏe nghề nghiệp.

-

Do yêu cầu của công tác tổ chức, 2 Bộ môn Môi trường độc chất và Sức khỏe nghề nghiệp đã được sát
nhập lại thành Bộ môn Sức khỏe Môi trường - Sức khỏe nghề nghiệp (theo Quyết định số: 828/QĐ-YD,
ngày 02/08/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược).

-

Hiện nay, Khoa Y tế công cộng gồm có 04 bộ môn: Y xã hội học, Y học cộng đồng, Dịch tễ, Sức khỏe Môi
Trường - Sức khỏe nghề nghiệp.

2. Lãnh đạo Khoa qua các thời kỳ

GS. TS Đỗ Văn Hàm
Nguyên Trưởng khoa
(2010 - 2011)

TS Đàm Thị Tuyết
Trưởng khoa

TS Hạc văn Vinh
Phó Trưởng khoa

PGS.TS Đàm Khải Hoàn
Phó Trưởng khoa

3. Chức năng nhiệm vụ của khoa
3.1. Chức năng
Khoa Y tế công cộng là khoa chuyên môn có chức năng quản lý hành chính, quản lý đào tạo, nghiên cứu
khoa học, chuyển giao công nghệ và quản lý cơ sở vật chất trong khoa. Khoa có trách nhiệm phối hợp với các
đơn vị có liên quan tổ chức quản lý toàn diện học sinh, sinh viên trong khoa.
Khoa Y tế công cộng là khoa chuyên môn có chức năng chỉ đạo và quản lý các công tác đào tạo, nghiên
cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về lĩnh vực y tế công cộng trên cơ sở các chức năng và nhiệm vụ được
nhà trường giao cho.
3.2. Nhiệm vụ
Khoa là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của trường, có các nhiệm vụ sau đây:
-

Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động
giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;

-

Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ.
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-

Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

-

Quản lý chất lượng, nội dung, chương trình đào tạo.

-

Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến
phương pháp giảng dạy; học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bố trí thiết bị dạy - học, thực hành,
thực tập và nghiên cứu khoa học;

-

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội
ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.

4. Thành tích của khoa
-

Phát triển nguồn lực: Khoa YTCC hiện nay có 02 giáo sư, 01 phó giáo sư, 06 tiến sĩ, 01 Bác sĩ chuyên khoa
cấp 2, 10 thạc sĩ, 03 Bác sĩ, 04 kỹ thuật viên có trình độ trung học, 01 chuyên viên, 01 y công, hiện tại khoa
có 03 cán bộ đang theo học theo chương trình nghiên cứu sinh.

-

Đào tạo và nghiên cứu khoa học: Cùng với các khoa trong toàn trường tham gia công tác đào tạo, viết giáo
trình giảng dạy cho đối tượng Bác sĩ đa khoa tại Nhà xuất bản Y học, xây dựng đươc ngân hàng câu hỏi,
tham gia nghiên cứu khoa học

-

Công tác khác: Cán bộ của khoa có trình độ và năng lực tham gia các công tác khác của nhà trường, công
tác kiêm nhiệm ở các phòng ban: Phòng QLKH - QHQT, Phòng Thanh tra - Khảo thí và đảm bảo chất
lượng giáo dục. Đồng thời các cán bộ của khoa đều là những thành viên của các dự án trong nhà trường
(Dự án CoE, Dự án nuffic, dự án HEMA)…. Ở mọi vị trí công việc, cán bộ của khoa đều thực hiện tốt
nhiệm vụ của nhà trường.
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BỘ MÔN Y XÃ HỘI HỌC

BSCKI.Ths Mai Đình Đức
Nguyên Trưởng Bộ môn

TS Đàm Thị Tuyết
Trưởng Bộ môn

1. Lịch sử hình thành bộ môn
-

Năm 1968, từ khi Phân hiệu Đại học Y khoa miền Núi được thành lập, Môn học Tổ chức Y tế do giáo viên
ở một trong bốn liên tổ Bộ môn của Trường giảng dạy tại các địa điểm trường sơ tán trong kháng chiến
chống Mỹ đến hết năm 1972.

-

Từ năm 1973 đến năm 1980, Bác sỹ Cao Văn Thịnh, Bác sỹ Trịnh Chu Sách, Bác sỹ Hà Văn Lược, Bác sỹ
chuyên khoa cấp 1 Y xã hội học Mai Đình Đức cùng với các giảng viên Bộ môn Tổ chức Y tế Trường Đại
học Y Hà Nội tham gia giảng dạy chương trình môn học.

-

Tháng 8 năm 1981, Bác sỹ Chuyên khoa cấp I Y Xã hội học Mai Đình Đức được Ban Giám hiệu giao nhiệm
vụ phụ trách Bộ môn.

-

Bộ môn Y học xã hội được thành lập từ năm 1986.

2. Lãnh đạo bộ môn qua các thời kỳ
-

Lãnh đạo Bộ môn (Giai đoạn 1986 - 2002): Trưởng bộ môn: BSCKI Mai Đình Đức, Bộ môn gồm có 05
cán bộ.

-

Lãnh đạo Bộ môn (Giai đoạn 2003 đến nay):

Trưởng bộ môn: TS. Đàm Thị Tuyết, Bộ môn gồm có 06 cán bộ; trong đó có 01 tiến sĩ, 01 Bác sĩ chuyên
khoa cấp 2, 04 thạc sĩ , hiện nay có 3 cán bộ đang học nghiên cứu sinh nước ngoài.

3. Thành tích của Bộ môn
3.1. Đào tạo
-

Từ năm 1981 - 1996, Bộ môn sử dụng tài liệu chuyên ngành do Trường Đại học Y Hà Nội và Trường Cán
bộ Quản lý Ngành Y tế Hà Nội (Trường Đại học Y tế Công cộng hiện nay) biên soạn và các tài liệu được cập
nhật qua các lớp hội thảo, các hội nghị được tổ chức hàng năm trong và ngoài nước đưa vào các bài giảng
cho các đối tượng đang học tại trường.
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-

Từ năm 1996 đến nay, Bộ môn đã in được giáo trình giảng dạy cho sinh viên ngành Y đa khoa tại Nhà xuất
bản Y học.

-

Bộ môn Y xã hội học cùng với các bộ môn trong toàn trường tham gia đào tạo các đối tượng trung cấp, đại
học, sau đại học như: Bác sĩ đa khoa, Dược sĩ, Cử nhân Điều dưỡng, các lớp trung học, Cao đẳng Vệ sinh
an toàn thực phẩm, Kỹ thuật viên xét nghiệm…. Đào tạo Sau đại học: Chuyên khoa I Y tế công cộng,
Chuyên khoa II Y tế công cộng, Thạc sĩ Y học dự phòng, Tiến sĩ chuyên ngành Vệ sinh xã hội học và Tổ
chức y tế.

3.2. Nghiên cứu khoa học
Bộ môn trong vòng nhiều năm qua đã hoàn thành và nghiệm thu nhiều đề tại cấp bộ, hàng năm cán bộ
giảng dạy của bộ môn đều có đề tài cấp trường được nghiệm thu và đánh giá tốt.

4. Khen thưởng
-

Bộ môn: 01 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-

Cá nhân: Nhiều cán bộ được các cấp tặng Bằng khen, Giấy khen hàng năm.

Tập thể cán bộ Bộ môn y xã hội học
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BỘ MÔN SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG - SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

GS.TS Đỗ Hàm
Nguyên Trưởng Bộ môn
SKNN-DDVSATTP, 2004-2012

TS Hạc Văn Vinh
Trưởng Bộ môn MT-ĐC, 2006-2012,
Trưởng Bộ môn SKMT-SKNN

TS Nguyễn Quỳnh Hoa
Phó Trưởng Bộ môn
SKMT- SKNN

1. Lịch sử hình thành bộ môn
-

Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên trải qua 45 năm hình thành và phát triển đã đạt được nhiều thành
tựu trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Bộ môn Sức khỏe môi trường - sức
khỏe khỏe nghề nghiệp được thành lập trên cơ sở tổ chức lại của nhà trường và nguồn lực của hai bộ môn
Môi trường - Độc chất và Bộ môn SKNN - DDVSATTP. Tuy nhiên, sự hình thành và phát triển của bộ
môn đã trải qua nhiều sự biến đổi gắn liền với lịch sử phát triển của nhà trường.

-

Ba bộ môn Khoa Y tế công cộng: Môi trường - Độc chất, Sức khỏe nghề nghiệp - Dinh dưỡng Vệ sinh an
toàn thực phẩm, Bộ môn Dịch tễ được tách ra từ Bộ môn Vệ sinh - Môi trường - Dịch tễ theo Quyết định
số: 295/QĐ-TCCB, ngày 24/09/2004 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên.

-

Bộ môn Sức khỏe môi trường - Sức khỏe nghề nghiệp được thành lập theo Quyết định Số:828/QĐ-YD,
ngày 02/08/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược.

2. Lãnh đạo Bộ môn qua các thời kỳ
- Nguyên Trưởng bộ môn MT-ĐC: PGS.TS. Nông Thanh Sơn (2004 - 2005)

3. Thành tích của Bộ môn
-

Phát triển nguồn lực: Bộ môn SKMT - SKNN hiện tại có 01 giáo sư, 02 tiến sĩ, 03 thạc sĩ, 02 Bác sĩ, 03 kỹ
thuật viên có trình độ trung học. Hiện tại, Bộ môn có 02 cán bộ đang theo học chương trình nghiên cứu
sinh (01 về Dinh dưỡng, 01 về Vệ sinh học xã hội học và Tổ chức y tế), 01 cán bộ đang học chương trình cao
học Y học dự phòng.

-

Đào tạo: Cùng với các bộ môn trong toàn trường, Bộ môn tham gia đào tạo sinh viên các Ngành Y đa
khoa, Dược, Điều dưỡng, các lớp trung học, Cao đẳng Vệ sinh an toàn thực phẩm, Kỹ thuật viên xét
nghiệm…. Đào tạo Sau đại học: Chuyên khoa I Y tế công cộng (17 khóa), Thạc sĩ Y học dự phòng (16
khóa), Nghiên cứu sinh Chuyên ngành Vệ sinh xã hội học và Tổ chức y tế (8 khóa), Chuyên khoa II Y tế
công cộng (7 khóa). Trong những năm qua, bộ môn đã in được nhiều giáo trình giảng dạy cho các đối
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tượng Đại học và Sau đại học: Bác sĩ đa khoa,... tại Nhà xuất bản Y học, Khoa học kỹ thuật, Lao động& Xã
hội... Đã xây dựng đươc ngân hàng câu hỏi cho bộ môn.
-

Nghiên cứu khoa học: Bộ môn đã thực hiện nhiều đề tài NCKH cấp Bộ, Đại học, cơ sở và một số đề tài,
Dự án phối hợp với các viện đầu ngành như: Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Viện Y học lao động và Vệ sinh
môi trường... Hàng năm, cán bộ giảng dạy của bộ môn đều có đề tài các cấp trường được nghiệm thu và
đánh giá tốt.

-

Công tác khác: Cán bộ Bộ môn có trình độ và năng lực tham gia các công tác khác của nhà trường, công
tác kiêm nhiệm ở các phòng ban: Phòng QLKH & QHQT, Phòng Thanh tra - Khảo thí và Đảm bảo chất
lượng giáo dục. Đồng thời các cán bộ của bộ môn đều là những thành viên của các dự án trong nhà trường
(Dự án CoE, Dự án nuffic, dự án HEMA….). Ở mọi vị trí công việc, cán bộ của bộ môn đều thực hiện tốt
nhiệm vụ của nhà trường

Tập thể cán bộ Bộ môn Sức khỏe môi trường - Sức khỏe nghề nghiệp
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BỘ MÔN Y HỌC CỘNG ĐỒNG
TRƯỞNG BỘ MÔN ĐƯƠNG NHIỆM

PGS. TS Đàm Khải Hoàn
Trưởng Bộ môn

1. Lịch sử hình thành bộ môn
Từ thập niên 90 của Thế kỷ 20, Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên đã tiếp cận được với ngành y tế công
cộng Thái Lan. Mô hình “Y học cộng đồng” được PGS.TS. Hoàng Khải Lập - Hiệu trưởng Nhà trường lúc đó rất
tâm đắc. Năm 1997, Ths. Hạc Văn Vinh, người đầu tiên của Nhà trường tốt nghiệp Thạc sỹ Y tế công cộng ở
Thái Lan về nước, ý tưởng xây dựng Bộ môn Y học cộng đồng (YHCĐ) ra đời. Ngày 17/7/1998, Đại học Thái
Nguyên quyết định thành lập Bộ môn Y học cộng đồng và bổ nhiệm Ths. Hạc Văn Vinh làm Trưởng bộ môn.
Nhân lực Bộ môn YHCĐ đầu tiên chỉ có 3 người đó là Ths. Hạc Văn Vinh, BS. Đàm Khải Hoàn (Chuyển từ Bộ
môn Y học xã hội - YHXH) và BS. Phạm Công Kiêm (chuyển từ bộ môn Vệ sinh Dịch tễ – VSDT). Năm 2006,
Ths. Hạc Văn Vinh được điều động về làm Trưởng Bộ môn Môi trường - Độc chất, PGS.TS. Đàm Khải Hoàn
được bổ nhiệm làm Trưởng bộ môn.
Đội ngũ cán bộ của bộ môn ngày một phát triển cả về số lượng và chất lượng, Hiện tại bộ môn có 6 giảng
viên, trong đó có 01 PGS, 04 Ths, 01 BS.

2. Đào tạo
Bộ môn tham gia đào tạo, biên soạn giáo trình giảng dạy cho sinh viên các ngành Y đa khoa, Dược học,
Điều dưỡng, Y học dự phòng, Răng Hàm Mặt. Tham gia đào tạo sau đại học như CKI YTCC, Cao học Y học
dự phòng, Chuyên khoa II YTCC, Nghiên cứu sinh Vệ sinh xã hội và Tổ chức Y tế. Trong 15 năm qua, cán bộ
bộ môn đã hướng dẫn được khoảng 10 sinh viên Y đa khoa làm khóa luận tốt nghiệp, 15 học viên cao học Y
học dự phòng, 50 học viên Chuyên khoa I, II và 3 nghiên cứu sinh. Ngoài ra, cán bộ bộ môn còn hướng dẫn
các sinh viên Mỹ, Hà Lan, Thái Lan, Isaren học tập và nghiên cứu tại cộng đồng và bộ môn.
Trong giảng dạy, các cán bộ của bộ môn luôn đi đầu trong toàn trường về đổi mới phương pháp đào tạo
như giảng dạy tích cực, giảng dạy dựa trên vấn đề, đóng vai, giảng dạy có sự tham gia của người học thường
xuyên vào giảng lý thuyết cũng như thực hành…
Ngoài việc giảng dạy cán bộ bộ môn còn thường xuyên tham gia các lớp đào tạo và tập huấn như: Tập huấn
chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; Dịch tễ học và CSSKBĐ; Phương pháp nghiên cứu sức khoẻ cộng đồng;
Giảng dạy tích cực; Sử dụng phần mền EPPIINFO, SPSS, Stata... Tập huấn các phương pháp giảng dạy thực
địa, xây dựng chương trình, viết tài liệu, quản lý, giám sát, đánh giá chương trình dự án. Tập huấn giảng viên
83

năm XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Quốc gia Quản lý chương trình Truyền thông chuyển đổi hành vi DS/SKSS/KHHGĐ do giảng viên của Trung
tâm Truyền thông Châu Á -Thái Bình Dương hướng dẫn tại Hà Nội 2001. Tập huấn các lớp về Chương trình
IMCI do WHO và UNICEF tài trợ.

3. Nghiên cứu khoa học
15 năm qua các cán bộ bộ môn đã chủ trì gần 30 đề tài nghiên cứu khoa học, dự án cấp bộ, cấp trường,
công bố được trên 50 bài báo khoa học trên các tạp chí y học trong và ngoài nước về chăm sóc sức khoẻ cộng
đồng, y tế công cộng...

4. Hướng phát triển
-

Tổ chức: Trong 5 - 10 năm tới, cùng với sự phát triển của Nhà trường, Bộ môn sẽ dần tách ra thành các bộ
môn như: Truyền thông – giáo dục sức khỏe; Dân số/sức khỏe sinh sản; Sức khỏe cộng đồng; Trung tâm
đào tạo thực địa...

-

Nhân lực: Trong 5 năm tới sẽ có thêm từ 2-3 tiến sỹ, 10 năm nữa sẽ có 60-70% cán bộ giảng có trình độ
tiến sỹ trở lên.

-

Nghiên cứu khoa học: Bộ môn vẫn tiếp tục tập trung nghiên cứu vào sức khỏe cộng đồng các dân tộc thiểu
số ở miền núi vùng đặc biệt khó khăn, nghiên cứu về hành vi sức khỏe, dân số/sức khỏe sinh sản, chính
sách và hệ thống y tế …

5. Thành tích đã đạt được
Hơn 15 năm qua, bộ môn luôn là tập thể tiên tiến, xuất sắc. Năm 2005 đơn vị đạt danh hiệu xuất sắc được
Bộ Giáo dục & Đào tạo tặng bằng khen. Nhiều cá nhân đạt CSTĐ cấp bộ và nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục
& Đào tạo và Đại học Thái Nguyên.

Tập thể cán bộ Bộ môn Y học Cộng đồng
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BỘ MÔN DỊCH TỄ HỌC

GS.TS Hoàng Khải Lập
Nguyên Trưởng bộ môn

TS Nguyễn Minh Tuấn
Trưởng bộ môn

(NCS) với các môn học: Dịch tễ học cơ bản; Dịch
tễ học các bệnh truyền nhiễm và không truyền
nhiễm; Dinh dưỡng an toàn thực phẩm; Phòng
ngừa bệnh tật; Thống kê y tế; Tin học ứng dụng.

1. Lịch sử hình thành bộ môn
Tiền thân của Bộ môn Dịch tễ là Bộ môn Vệ sinh
- Môi trường - Dịch tễ được hình thành cùng với sự ra
đời của Phân hiệu Đại học Y khoa miển Núi từ năm
1968. Trước nhu cầu sự phát triển của nhà trường, sự
tiến bộ về Y học nói chung và Y học dự phòng nói
riêng, đòi hỏi phải có những bộ môn giảng dạy sâu về
từng chuyên ngành trong lĩnh vực dự phòng. Vì vậy,
Bộ môn Dịch tễ học đã chính thức được thành lập vào
ngày 27 tháng 8 năm 2004 theo Quyết định số
406/QĐ-TCCB của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.
Khi mới thành lập (năm 2004), Bộ môn Dịch tễ
có 5 cán bộ, trong đó có 3 cán bộ giảng dạy, 1 kỹ thuật
viên và 1 y công do GS.TS Hoàng Khải Lập làm
Trưởng bộ môn. Với tâm huyết và kinh nghiệm của
mình GS.TS Hoàng Khải Lập đã bồi dưỡng và đào tạo
nhiều thế hệ kế tiếp để xây dựng bộ môn Dịch tễ trong
những ngày đầu thành lập. Đến năm 2010, TS.
Nguyễn Minh Tuấn được bổ nhiệm làm Trưởng Bộ
môn Dịch tễ. Hiện tại, Bộ môn có 6 cán bộ, trong đó
có 01 giáo sư, 2 tiến sỹ, 01 thạc sỹ, 01 kỹ thuật viên và
01 y công.

-

Nghiên cứu các vấn đề YTCC và nguy cơ sức
khỏe bệnh tật khu vực miền Núi phía Bắc như:
dịch tễ học các bệnh không lây nhiễm (béo phì,
tăng huyết áp, đái tháo đường..), dịch tễ học tai nạn
thương tích, dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm
mới nổi và tái nổi, lạm dụng ma túy và
HIV/AIDS, chính sách chăm sóc sức khỏe người
nghèo, người dân tộc thiểu số...

3. Thành tích của bộ môn
Từ khi thành lập (2004), tập thể Bộ môn Dịch tễ
liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến,
Tổ Công đoàn vững mạnh, Tổ Đảng trong sạch vững
mạnh.

2. Chức năng nhiệm vụ của bộ môn
-

Đào tạo đại học về học phần dịch tễ học cho các
mã ngành Y đa khoa, Y học dự phòng, RHM,
Dược học, Điều dưỡng, Cao đẳng KT XN
ATVSTP, Cao đẳng Y tế học đường.

-

Đào tạo sau đại học chuyên ngành YHDP (Cao
học), YTCC (CKI, CKII), VSXH & TCYT

Tập thể cán bộ Bộ môn Dịch tễ học
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KHOA CÁC CHUYÊN KHOA
TRƯỞNG KHOA TIỀN NHIỆM
Đ/c Hoàng Tiến Công

Trưởng khoa (từ 4/2010 - 4/2012)

TRƯỞNG, PHÓ KHOA ĐƯƠNG NHIỆM

TS - TTƯT Trần Duy Ninh
Phó Trưởng khoa

PGS.TS - TTƯT Nguyễn Quý Thái
Trưởng khoa

TS Vũ Quang Dũng
Phó Trưởng khoa

1. Giới thiệu về Khoa
Do yêu cầu phát triển của nhà trường và xu hướng thống nhất về quản lý trường đại học theo mô hình 3
cấp hiện nay của Đại học Thái Nguyên, Khoa Các chuyên khoa - là một đơn vị của Trường Đại học Y Dược
thuộc Đại học Thái Nguyên, được thành lập tháng 4 năm 2010 với 11 bộ môn, bao gồm các Bộ môn Chuyên
khoa hệ Nội, Chuyên khoa hệ Ngoại, Chẩn đoán hình ảnh và Phục hồi chức năng.
Sau 2 năm hoạt động đến tháng 5/2012, Bộ môn Răng Hàm Mặt được tách và phát triển thành Khoa Răng
Hàm Mặt trực thuộc nhà trường. Hiện tại Khoa có 11 bộ môn:
» Bộ môn Da liễu
» Bộ môn Lao
» Bộ môn Y học cổ truyền
» Bộ môn Tai mũi họng
» Bộ môn Mắt
» Bộ môn Tâm thần
» Bộ môn Thần kinh
» Bộ môn Truyền nhiễm
» Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh
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» Bộ môn Phục hồi chức năng
» Bộ môn Y học gia đình
Hiện nay nguồn nhân lực cơ hữu trong khoa có 38 CBVC và 06 cán bộ kiêm nhiệm, 04 nhân viên hợp
đồng ngắn hạn, 01 chuyên viên Văn phòng khoa hợp đồng dài hạn. Nguồn nhân lực bao gồm: PGS. TS: 01;
TS: 06; BSCKII: 02; BSCKI: 02 Ths: 20; BS, ĐH: 18. Ngoài ra còn có trên 30 giảng viên thỉnh giảng là các
GS, PGS, TS, Ths, BSCK II đang tham gia đào tạo đại học, sau đại học cùng với các bộ môn trong khoa.

2. Chức năng
-

Quản lý hành chính, quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và quản lý cơ sở vật
chất trong Khoa.

-

Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức quản lý toàn diện học sinh, sinh viên trong khoa.

3. Nhiệm vụ
-

Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo
dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

-

Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với
các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản
xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

-

Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

-

Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học.

-

Tổ chức biên soạn chương trình, đề cương môn học, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao. Tổ chức
nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bố trí thiết bị dạy
- học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

-

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội
ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc Khoa.

-

Giảng viên, cán bộ viên chức được quyền tham gia khám chữa bệnh và cung cấp dịch vụ khác taị Bệnh
viện Trường và các cơ sở thực hành của Trường theo quy định.

-

Tham gia các công tác khác của nhà trường, công tác của ngành ...

4. Thành tích của Khoa (từ khi thành lập khoa - 4/2010 đến nay)
4.1. Thành tích về hoạt động khoa học và đào tạo:
-

-

Chương trình đề tài NCKH đã nghiệm thu:
+

ĐT cấp Bộ và tương đương: 10

+

ĐT cấp cơ sở: 49

Bài báo khoa học đã công bố:
+

Tạp chí trong nước: 64

+

Tạp chí nước ngoài: 10
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-

Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học/sau đại học: 10

-

Hướng dẫn học viên/sinh viên làm luận văn, luận án, khóa luận tốt nghiệp…
+

Học viên Sau đại học: 05

+

Sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp: 10

+

Sinh viên nghiên cứu khoa học: 05

4.2. Thành tích về thi đua/khen thưởng:
-

-

Tập thể:
+

Tập thể LĐXS năm học 2011 - 2012.

+

Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên năm học 2011 - 2012.

+

Chi bộ Khoa được tặng Giấy khen của Đảng ủy Trường Đại học Y Dược (năm 2011).

+

Công đoàn Khoa được tặng Giấy khen của Công đoàn Đại học Thái Nguyên năm học 2010 - 2011.

Cá nhân:
+

Danh hiệu thầy thuốc ưu tú:

04

+

Chiến sỹ thi đua cấp Bộ:

01

+

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

02

+

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT:

05

+

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế:

05

+

Bằng khen của Giám đốc ĐHTN:

15

+

Khen thưởng khác (Đảng, đoàn thể…. ):

07

Tập thể cán bộ Khoa các Chuyên khoa
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BỘ MÔN DA LIỄU
CÁN BỘ QUẢN LÝ BỘ MÔN TIỀN NHIỆM
Phụ trách Bộ môn (1974 - 1978)

Đ/c Ngô Hồng Phong

Trưởng Bộ môn (1981 - 1997)
Đ/c Nguyễn Duy Hưng

Phụ trách Bộ môn (1978 - 1980)

Đ/c Trương Thị Minh Hương

Phó trưởng Bộ môn (1999 - 2008)

TRƯỞNG BỘ MÔN ĐƯƠNG NHIỆM

PGS. TS - TTƯT Nguyễn Quý Thái
Trưởng Bộ môn

1. Lịch sử phát triển Bộ môn
Phân môn Da liễu chỉ mới được hình thành từ năm 1974 và trực thuộc Khối Chuyên khoa hệ Nội. Bộ môn
Da liễu chính thức được thành lập trên cơ sở tách ra từ Chuyên khoa hệ Nội và sinh hoạt độc lập từ năm 1983.
Trải qua các thời kỳ cho đến nay, Bộ môn Da liễu là một đơn vị trực thuộc Khoa Các chuyên khoa của Trường
Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên.
Hiện nay, tổng số cán bộ bộ môn có 05. Trình độ chuyên môn: PGS.TS: 01; TS: 01; Ths: 01; BS: 02. Ngoài
ra còn có 3 - 4 giảng viên thỉnh giảng là các PGS, TS, BSCK II đang tham gia đào tạo sau đại học cùng với
Bộ môn.

2. Chức năng và nhiệm vụ
-

Tổ chức đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về chuyên ngành
Da liễu.

-

Kết hợp viện - Trường (khám chữa bệnh về Da liễu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên và Bệnh
viện Trường Đại học Y Dược).

-

Tổ chức quản lý toàn diện học sinh, sinh viên trong thời gian sinh viên học tập tại Bộ môn.
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-

Biên soạn và xuất bản tài liệu giảng dạy, nghiên cứu
về chuyên ngành Da liễu.

-

Tham gia công tác khác của nhà trường.

3. Thành tích đạt được trong 45 năm qua
3.1. Đào tạo
Vào những năm đầu nhà trường mới thành lập Bộ
môn đã phối hợp với Bộ môn Da liễu Trường Đại học Y
Hà Nội (từ khóa 1 - 3) và sau này (từ khoá 4 đến nay) đã
trực tiếp hoặc đào tạo đại học về môn học Da liễu cho 2
đối tượng: sinh viên chính quy được 41 khoá, chuyên tu
Bộ môn triển khai ứng dụng công nghệ Laser
42 khoá đã tốt nghiệp ra trường. Những năm gần đây,
trong chăm sóc thẩm mĩ da liễu
cùng với sự phát triển chung của Nhà trường về quy mô
đào tạo, Bộ môn đã tham gia đạo tạo được 7 khoá Cử
nhân Điều dưỡng về môn Điều dưỡng Da liễu với cả hai hệ chính quy và tại chức. Đặc biệt, Bộ môn đã đào tạo
Sau đại học - Chuyên khoa Cấp I về chuyên ngành Da liễu từ năm 2006; đã tuyển sinh và đào tạo đến khoá 5.
Ngoài ra, Bộ môn còn tham gia đào tạo Sau đại học (đào tạo chứng chỉ, hướng dẫn luận văn, luận án, chuyên đề
tốt nghiệp…) ở nhiều mã ngành đào tạo khác trong nhà trường.
3.2. Nghiên cứu khoa học:
Bộ môn đã tham gia nghiên cứu 03 đề tài nhánh cấp Nhà nước và nhiều đề tài cấp Bộ cùng với các đơn vị
khác trong Nhà trường; Chính thức đã chủ trì nghiên cứu và nghiệm thu 03 đề tài cấp Bộ và trên 50 đề tài cấp
trường, trong đó có hơn 30 đề tài đã được nghiệm thu đạt loại xuất sắc và được ứng dụng có hiệu quả trong
học tập, nghiên cứu, giảng dạy và sản xuất. Bộ môn đã công bố đăng tải hàng trăm bài báo khoa học về chuyên
ngành Da liễu, Y học Dự phòng và Y tế công cộng trên các kỷ yếu, nội san, tạp chí khoa học chuyên ngành ở
trong nước. Tham gia nhiều báo cáo khoa học tại các hội nghị khoa học trong nước và quốc tế…
Biên soạn và xuất bản giáo trình/tài liệu tham khảo và chuyên khảo: Bộ môn đã chủ biên và biên soạn,
xuất bản được 01 giáo trình đào tạo bác sĩ đa khoa, 02 giáo trình đào tạo Sau đại học, 01 sách chuyên khảo;
Tham gia biên soạn 04 sách tham khảo khác (được in, xuất bản tại nhà xuất bản quốc gia). Ngoài ra còn biên
soạn nhiều giáo trình/bài giảng khác đang được lưu hành nội bộ và giảng dạy cho các đối tượng khác như: Bác
sĩ CK I Y học gia đình, Cử nhân Điều dưỡng hệ chính quy và liên thông...
3.3. Khen thưởng:
-

Tập thể: Bộ môn liên tục đạt tập thể LĐTT và LĐTT xuất sắc trong nhiều năm qua

-

Cá nhân:
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+

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

01

+

Bằng khen của Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Y tế :

05

+

Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên:

02

+

Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên:

01

+

Giấy khen của Đảng ủy Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên:

03

+

Danh hiệu vinh dự Thầy thuốc ưu tú:

01
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+

Kỷ niệm chương vì Sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân:

05

+

Kỷ niệm chương vì Sự nghiệp giáo dục:

05

+

Kỷ niệm chương vì Thế hệ trẻ:

02

4. Định hướng phát triển
-

Mở mã số đào tạo BSCK II và Thạc sĩ chuyên ngành Da liễu; tiến tới về lâu dài là mã số đào tạo ở bậc Tiến
sĩ chuyên ngành Da liễu.

-

Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật, công nghệ mới và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm
sóc sức khỏe cho nhân dân về chuyên ngành Da liễu.

Tập thể cán bộ Bộ môn Da liễu
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BỘ MÔN LAO VÀ BỆNH PHỔI
TRƯỞNG, PHÓ BỘ MÔN TIỀN NHIỆM
Đ/c Hoàng Văn Hồng

Trưởng bộ môn (1973 - 1985)

Đ/c Nguyễn Quang Ẩm

Trưởng bộ môn (1985 - 2009)

Đ/c Phương Thị Ngọc

Phó bộ môn (1988 - 2011)

TRƯỞNG BỘ MÔN ĐƯƠNG NHIỆM

TS Hoàng Hà
Trưởng Bộ môn

1. Lịch sử phát triển bộ môn
-

-

Từ 1968 đến 1972 các bác sĩ Lê Đình Tư và
Nguyễn Đức Ân là Giám đốc bệnh viện lao, tham
gia giảng dạy chuyên khoa lao cho sinh viên nhà
trường.
Năm 1973, bộ môn được thành lập do thầy
Hoàng Văn Hồng, Giám đốc Bệnh viện (1991 2005) phụ trách.

-

Năm 2010: sáp nhập là thành viên của Khoa Các
chuyên khoa.

-

Ngày 7/12/2012: đổi tên thành Bộ môn Lao và
Bệnh Phổi.

2. Chức năng nhiệm vụ của bộ môn
Đào tạo sinh viên Y Dược theo kế hoạch của nhà
trường: biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy đáp ứng
nội dung yêu cầu chuyên ngành; Tổ chức quan hệ trao
đổi, hợp tác trong lĩnh vực chuyên môn với các bệnh
viện, đối tác trong và ngoài nước; Tham gia công tác
nghiên cứu khoa học.

-

Năm 1977 thầy Nguyễn Quang Ẩm và thầy Đoàn
Cảnh Hưng về công tác tại bộ môn. Bộ môn hoạt
động trong tổ các bộ môn Nhi, Tâm thần, Thần
kinh và Lao.

-

Năm 1984 - 1987: thầy Đoàn Cảnh Hưng chuyển
công tác.

3. Thành tựu qua 45 năm

-

Năm 1986 - 1988: có thêm thầy Hoàng Hà, cô
Chu Thị Mão, cô Phương Thị Ngọc.

-

40 khóa bác sĩ chính qui hệ 6 năm

-

Năm 1988: hoạt động tổ bộ môn Lao và Truyền
nhiễm.

-

42 khóa bác sĩ chính qui hệ 4 năm
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-

7 khóa cử nhân điều dưỡng

-

3 khóa bác sĩ Y học dự phòng chính qui hệ 6 năm

-

Sách: Phương pháp nghiên cứu khoa học trong y
học, NXB Y học, 2012

-

Sách: Khai thác thông tin và tạo lập bài giảng điện
tử, NXB Y học, 2013

3.2. Đào tạo Sau Đại học
-

2 khóa bác sĩ chuyên khoa 1 Lao

-

Các chứng chỉ chuyên ngành lao cho các lớp
BSCK1Gia đình; BSCK2 Nội.

-

Hướng dẫn 1 Thạc sĩ CN Nội

-

Hướng dẫn 4 BSCK2 CN Y tế Công cộng

3.4. Nghiên cứu khoa học
Bộ môn đã thực hiện hơn 30 đề tài nghiên cứu
khoa học: 20 công trình bài báo khoa học đã công bố;
2 đề tài cấp bộ; 1 đề tài cấp ngành; 1 đề tài cấp Đại
học Thái Nguyên, nhiều đề tài cấp cơ sở.

3.3. Biên soạn, viết sách

4. Khen thưởng

-

Giáo trình bài giảng bệnh học lao, in tại NXB Đại
học Quốc gia, 2010

-

Tập thể: lao động tiên tiến trong các năm, lao động
suất xắc nhiều năm; 2 bằng khen của Bộ trưởng Bộ
Y tế.

-

Giáo trình bài giảng điều dưỡng bệnh lao, in tại
trường.

-

-

Các sách hướng dẫn thực hành và các bài giảng
chuyên ngành, in tại trường.

Cá nhân: bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế; giấy khen của
Giám đốc Đại học Thái Nguyên và nhiều khen
thưởng khác.

Tập thể cán bộ Bộ môn Lao và Bệnh phổi
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BỘ MÔN Y HỌC CỔ TRUYỀN
CÁN BỘ QUẢN LÝ BỘ MÔN TIỀN NHIỆM
Đ/c Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Phụ trách Bộ môn (1968 - 1973)

Đ/c Nguyễn Quang Thông

Phụ trách Bộ môn (1974 - 1988)

TRƯỞNG, PHÓ BỘ MÔN ĐƯƠNG NHIỆM

BSCKI Hoàng Đức Quỳnh
Trưởng Bộ môn

1. Lịch sử phát triển Bộ môn
Gắn liền với lịch sử phát triển của nhà trường,
tổ Bộ môn Y học cổ truyền đã được thành lập từ
những ngày đầu thành lập (1968), tiền thân là tổ
Đông y (Trường Y sỹ Việt Bắc) gồm 2 cán bộ giảng
dạy: BS Nguyễn Thị Bạch Tuyết phụ trách và BS
Nguyễn Thị An.
Năm 1973, Phân hiệu Đại học Y khoa miền Núi
cho thành lập Bộ môn Chuyên khoa I gồm 3 tổ: Đông
y, Lao, Răng Hàm Mặt.
Năm 1974, Bộ môn Chuyên khoa I được tách
thành 3 Bộ môn chuyên khoa: Bộ môn Đông y do BS
Nguyễn Quang Thông phụ trách. Cán bộ giảng dạy
thời kỳ này (1974- 1978) có BS Nguyễn Quang
Thông, BS Lương Văn Bền, BS Nông Phúc Chinh, BS
Lâm Văn Chức, BS Nguyễn Thị Bình, DS Tô Thị Thu
và công nhân vườn thuốc Nguyễn Hữu Hồng.
Thời kỳ 1979 - 1989, do yêu cầu công tác, nhân
lực của Bộ môn có sự thay đổi, một số cán bộ chuyển
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Ths Nguyễn Thị Hạnh
Phó trưởng Bộ môn

sang đơn vị khác hoặc chuyển vùng, một số cán bộ về
hưu, đồng thời một số cán bộ mới về bổ sung.
Thời kỳ 1990 - 2004, cùng với sự phát triển không
ngừng của nhà trường, Bộ môn có sự thay đổi đáng kể
cả về số lượng và chất lượng. Đội ngũ cán bộ của Bộ
môn gồm có: BS chuyên khoa cấp I Hoàng Đức
Quỳnh là Trưởng Bộ môn, Ths Nguyễn Thị Hạnh là
Phó trưởng Bộ môn, BS Hoàng Sằm, BS Minh, Ths
Nguyễn Thị Minh Thúy, DS chuyên khoa Cấp I
Hoàng Gioỏng, Ths.DS Phạm Tuyết Nhung, Kỹ sư
Nguyễn Thị Loan, Dược tá Trần Thị Chuốt.
Từ 2004 đến nay, cùng với sự phát triển không
ngừng của nhà trường, một lần nữa Bộ môn lại được
chia tách ra để hình thành Bộ môn Dược liệu trực
thuộc Khoa Dược và Bộ môn Y học cổ truyền trực
thuộc Khoa các chuyên khoa.
Hiện tại bộ môn có 05 giảng viên và hai bác sỹ
hợp đồng, trong đó: 02 giảng viên chính; 01 Bác sỹ
chuyên khoa cấp I; 03 Thạc sỹ; 01 bác sĩ đang học thạc
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sỹ; 02 bác sỹ chuyên khoa y học cổ truyền đang
hợp đồng.

2. Chức năng, nhiệm vụ
2.1. Về đào tạo
Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, Bộ môn
đã có nhiều thành tích trong sự nghiệp đào tạo cán bộ
y tế, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe cho
nhân dân các dân tộc miền Núi. Đã tham gia đào tạo
36 khóa BSĐK hệ chính quy, 37 khóa BSĐK hệ
chuyên tu, 2 khóa BS chuyên khoa cấp I Y học Gia
đình và 25 khóa đào tạo ngắn hạn về châm cứu, xoa
bóp bấm huyệt, thuốc Y học cổ truyền. Biên soạn 5
giáo trình phục vụ giảng dạy học phần YHCT cho các
đối tượng: BSĐK, Đại học Dược, Cử nhân Điều
dưỡng, BS Răng Hàm Mặt, BS Chuyên khoa cấp I Y
học Gia đình, Cao Đẳng Y tế học đường.
2.2. Nghiên cứu khoa học
Đã hoàn thành 8 đề tài khoa học và 1 dự án khoa
học cấp Bộ, tham gia Dự án VIE 27 nâng cao năng lực
về Y học cổ truyền cho cán bộ y tế xã và nhân viên y
tế thôn bản thuộc 2 tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn. Hoàn
thành 26 đề tài cấp cơ sở.

2.3. Công tác kết hợp với Bệnh viện Đa khoa Trung
ương Thái Nguyên
Trong lịch sử phát triển của bộ môn đều gắn liền
với sự phát triển của khoa Y Học Cổ Truyền Bệnh
viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Sự phối hợp
gắn bó giữa khoa và bộ môn đã tạo môi trường tốt
trong công tác đào tạo và điều trị.
2.4. Hướng phát triển Bộ môn
Hướng phát triển trong tương lai: Đào tạo cao
học, Bác sỹ chuyên khoa cấp I, tiến tới đào tạo Bác sỹ
chuyên khoa cấp II và Tiến sỹ.

3. Thành tích đạt được
-

Khen thưởng tập thể và cá nhân: Trong nhiều
năm, Bộ môn Y học cổ truyền đều đạt Tổ lao
động tiên tiến. Trong đó nhiều cán bộ đạt danh
hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 02 Bằng khen cấp
bộ; 04 Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái
Nguyên; 02 cán bộ 2 năm liên tiếp đạt Bằng khen
của Hội châm cứu; 01 Giải thưởng Hải Thương
Lãn Ông; 01 Giải nhì và 01 Giải khuyến khích
Sản Phẩm Sáng Tạo Trẻ; 01 Giải nhì Hội thi kỹ
thuật sáng tạo; 01 Thầy thuốc ưu tú.

Tập thể cán bộ Bộ môn Y học cổ truyền
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năm XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

BỘ MÔN TAI MŨI HỌNG
TRƯỞNG BỘ MÔN TIỀN NHIỆM
Đ/c Đinh Đại Để

Trưởng Bộ môn các chuyên khoa lẻ

Đ/c Trần Công Hòa

Trưởng Bộ môn TMH (1987 - 1990)

TRƯỞNG BỘ MÔN ĐƯƠNG NHIỆM

TS.TTƯT Trần Duy Ninh
Trưởng Bộ môn

1. Lịch sử phát triển bộ môn
Tháng 12/1971, BS Đinh Đại Để là bác sĩ Tai mũi
họng đầu tiên của Phân hiệu Đại học Y khoa miền núi,
giảng dạy trong khối chuyên khoa hệ Ngoại: Giải
phẫu, Ngoại, Phẫu thuật thực hành, Tai Mũi Họng do
BS. Hàn Đức Từ làm Trưởng bộ môn.
Về sau, Phân môn Tai Mũi Họng được ghép với
bộ môn Ngoại, Phẫu thuật thực hành và Mắt do BS
Hoàng Sơn làm Trưởng bộ môn.

Từ năm 2010 đến nay bộ môn sinh hoạt trong
Khoa Các chuyên khoa.
Từ tháng 3-1990 đến nay, TS.TTƯT.Trần Duy
Ninh làm Trưởng bộ môn.
Hiện tại bộ môn có 06 giảng viên cơ hữu, trong
đó: 02 giảng viên chính; 02 tiến sĩ; 02 Bác sỹ chuyên
khoa cấp II; 03 Thạc sỹ; 03 Bác sĩ định hướng; 01 bác
sĩ đang học nghiên cứu sinh.

Năm 1974, bộ môn Các chuyên khoa lẻ được
thành lập do BS. Đinh Đại Để làm Trưởng bộ môn.

2. Chức năng nhiệm vụ của Bộ môn

Khoảng năm 1981, bộ môn chuyên khoa lẻ hệ
Ngoại được thành lập bao gồm các phân môn: Mắt,
Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng do BS. Phan Phương
Lan (Trưởng bộ môn), BS Nông Ngọc Thảo (Phó
trưởng bộ môn).

Thời kỳ đầu bộ môn chỉ đào tạo sinh viên ngành
Y đa khoa, nay đào tạo thêm sinh viên ngành Điều
dưỡng, Răng hàm mặt và Y học dự phòng. Đặc biệt,
từ năm 1999, Bộ môn bắt đầu mở mã số đào tạo Bác
sỹ chuyên khoa cấp I chuyên ngành Tai Mũi Họng.
Tính đến năm 2013, đã có 11 khóa đào tạo Bác sĩ
chuyên khoa cấp I Tai mũi họng tốt nghiệp và hiện
đang đào tạo 03 khóa chuyên khoa cấp I. Ngoài ra, bộ

Năm 1984, bộ môn Tai Mũi Họng được thành lập
và PGS.TS.TTƯT Trần Công Hòa là Truởng bộ môn
(thời kỳ 1987-1990).
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2.1. Công tác đào tạo:
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môn còn tham gia đào tạo các đối tượng sau đại học
các chuyên ngành khác: Y học gia đình, Mắt, Nhi....
2.2. Công tác nghiên cứu khoa học:
Bộ môn đã hoàn thành 62 đề tài nghiên cứu khoa
học cấp cơ sở, 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ;
01 sản phẩm khoa học công nghệ đã bàn giao.
-

Công tác tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược:

Từ năm 2002, triển khai các hoạt động giảng dạy,
khám chữa bệnh và nghiên cứu khoa học tại bệnh viện
của nhà trường.
-

Công tác kết hợp với Bệnh viện Đa khoa Trung
ương Thái Nguyên:

Trong lịch sử phát triển của bộ môn đều gắn liền
với sự phát triển của khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện
Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Sự phối hợp gắn
bó giữa khoa và bộ môn đã tạo môi trường tốt trong
công tác đào tạo và điều trị.
2.3. Hướng phát triển Bộ môn
Hướng phát triển trong tương lai: Đào tạo cao
học, Bác sỹ chuyên khoa cấp II Tai Mũi Họng và Tiến
sỹ chuyên ngành Tai mũi họng.

Hướng dẫn học viên chuyên khoa I
phẫu thuật nội soi chức năng mũi xoang

3. Thành tích đạt được
Trong tất cả các năm, Bộ môn TMH đều đạt Tổ
lao động tiên tiến và tiên tiến xuất sắc. Trong đó nhiều
cán bộ đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 01
cán bộ đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ; 2 Giấy
khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên; 04 Bằng
khen cấp Bộ; 01 Thầy thuốc ưu tú; 02 Kỷ niện chương
vì sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân; 02 Kỷ niện
chương vì sự nghiệp giáo dục.

Tập thể cán bộ Bộ môn Tai mũi họng
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năm XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

BỘ MÔN MẮT
CÁN BỘ QUẢN LÝ TIỀN NHIỆM
Đ/c Nguyễn Thị Thuỷ

Phụ trách Bộ môn (1972 - 1975)

Đ/c Nguyễn Thị Đợi

Phụ trách Bộ môn (1976 - 1978)

Đ/c Phan Phương Lan

Phó trưởng Bộ môn (1979 - 1987)

Đ/c Hoàng Thị Lực

Trưởng bộ môn (1988 - 2004)

Đ/c Mai Quốc Tùng

Phó Trưởng Bộ môn (2007 - 2008)

TRƯỞNG BỘ MÔN ĐƯƠNG NHIỆM

TS Vũ Quang Dũng
Trưởng Bộ môn

1. Lịch sử phát triển Bộ môn
1972, Bộ môn Mắt được thành lập và nằm trong
Khoa các chuyên khoa cùng BM RHM và BM TMH.
Tháng 4 năm 2010, khi Khoa Các chuyên khoa
được thành lập, Bộ môn Mắt là bộ môn trực thuộc
Khoa Các chuyên khoa.
Hiện nay, bộ môn có 06 giảng viên, có 05 giảng
viên có trình độ Sau đại học, trong đó có 01 giảng viên
là Giảng viên chính, 05 là Thạc sỹ và 01 giảng viên đã
học Chuyên khoa Định hướng Nhãn khoa.

2. Chức năng, nhiệm vụ
Thực hiện nhiệm vụ đào tạo cho các đối tượng:
Bác sĩ đa khoa hệ 4 năm và hệ 6 năm; Bác sĩ Răng hàm
mặt; Bác sĩ Y học dự phòng; Chuyên khoa I chuyên
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ngành Nhãn khoa; Cử nhân Điều dưỡng; Trung học
Điều dưỡng liên kết và một số đối tượng khác. Thực
hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Thực hiện nhiệm
vụ kết hợp Viện - Trường. Thực hiện các công tác khác
do nhà trường và khoa giao cho.
Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chính sách,
pháp luật của Đảng và Nhà nước. Thực hiện nghiêm
chỉnh nội quy và quy chế của nhà trường. Thực hiện
nhiệm vụ đào tạo cho các đối tượng theo kế hoạch đào
tạo của nhà trường. Chú trọng việc đổi mới và áp dụng
các phương pháp giảng dạy và lượng giá tiên tiến nâng
cao chất lượng đào tạo. Tham gia tích cực các công tác
khác do nhà trường giao cho.
Tham gia biên soạn và chỉnh sửa tài liệu giảng dạy
lý thuyết và thực hành cho các đối tượng.
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Đăng ký và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa
học cấp Bộ, cấp cơ sở; kết hợp thực hiện công tác
nghiên cứu khoa học với các đơn vị khác.
Trực tiếp tham gia công tác khám chữa bệnh, trực
cấp cứu, phẫu thuật, ngoại viện... giảng dạy thực hành
tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên và
Bệnh viện Mắt Thái Nguyên. Đoàn kết và phối hợp
chặt chẽ về mọi mặt với các cơ sở thực hành để giúp
nhau hoàn thành nhiệm vụ và tạo môi trường học tập
tốt nhất cho sinh viên. Tham gia công tác khám chữa
bệnh và giảng dạy thực hành tại Bệnh viện Thực hành
của trường. Tích cực xây dựng để Bệnh viện phát triển
nhanh về mọi mặt.
Tích cực tham gia các phong trào thi đua, các quỹ
từ thiện do các cấp phát động. Góp phần xây dựng nhà
trường phát triển về mọi mặt.

Bộ môn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển
của Trường.
-

02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

-

02 Huy chương “Vì sự nghiệp Công đoàn” của
TLĐLĐ Việt Nam.

-

03 Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân”.

-

03 Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục”.

-

04 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-

02 Bằng khen của Công đoàn ngành Giáo Dục
Việt Nam.

-

01 Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt
Nam.

-

03 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế.

-

02 Giấy khen của Đảng uỷ Trường ĐHYK Thái
Nguyên.

-

07 Giấy chứng nhận đạt tập thể lao động xuất sắc
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-

Các cán bộ giảng dạy của bộ môn đã có nhiều
người được nhà trường công nhận là Giáo viên
dạy giỏi trong nhiều năm qua.

3. Thành tích đạt được
Từ 1973 đến 2013 các cán bộ của Bộ môn đã tiến
hành 37 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và
nghiệm thu đạt loại khá trở lên. Tham gia nhiều đề tài
nhánh cấp Nhà nước và cấp Bộ. Bộ môn đã nghiệm
thu 02 đề tài cấp Bộ năm 2006 và 2008 đạt kết quả tốt.
Trong 45 năm qua, bộ môn đã được nhận nhiều
hình thức khen thưởng ghi nhận những đóng góp của

Tập thể cán bộ Bộ môn Mắt
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năm XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

BỘ MÔN TÂM THẦN
CÁN BỘ QUẢN LÝ TIỀN NHIỆM
Đ/c Hà Văn Long

Phụ trách Bộ môn Tâm thần kinh (1970 - 1987)

Đ/c Bùi Đức Trình

Phụ trách Bộ môn Tâm thần kinh (1987 - 1994)
Trưởng Bộ môn Tâm thần (1994 - 2013)

CÁN BỘ QUẢN LÝ ĐƯƠNG NHIỆM

Ths Đàm Bảo Hoa
Phó trưởng Bộ môn

1. Lịch sử phát triển Bộ môn
Ngay sau khi thành lập trường, Bộ môn Tâm thần thuộc Bộ môn các chuyên khoa lẻ đã tham gia đào tạo
khóa sinh viên đầu tiên (1968 - 1974), với sự hỗ trợ đào tạo của Trường Đại học Y Hà Nội. Năm 1970, Bs Hà
Văn Long là Bác sĩ Chuyên khoa Tâm thần đầu tiên phụ trách Bộ môn Tâm thần kinh. Sau đó, năm 1974, Bác
sĩ Mai Kiến Gia là Bác sĩ tân khoa khóa I về Bộ môn công tác. Năm 1977, BS Ngô Quang Trúc và BS Bùi Đức
Trình về công tác tại Bộ môn. Trong những năm đầu, cơ sở đào tạo lâm sàng chủ yếu là phòng khám Tâm thần
kinh của Bệnh viện Đa khoa Việt Bắc. Năm 1987, BS Bùi Đức Trình phụ trách Bộ môn Tâm thần kinh. Năm
1991, Bộ môn Tâm thần kinh tách ra thành hai Phân môn Tâm thần và Thần kinh. Năm 1994, thành lập hai
bộ môn Tâm thần và Thần kinh. Bs Bùi Đức Trình là Trưởng Bộ môn Tâm thần.
Qua 45 năm, cùng với sự phát triển của Nhà trường, các thế hệ cán bộ của Bộ môn không ngừng phát triển
và lớn mạnh. Tháng 4 năm 2010, Khoa Các chuyên khoa được thành lập và Bộ môn Tâm thần là 1 trong 11 Bộ
môn trực thuộc khoa. Hiện tại, Bộ môn có 1 BS CKII, 01 Tiến sĩ, 02 Thạc sĩ, trong đó có 1 NCS.

2. Chức năng nhiệm vụ của Bộ môn
-

Đào tạo các đối tượng bác sỹ đa khoa chính quy 6 năm và tập trung 4 năm, bác sỹ y học dự phòng, cử nhân
điều dưỡng, cao đẳng y tế học đường

-

Đào tạo sau đại học cho đối tượng Bác sỹ chuyên khoa I Tâm thần
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-

Nghiên cứu khoa học: Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, ứng dụng vào công tác giảng dạy
và điều trị bệnh nhân.

-

Tham gia công tác khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược và Bệnh viện Đa khoa Trung
ương Thái Nguyên.

3. Thành tích đạt được
-

Về công tác đào tạo: Bộ môn đã triển khai công tác đào tạo đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu chăm
sóc sức khỏe tâm thần cho nhân dân các dân tộc miền Núi phía Bắc. Đã biên soạn nhiều tập bài giảng cho
các đối tượng, và đã xuất bản một tập giáo trình.

-

Về NCKH: Bộ môn đã có trên 60 đề tài NCKH, trong đó có 9 đề tài cấp Bộ đã nghiệm thu, các đề tài đã
triển khai đáp ứng nhu cầu xã hội.

-

Tập thể, cá nhân đã được tặng nhiều Bằng khen cấp Bộ, Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, trong đó có
một cán bộ được phong tặng danh hiệu “Thày thuốc ưu tú”.

Tập thể cán bộ Bộ môn Tâm thần
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năm XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

BỘ MÔN THẦN KINH
TRƯỞNG BỘ MÔN TIỀN NHIỆM
Đ/c Ngô Quang Trúc

Trưởng Bộ môn (1996 - 2003)

Đ/c Dương Minh Thu

Trưởng Bộ môn (2004 - 2013)

CÁN BỘ QUẢN LÝ BỘ MÔN ĐƯƠNG NHIỆM

BSCKII Phạm Thị Kim Dung
Phó Trưởng Bộ môn

BSCKII Vi Quốc Hoàng
Phó Trưởng Bộ môn

1. Lịch sử phát triển Bộ môn
Cùng với sự phát triển lớn mạnh của nhà trường, Bộ môn Thần kinh được xây dựng và phát triển trên cơ
sở tổ môn Thần kinh được tách ra từ bộ môn Tâm Thần kinh năm 1992. Lãnh đạo tiền nhiệm của bộ môn thời
kỳ này là TS. Ngô Quang Trúc.
Tháng 4 năm 2010, Khoa Các chuyên khoa được thành lập và Bộ môn Thần kinh là 1 trong 11 Bộ môn
trực thuộc khoa. Hiện tại, Bộ môn có 4 cán bộ cơ hữu và 2 cán bộ kiêm nhiệm; trong đó có 1 Tiến sĩ, 2 BSCK
cấp II, 2 Thạc sĩ và 1 Bác sỹ.

2. Chức năng, nhiệm vụ
Bộ môn Thần kinh là một trong các bộ môn thuộc
Khoa Các chuyên khoa của nhà trường với nhiệm vụ xây
dựng chương trình, thực hiện kế hoạch giảng dạy, tiến
hành các đề tài nghiên cứu khoa học trong chương trình
kế hoạch giảng dạy và nghiên cứu của nhà trường.
Bộ môn đã tham gia giảng dạy, đào tạo các đối tượng
bác sĩ Đa khoa, bác sĩ Y học dự phòng, Cử nhân Điều
dưỡng, Trung cấp Điều dưỡng và các Bác sĩ Chuyên khoa
Cấp I, cấp II.
Hướng dẫn sinh viên làm thủ thuật chọc dò tủy sống
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Bộ môn phối hợp chặt chẽ với khoa Thần kinh BVĐKTW Thái Nguyên trong giảng dạy, đào tạo, khám,
điều trị bệnh chuyên khoa Thần kinh.

3. Thành tích đạt được
Bộ môn đã tiến hành các đề tài nghiên cứu về các lĩnh vực chuyên ngành như đột quỵ, động kinh, bệnh lý
thần kinh ngoại biên với số lượng:
-

Đề tài khoa học cấp cơ sở: 40

-

Đề tài cấp Bộ:

2

-

Đề tài cấp Đại học:

1

-

Tham gia một số đề tài cấp Nhà nước và một số đề tài với đơn vị khác.

-

Các đề tài đều được ứng dụng trong giảng dạy, điều trị bệnh, CSSK ban đầu cho nhân dân.

Với những thành tích trên bộ môn liên tục đạt danh hiệu tập thể tiên tiến, tổ công đoàn bộ môn đạt tổ
công đoàn vững mạnh.

Tập thể cán bộ Bộ môn Thần kinh
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BỘ MÔN TRUYỀN NHIỄM
TRƯỞNG PHÓ BỘ MÔN TIỀN NHIỆM
Đ/c Ma Thị Ngân

Trưởng Bộ môn (1983 - 1995)

Đ/c Ma Văn Xuân

Trưởng Bộ môn (1995 - 2010)

Đ/c Vũ Thị Thúy Na

Phó trưởng Bộ môn ( 1998 - 2008)

Đ/c Dương Văn Thanh

Phó trưởng Bộ môn (2010 - 2011)

TRƯỞNG BỘ MÔN ĐƯƠNG NHIỆM

Ths Dương Văn Thanh
Trưởng Bộ môn

1. Lịch sử phát triển Bộ môn
-

Năm 1983, Bộ môn Truyền Nhiễm Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên được thành lập trên cơ sở tách
từ Bộ môn các chuyên khoa lẻ hệ Nội. BS. Ma Thị Ngân giữ chức vụ Trưởng Bộ môn kiêm Trưởng khoa
Truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên (từ năm 1983 - 1995).

-

BS. Ma Văn Xuân giữ chức vụ Trưởng bộ môn kiêm Trưởng khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa Trung
ương Thái Nguyên (từ năm 1995 đến năm 2010).

-

Hiện tại, Bộ môn có 03 giảng viên; trong đó có 01 giảng viên kiêm nhiệm

2. Chức năng nhiệm vụ của Bộ môn
2.1. Đào tạo:
Bộ môn thực hiện hoạt động đào tạo theo chương trình của nhà trường. Cụ thể các đối tượng đào tạo
như sau:
-

Hệ đại học: Gồm BS đa khoa hệ 6 năm và hệ 4 năm, BS Y học dự phòng hệ 6 năm, Cử nhân điều đưỡng
chính qui, Cử nhân điều dưỡng hệ vừa làm vừa học.

-

Hệ cao đẳng: Cao đẳng Y tế học đường.

-

Hệ trung học: Trung học Điều dưỡng đa khoa.
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-

Hệ sau đại học: Bộ môn tham gia giảng dạy môn hỗ trợ cho đối tượng: Bác sĩ nội trú bệnh viện hệ Nội,
Cao học hệ Nội, Chuyên khoa I Nội - Nhi

2.2. Nghiên cứu khoa học:
-

Hàng năm cán bộ của bộ môn tham gia nhiểu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường.

-

Cán bộ bộ môn tham gia vào các dự án lớn của nhà trường như Dự án Việt Nam - Hà Lan, Dự án Vi chất
phối hợp với Trường Đại học Emory của Mỹ…

-

Hàng năm cán bộ của bộ môn phối hợp cán bộ của khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện Đa khoa Trung
ương Thái Nguyên tiến hành các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở về các bệnh truyền nhiễm hay gặp
tại khoa.

3. Thành tích đạt được
3.1. Tập thể
-

Giấy khen của Đại học Thái Nguyên.

-

Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

3.2. Cá nhân:
Một số cán bộ của Bộ môn đã được khen thưởng các cấp như sau:
-

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

-

Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

-

Giấy khen của Công đoàn Đại học Thái Nguyên.

-

Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược.

Tập thể cán bộ Bộ môn Truyền nhiễm
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năm XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

BỘ MÔN CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
TRƯỞNG BỘ MÔN TIỀN NHIỆM
Đ/c Phạm Văn Hinh

Trưởng Bộ môn (1983 - 1994)

Đ/c Trần Minh Chu

Trưởng Bộ môn (1995 - 2003)

Đ/c Trịnh Hiến Chương

Trưởng Bộ môn (2004 - 2011)

CÁN BỘ QUẢN LÝ ĐƯƠNG NHIỆM

Ths Hoàng Văn Tăng
Phó Trưởng Bộ môn

TS Nguyễn Trường Giang
Phó Trưởng Bộ môn

1. Lịch sử phát triển Bộ môn
Cùng với sự phát triển lớn mạnh của nhà trường. Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh được thành lập và phát triển
và được tách ra từ Bộ môn ngoại từ năm 1983 lãnh đạo Bộ môn tiền nhiệm thời kỳ này là Bs. Phạm Văn Hinh.
Tháng 4- 2010 Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh trực thuộc Khoa Các chuyên khoa. Hiện tại, Bộ môn có 5
cán bộ cơ hữu, 2 cán bộ kiêm nhiệm, Trong đó có 1 TS, Bs CKII, 1 Ths, 1 cán bộ đang học nghiên cứu sinh
trong nước, 2 cán bộ đang học Ths, 1 Bác sỹ CK.

2. Chức năng nhiệm vụ
Hàng năm giảng dạy sinh viên Y đa khoa, YHDP và RHM.
Từ năm học 2003 cho đến nay tham gia đào tạo BS nội trú bệnh viện, CKII.
Cán bộ của Bộ môn còn phục vụ khám chữa bệnh cho bệnh nhân ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái
Nguyên và Bệnh viện Trường Đại học Y khoa – Đại học Thái Nguyên.

3. Thành tích đạt được
-
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Năm 2007 - 2009 Bộ môn đã triển khai nghiên cứu đề tài cấp Bộ mã số: B2007 – TN05-06 “Nghiên cứu
đặc điểm hình ảnh chụp cắt lớp vi tính tổn thương nhu mô phổi kết hợp ở bệnh nhân bụi phổi Silic tại
Thái Nguyên”.
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-

Năm học 2003 - 2004: tập thể Bộ môn đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng bằng khen.

-

Năm học 2004 - 2005: 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

-

Năm học 2007 - 2008: 01 cá nhân được Nhà nước tặng Huân chương Lao động Hạng 3.

Với thành tích trên. Để phục vụ công tác đào tạo và triển khai công nghệ Y học hiện đại tại cơ sở Bệnh
Viện Trường Đại học Y Dược, Bộ môn đã phối hợp với Khoa XQuang thực hiện các kỹ thuật Chẩn đoán hình
ảnh: siêu âm, XQuang, chụp cắt lớp vi tính.
Bộ môn và Khoa Cận lâm sàng sẽ tiến hành triển khai thêm một số phương pháp Chẩn đoán mới tại Bệnh
viện Trường: hệ thống Siêu âm Dopple 4D, máy chụp XQuang tăng sáng truyền hình kỹ thuật số kết nối CR,
DR, chụp XQuang vú...

Tập thể khoa Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh
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năm XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

BỘ MÔN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
TRƯỞNG BỘ MÔN TIỀN NHIỆM
Đ/c Đặng Đức Định

Trưởng Bộ môn (1998 - 2013)

CÁN BỘ QUẢN LÝ ĐƯƠNG NHIỆM

Ths Nguyễn Thị Phương
Phó Trưởng Bộ môn

1. Lịch sử phát triển Bộ môn
Bộ môn Phục hồi chức năng được thành lập từ năm 1998
Tháng 4 năm 2010, Khoa Các chuyên khoa được thành lập và Bộ môn Phục hồi chức năng là 1 trong 11
Bộ môn trực thuộc khoa. Hiện tại, Bộ môn có 4 cán bộ cơ hữu và 01 cán bộ kiêm nhiệm; trong đó có 1 Tiến sĩ,
1 BSCK cấp I, 2 Thạc sĩ và 1 Bác sỹ đang học Cao học.

Hướng dẫn sinh viên thực hành tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên
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2. Chức năng, nhiệm vụ
Bộ môn Bộ môn Phục hồi chức năng là một trong các bộ môn thuộc Khoa Các chuyên khoa của nhà
trường với nhiệm vụ xây dựng chương trình, thực hiện kế hoạch giảng dạy, tiến hành các đề tài nghiên cứu khoa
học trong chương trình kế hoạch giảng dạy và nghiên cứu của nhà trường.
Bộ môn đã tham gia giảng dạy, đào tạo các đối tượng bác sĩ Đa khoa, Cử nhân Điều dưỡng, Trung cấp
Điều dưỡng và các Bác sĩ Chuyên khoa Cấp I, Cấp II.
Bộ môn phối hợp chặt chẽ với khoa Phục hồi chức năng BVĐKTW Thái Nguyên trong giảng dạy, đào
tạo, khám, điều trị bệnh chuyên khoa Phục hồi chức năng.

3. Thành tích đạt được
Bộ môn đã tiến hành các đề tài nghiên cứu về các lĩnh vực chuyên ngành như Viêm Quanh khớp vai, thoái
hóa, thoát vị cột sống cổ, cột sống thắt lưng, Phục hồi chức năng hô hấp, loãng xương… với số lượng:
-

Đề tài khoa học cấp cơ sở: 34

-

Đề tài cấp Bộ:

01

-

Đề tài cấp Đại học:

01

-

Tham gia một số đề tài một số đề tài với đơn vị khác.
Các đề tài đều được ứng dụng trong giảng dạy, điều trị bệnh, CSSK ban đầu cho nhân dân.

Với những thành tích trên bộ môn liên tục đạt danh hiệu tập thể tiên tiến, tổ công đoàn bộ môn đạt tổ
công đoàn vững mạnh.

Tập thể cán bộ Bộ môn Phục hồi chức năng
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BỘ MÔN Y HỌC GIA ĐÌNH
CÁN BỘ QUẢN LÝ ĐƯƠNG NHIỆM

Ths Lương Thị Hương Loan
Phụ trách Bộ môn

1. Lịch sử phát triển Bộ môn
Y học gia đình đã được giới thiệu ở nước ta từ những năm 1990 và chính thức trở thành một chuyên khoa
trong hệ thống đào tạo y học. Cùng với sự phát triển lớn mạnh của nhà trường, Trung tâm Y học gia đình đã
được thành lập từ năm 2001 và Bộ môn Y học gia đình được thành lập chính thức từ tháng 1 năm 2013 theo
Quyết định số 112/QĐ-YD.
Bộ môn Y học gia đình trực thuộc Khoa Các chuyên khoa. Hiện tại, Bộ môn có 1 cán bộ cơ hữu và 6 cán
bộ kiêm nhiệm được điều động từ các bộ môn Nội, Nhi, Tâm thần, Phục hồi chức năng, Sức khỏe môi trường
- Sức khỏe nghề nghiệp; trong đó có 2 Phó giáo sư - Tiến sĩ, 2 Tiến sĩ, 1 Bác sĩ chuyên khoa II, 2 Thạc sĩ.

2. Chức năng, nhiệm vụ
Bộ môn Y học gia đình có nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu về lĩnh vực Y học gia đình, trước hết đảm
nhiệm việc giảng dạy chứng chỉ về Y học gia đình cho các khoá đào tạo Bác sỹ chuyên khoa cấp I về Y học gia
đình sau đó mở rộng các đối tượng đào tạo như Bác sĩ đa khoa hệ 4 năm và sắp tới là đào tạo Bác sĩ chuyên
khoa hệ 6 năm.
Hợp tác quốc tế, nhất là về đào tạo và nghiên cứu liên quan đến chăm sóc sức khoẻ ban đầu là một nhiệm
vụ được ưu tiên trong giai đoạn đầu.
Tham gia xây dựng các cơ sở thực hành về Y học gia đình riêng tại bệnh viện trường Đại học Y Dược Thái
Nguyên và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nhằm phục phụ giảng dạy, đào tạo, khám, điều trị, tư vấn chăm sóc
bệnh nhân theo định hướng của Y học gia đình.

3. Thành tích đạt được
Ngay từ khi được thành lập, Bộ môn Y học gia đình đã tích cực triển khai các công việc phục vụ cho nhiệm
vụ trước mắt và lâu dài cho công tác đào tạo của Trường. Những kết quả và hoạt động chính gồm:
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3.1. Về đào tạo cán bộ
Đã tổ chức phân công nhiệm vụ, lĩnh vực nghiên cứu cụ thể cho các giảng viên. Các bài giảng về chuyên
đề mới này đã được phát triển với sự chia sẻ và trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ Đại học Y Hà Nội, Đại học Y
Dược TP Hồ Chí Minh, Đại học Y Dược Cần Thơ, Đại học Y khoa Huế, Đại học Y khoa Hải Phòng, Đại học
Y Phạm Ngọc Thạch, Đại học Y khoa Thái Bình. Đơn vị cũng đã chủ động hợp tác và gửi cán bộ tham gia các
khoá đào tạo dài hạn về Y học gia đình tại Mỹ, Philippines. Cử cán bộ tham gia các khoá đào tạo về các chủ đề
liên quan đến Y học gia đình, do các chuyên gia Quốc tế đào tạo tại Hà Nội.
3.2. Về thực hiện nhiệm vụ đào tạo
Đến năm 2008, trường đã đào tạo 02 khóa bác sĩ chuyên khoa I với tổng số 70 bác sĩ tốt nghiệp. Các giảng
viên của Đơn vị đã thực hiện nhiệm vụ giảng dạy chứng chỉ Y học gia đình từ các bài soạn hoàn toàn mới, cập
nhật, với phương pháp tích cực. Nhiều kinh nghiệm đã thu được qua khoá đầu tiên, Bộ môn đang tiến hành
các cải tiến cần thiết phục vụ cho việc mở rộng việc đào tạo trong tương lai. Bộ môn đã giảng dạy, đào tạo các
đối tượng Bác sĩ chuyên khoa CấpI, Bác sĩ đa khoa hệ 4 năm, và năm học sắp tới sẽ đưa vào giảng dạy Bác sĩ đa
khoa hệ 6 năm.
-

Nghiên cứu khoa học: Giảng viên Bộ môn đã thực hiện đánh giá phản hồi về chất lượng môn học của giảng
viên, phục vụ cho việc cải thiện chương trình giảng dạy.

-

Hợp tác và quan hệ Quốc tế: Từ 2010, Bộ môn Y học gia đình chính thức là một thành viên trong dự án
hợp tác Việt Bỉ, do Đại học Liege (Bỉ) là đơn vị hỗ trợ kỹ thuật. Giảng viên của Bộ môn Y học gia đình đã
tham gia tích cực các hoạt động giao lưu, hội thảo với các Trường Đại học Y trong toàn quốc và quốc tế.

Tập thể cán bộ Bộ môn Y học gia đình
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KHOA RĂNG HÀM MẶT
CÁN BỘ QUẢN LÝ KHOA TIỀN NHIỆM
Đ/c Nông Ngọc Thảo

Phụ trách Bộ môn Răng Hàm Mặt (1984 - 1987)

Đ/c Nguyễn Đình Trân

Trưởng Bộ môn Răng Hàm Mặt (1987 - 2007)

Đ/c Nguyễn Văn Ninh

Phó Trưởng Bộ môn Răng Hàm Mặt (2004 - 4/2012)

Đ/c Hoàng Tiến Công

Trưởng Bộ môn Răng Hàm Mặt (2010 - 4/2012)

TRƯỞNG, PHÓ KHOA ĐƯƠNG NHIỆM

TS Lê Thị Thu Hằng
Phó Trưởng khoa

TS Hoàng Tiến Công
Trưởng khoa

Ths Nguyễn Văn Ninh
Phó Trưởng khoa

1. Lịch sử phát triển
Những năm đầu từ khi Trường mới thành lập (1968 - 1978), Phân môn Răng Hàm Mặt trực thuộc Bộ
môn Chuyên khoa, bao gồm tất cả các chuyên khoa hệ Nội và hệ Ngoại.
Từ năm 1979 - 1983, Phân môn Răng Hàm Mặt trực thuộc Bộ môn Chuyên khoa I, bao gồm các chuyên
khoa thuộc hệ Ngoại là Mắt, Răng Hàm Mặt và Tai Mũi Họng.
Năm 1984, Bộ môn Răng Hàm Mặt được tách ra thành bộ môn riêng.
Từ tháng 5/2012, Khoa Răng Hàm Mặt được thành lập gồm 4 Bộ môn: Nha khoa cơ sở, Nha khoa dự
phòng và phát triển, Nha khoa phục hồi, Bệnh lý và phẫu thuật miệng- hàm mặt
Hiện nay, Khoa Răng Hàm Mặt gồm 36 cán bộ giảng dạy với 1 GS, 1 PGS, 12 Tiến sĩ, 4 Thạc sĩ, 2 Bác sĩ
chuyên khoa I, 10 Bác sĩ, 2 KTV, trong đó có 20 cán bộ cơ hữu, 16 giảng viên mời giảng.

2. Những thành tích đạt được trong 45 năm qua
2.1. Đào tạo:
-
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Giảng dạy RHM cho sinh viên các ngành Y đa khoa hệ chính qui và liên thông, Y học dự phòng, Điều
dưỡng hệ chính qui và liên thông, Cao đẳng Y tế học đường và Trung học Điều dưỡng.
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-

Giảng dạy sau đại học các khóa chuyên khoa I, chuyên khoa II các chuyên ngành Y học gia đình, Tai Mũi
Họng, Ngoại khoa.

-

Đào tạo Bác sĩ Răng Hàm Mặt hệ 6 năm từ năm 2008.

-

Tham gia khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên và Bệnh viện Trường Đại học
Y khoa.

2.2. Nghiên cứu khoa học:
-

Hoàn thành 1 đề tài cấp Bộ, 23 đề tài cấp cơ sở (2010 - 2013).

-

Có các bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế.

-

Xuất bản 2 giáo trình Răng Hàm Mặt và Điều dưỡng Răng Hàm Mặt tại NXB Đại học Quốc gia; 1 sách
chuyên khảo bằng tiếng Anh tại Lambert Academic Publishing.

-

Tổ chức hội thảo chuyên đề.

-

Tham gia và báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế.

-

Tham gia các hoạt động trong Hội Nha sĩ danh dự quốc tế, Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam.

3. Khen thưởng:
3.1. Tập thể:
Đơn vị LĐTT xuất sắc năm 2007-2008 và 2012-2013 của Đại học Thái Nguyên. Giấy khen của Giám đốc
ĐH Thái Nguyên năm học 2012-2013.
3.2. Cá nhân:
-

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

01

-

Bằng khen của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục Đào tạo: 03

-

Giấy khen của Đại học Thái Nguyên:

04

Tập thể cán bộ Khoa Răng Hàm Mặt
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BỘ MÔN NHA KHOA CƠ SỞ
1. Chức năng nhiệm vụ:
Đào tạo, nghiên cứu khoa học trên các lĩnh vực về Nha khoa cơ sở và Nha khoa hiện đại.

2. Danh sách cán bộ giảng viên:
TS. Hoàng Tiến Công - Trưởng Bộ môn
Ths. Lưu Thị Thanh Mai
BS. Bùi Hồng Hạnh
BS. Nguyễn Thị Hạnh
CN. Lương Thị Thu Trang
KTV. Lê Thị Kim Dung
Y công Nguyễn Thị Hòa

BỘ MÔN BỆNH LÝ VÀ PHẪU THUẬT MIỆNG - HÀM MẶT
1. Chức năng nhiệm vụ:
Đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực bệnh lý miệng, phẫu thuật hàm
mặt, nhổ răng và phẫu thuật miệng.

2. Danh sách cán bộ giảng viên:
Ths. Lê Ngọc Uyển - Trưởng Bộ môn
BS. Nguyễn Nam Hà
BS. Vũ Ngọc Tú
BS. Nguyễn Đăng Thắng
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BỘ MÔN NHA KHOA DỰ PHÒNG VÀ PHÁT TRIỂN
1. Chức năng nhiệm vụ:
Đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nha khoa công cộng, răng trẻ em,
chỉnh hình răng mặt, nha chu, NCKH trong nha khoa.

2. Danh sách cán bộ giảng viên:
TS. Lê Thị Thu Hằng - Trưởng Bộ môn
BS. Đỗ Minh Hương
BS. Nguyễn Thị Diệp Ngọc
BS. Vũ Thị Hà
KTV. Hoàng Thị Ân

BỘ MÔN NHA KHOA PHỤC HỒI
1. Chức năng nhiệm vụ:
Đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực chữa răng, nội nha và phục hình.

2. Danh sách cán bộ giảng viên:
Ths. Nguyễn Văn Ninh - Trưởng Bộ môn
BS. Đàm Thu Trang
BS Lê Thị Hòa
BS. Hoàng Văn Kang
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KHOA DƯỢC
TRƯỞNG, PHÓ KHOA ĐƯƠNG NHIỆM

TS Trần Văn Tuấn
Trưởng khoa

Ths Nguyễn Tiến Phượng
Phó trưởng khoa

DSCKI Hoàng Thị Cúc
Phó trưởng khoa

TS Lê Thị Hường
Phó trưởng khoa

1. Lịch sử phát triển khoa

3. Thành tích đã đạt được

-

-

Hoàn thành 64 đề tài khoa học cấp trường, 8 đề
tài cấp bộ, 1 đề tài cấp nhà nước được ứng dụng
trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học phục vụ cho
công tác đào tạo và chăm sóc sức khoẻ cho nhân
dân địa phương.

-

Khen thưởng: được tặng 2 giấy khen của Giám
đốc Đại học Thái Nguyên, 5 năm liền là tập thể
lao động tiên tiến

-

Khoa Dược được thành lập ngày 12 tháng 6 năm
2008, theo Quyết định số 2156/QĐ-TCCB do
Giám Đốc Đại học Thái Nguyên ký.mặc dù mới
thành lập nhưng khoa Dược đã nhanh chóng
hoàn thiện, ổn định tổ chức, nâng cao trình độ
chuyên môn để đáp ứng được nhu cầu giảng dạy
đào tạo cho cán bộ chuyên ngành Dược.
Hiện nay tổng số cán bộ của khoa là 58 người,
trong đó Tiến sỹ: 02; thạc sỹ: 22; DSCKI: 01;
trình độ đại học: 18:; kỹ thuật viên: 12; y công:
03

2. Chức năng năng, nhiệm vụ của khoa Dược
-

Giảng dạy cho các đối tượng: Đại học Dược,
Trung học Dược, Đại học Y, Cử nhân điều dưỡng,
Điều dưỡng trung học, Kỹ thuật viên xét nghiệm,
Cao đẳng Vệ sinh an toàn thực phẩm, Bác sỹ CKI,
Bác sỹ CKII, Bác sỹ nội trú bệnh viện, cao học.

-

Tham gia nghiên cứu khoa học, hướng dẫn nghiên
cứu khoa học và hợp tác quốc tế
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Tập thể cán bộ công chức Khoa Dược
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BỘ MÔN BÀO CHẾ - CÔNG NGHIỆP DƯỢC
TRƯỞNG BỘ MÔN TIỀN NHIỆM
Trưởng bộ môn (2006 - 2008)

Đ/c Hoàng Gioỏng

TRƯỞNG, PHÓ BỘ MÔN ĐƯƠNG NHIỆM

Ths Đồng Thị Hoàng Yến
Trưởng Bộ môn

Ths Nguyễn Duy Thư
Phó trưởng Bộ môn

cho thực tập của sinh viên, học sinh và công tác
nghiên cứu khoa học.

1. Lịch sử phát triển
Bộ môn Bào chế - Công nghiệp dược được thành
lập tháng 10 năm 2004, hiện nay tập thể Bộ môn có
11 cán bộ công nhân viên, 2 cán bộ đang học nghiên
cứu sinh.

2. Chức năng, nhiệm vụ
-

Giảng dạy cho các đối tượng đại học dược chính
qui, chuyên tu dược, trung học dược.

-

Tham gia nghiên cứu khoa học, hướng dẫn sinh
viên nghiên cứu khoa học

-

Đào tạo và tự đào tạo để nâng cao trình độ
chuyên môn.

-

Tham gia hoàn thành xuất sắc các phong trào văn
hóa, văn nghệ, thể thao của cơ quan đoàn thể phát
động.

-

Đã hoàn thành 10 đề tài cấp cơ sở, đang triển khai
1 đề tài cấp bộ phục vụ nghiên cứu khoa học và
chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

3. Thành tích đạt được
-

Từng bước hoàn thiện giáo trình, giáo án phục vụ
giảng dạy môn Bào chế - Công nghiệp Dược, Bảo
quản cho các đối tượng chuyên ngành Dược.
Nâng cấp phòng thực hành Bào chế để phục vụ

Tập thể cán bộ Bộ môn bào chế công nghiệp dược
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BỘ MÔN DƯỢC LIỆU
TRƯỞNG, PHÓ BỘ MÔN ĐƯƠNG NHIỆM

Ths Phạm Thị Tuyết Nhung
Trưởng Bộ môn

1. Lịch sử phát triển bộ môn

Ths Đinh Phương Liên
Phó Trưởng Bộ môn

-

Nghiên cứu khoa học: chủ trì 7 đề tài NCKH cấp
cơ sở, hướng dẫn 6 khóa luận tốt nghiệp dược sĩ
đại học, tham gia hướng dẫn luận văn cao học
dược.

Bộ môn Dược liệu - Thực vật dược được thành lập
tháng 04 năm 2004. Hiện nay tổng số cán bộ cuả bộ
môn là 12 người, trong đó trình độ thạc sỹ là 03 (01
đang học nghiên cứu sinh), 04 cán bộ đang học cao học
3.2. Khen thưởng:
tại Hà Nội, 4 kỹ thuật viên và 01 y công.
- Tập thể: Bộ môn liên tục đạt tập thể lao động tiên
tiến (2005-2011).
2. Chức năng, nhiệm vụ
-

Giảng dạy cho các đối tượng đại học dược chính qui, chuyên tu dược, trung học dược.

-

Tham gia nghiên cứu khoa học, hướng dẫn sinh
viên nghiên cứu khoa học

-

Đào tạo và tự đào tạo để nâng cao trình độ chuyên
môn.

Cá nhân: 03 giấy khen của Giám đốc Đại học Thái
Nguyên (2005, 2010, 2011), Các cán bộ trong bộ
môn liên tục đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, lao
động tiên tiến.

3. Thành tích
3.1. Đào tạo
-

Từng bước hoàn thiện giáo trình, giáo án phục vụ
giảng dạy môn học Thực vật Dược, Dược liệu,
Dược cổ truyền cho các đối tượng SV chuyên
ngành dược.
Tập thể cán bộ Bộ môn Dược liệu
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BỘ MÔN DƯỢC LÂM SÀNG
CÁN BỘ QUẢN LÝ BỘ MÔN TIỀN NHIỆM
Đ/c Lê Thị Hường

Trưởng Bộ môn (2004 - 2007)

Đ/c Hoàng Gioòng

Phụ trách bộ môn (2007 - 2008)

TRƯỞNG BỘ MÔN ĐƯƠNG NHIỆM

TS Trần Văn Tuấn
Trưởng Bộ môn

tài cấp cơ sở, hiện tại đang thực hiện 4 đề tài cấp
cơ sở ứng dụng trong giảng dạy và nghiên cứu.

1. Lịch sử phát triển Bộ môn
Bộ môn Dược lâm sàng được thành lập năm
2004, tách ra từ bộ môn Dược lý, hiện nay bộ môn có
06 giảng viên, trong đó có 02 tiến sỹ và 04 thạc sỹ.

-

Khen thưởng : 8 năm liền đạt tập thể lao động
tiên tiến.

2. Chức năng năng, nhiệm vụ
-

Giảng dạy cho các đối tượng đại học dược chính
qui, chuyên tu dược, trung học dược, Bác sỹ nội
trú, cao học, bác sỹ chuyên khoa cấp II

-

Tham gia nghiên cứu khoa học, hướng dẫn sinh
viên nghiên cứu khoa học

-

Đào tạo và tự đào tạo để nâng cao trình độ
chuyên môn.

3. Thành tích đã đạt được
-

Đã hoàn thành 01 đề tài khoa học cấp bộ, 12 đề

Tập thể cán bộ Bộ môn Dược lâm sàng
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BỘ MÔN HÓA DƯỢC
TRƯỞNG BỘ MÔN TIỀN NHIỆM
Trưởng Bộ môn (2004 - 2010)

Đ/c Hoàng Thị Cúc

TRƯỞNG, PHÓ BỘ MÔN ĐƯƠNG NHIỆM

Ths Đoàn Thanh Hiếu
Trưởng Bộ môn

1. Lịch sử phát triển bộ môn
Bộ môn Hóa Dược được thành lập ngày 09 tháng
04 năm 2004, hiện tại bộ môn có 14 cán bộ; trong đó
có 4 thạc sỹ, 01 Dược sỹ chuyên khoa I và 04 dược sỹ
đại học, 4 kỹ thuật viên, 01 y công. Có 01 đang học
DS CKII và 01 đang học NCS.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Ths Bùi Thị Thanh Châm
Phó Trưởng Bộ môn

-

Hướng dẫn sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp đạt
kết quả cao.

-

Chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, liên
tục biên soạn, chỉnh sửa tài liệu học tập nhằm
không ngừng nâng cao chất lượng dạy - học.

-

8 năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động
tiên tiến.

Giảng dạy các học phần Hóa Lý Dược, Hóa Dược,
Kiểm Nghiệm cho các đối tượng sinh viên Đại học
Dược hệ chính quy 5 năm, hệ tập trung 4 năm.
Tham gia nghiên cứu khoa học và hướng dẫn sinh
viên nghiên cứu khoa học, làm khóa luận tốt nghiệp.
Hoàn thành các nhiệm vụ khác do Nhà trường, Khoa
phân công.

3. Thành tích của tập thể
-
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Thực hiện 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại
học Thái Nguyên và nhiều đề tài nghiên cứu khoa
học cấp cơ sở.

Tập thể cán bộ Bộ môn Hóa dược
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BỘ MÔN DƯỢC LÝ
CÁN BỘ QUẢN LÝ BỘ MÔN TIỀN NHIỆM
Phụ trách bộ môn (1968 - 1972)
Trưởng bộ môn (1972 - 2004)
Trưởng bộ môn (2004 - 2010)

Đ/c Nguyễn Thị Điệp
Đ/c Phan Văn Các
Đ/c Đỗ Thị Minh Thanh

TRƯỞNG, PHÓ BỘ MÔN ĐƯƠNG NHIỆM

Ths Nguyễn Tiến Phượng
Trưởng Bộ môn

Ths Lương Hoàng Trưởng
Phó Trưởng Bộ môn

lý đã khắc phục mọi khó khăn, tiến hành nhiều
đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy
gồm: 1 đề tài cấp Nhà nước, 5 đề tài cấp bộ, 27 đề
tài cấp cơ sở.

1. Lịch sử phát triển bộ môn
Tháng 7/1968, Bộ môn Dược lý được thành lập
trong tổ hợp bộ môn chung Đông y - Vệ sinh dịch tễ Dược, Từ đó đến nay qua 45 năm xây dựng và phát
triển, đến nay bộ môn có 13 người, trong đó có 10
giảng viên, 2 kỹ thuật viên và 01 y công, hiện tại có 5
cán bộ đang đi học nghiên cứu sinh và cao học.

-

Khen thưởng: tập thể bộ môn được tặng nhiều
bằng khen và giấy khen của Bộ Giáo dục và Đào
tạo và Bộ Y tế.

2. Chức năng, nhiệm vụ
-

Giảng dạy cho các đối tượng đại học dược chính
qui, chuyên tu dược, trung học dược, Bác sỹ nội
trú, cao học, bác sỹ chuyên khoa cấp II

-

Tham gia nghiên cứu khoa học, hướng dẫn sinh
viên nghiên cứu khoa học

-

Đào tạo và tự đào tạo để nâng cao trình độ
chuyên môn.

3. Thành tích đạt được
-

Hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của
bộ môn: trong điều kiện hiện nay, bộ môn Dược

Tập thể cán bộ Bộ môn Dược lý
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KHOA ĐIỀU DƯỠNG
TRƯỞNG KHOA TIỀN NHIỆM
Trưởng khoa (2008 - 2011)

Đ/c Lê Văn Duy

TRƯỞNG, PHÓ KHOA ĐƯƠNG NHIỆM

TS Vi Thị Thanh Thuỷ
Phó Trưởng khoa

Ths Nông Phương Mai
Trưởng khoa

Ths Phùng Văn Lợi
Phó Trưởng khoa

1. Lịch sử phát triển của khoa
Khoa Điều dưỡng Trường Đại học Y - Dược được thành lập theo Quyết định số 689/QĐ-TCCB, ngày
02/10/2007 của Đại học Thái Nguyên.
Khoa Điều dưỡng có 4 bộ môn trực thuộc:
-

Bộ môn Điều dưỡng cơ bản

-

Bộ môn Huấn luyện kỹ năng Y khoa

-

Bộ môn Quản lý Điều dưỡng

-

Bộ môn Điều dưỡng Lâm sàng

Hiện tại, Khoa có 39 cán bộ viên chức, trong đó có
01 tiến sỹ, 13 thạc sỹ, 01 bác sỹ, 22 cử nhân, (Hiện có 08
cán bộ đang học Sau đại học tại Thái Lan, Trung Quốc,
Đài Loan) 02 kỹ thuật viên, 01 y công.

2. Chức năng, nhiệm vụ
-
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Quản lý cán bộ viên chức và học sinh, sinh viên
thuộc khoa theo đúng nội quy, quy định của
nhà trường.

Lễ công bố quyết định thành lập Khoa
(ngày 25 tháng 2 năm 2008)
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-

Xây dựng chương trình chi tiết môn học phù hợp
cho từng đối tượng đào tạo. Biên soạn giáo trình
giảng dạy lý thuyết, bảng kiểm thực hành và lượng
giá sinh viên. Tổ chức tốt công tác giảng dạy đảm
bảo thời lượng và chất lượng. Đánh giá kết quả học
tập của học sinh, sinh viên khách quan, chính xác
theo đúng quy chế, quản lý điểm theo đúng quy
định của nhà trường

-

Các cán bộ trong Khoa phối hợp tốt công tác Đào
tạo với công tác Nghiên cứu khoa học - Hợp tác
quốc tế cũng như chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện
và Chăm sóc sức khoẻ tại cộng đồng.

Điểm báo khoa học tại Khoa

3. Thành tích của khoa
Từ năm 2008 đến 2011, Khoa Điều dưỡng liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và “Tập thể
văn hóa”.
Năm 2012, Khoa đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và “Tập thể văn hóa” đồng thời được nhận Bằng
khen của Bộ Y tế vì “Đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2011 - 2012”.
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BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN
TRƯỞNG BỘ MÔN TIỀN NHIỆM

TRƯỞNG BỘ MÔN ĐƯƠNG NHIỆM

GVC. BSCKII Đỗ Thị Bẩy
Trưởng Bộ môn (1995 - 2007)

Ths Nông Phương Mai
Trưởng Bộ môn

1. Lịch sử phát triển Bộ môn
Bộ môn Điều Dưỡng là một Bộ môn trong Khoa
Điều dưỡng của Trường Đại học Y Dược Thái
Nguyên. Bộ môn được thành lập từ tháng 11 năm
1995 do GVC. BSCKII Đỗ Thị Bẩy là Trưởng Bộ môn
đầu tiên và đã lãnh đạo Bộ môn từ khi thành lập đến
tháng 4 năm 2007.
Trong 17 năm qua, Bộ môn đã không ngừng phấn
đấu, từng bước xây dựng và trưởng thành. Hiện tại, Bộ
môn có 10 cán bộ, trong đó có 05 giảng viên, 01 giáo
viên TH, 03 kỹ thuật viên, 01 y công.

lan; 01 giảng viên đang học Cao học Điều dưỡng
tại Trung Quốc theo chương trình học bổng 322.

4. Khen thưởng
Từ khi thành lập đến nay, tập thể cán bộ viên chức
Bộ môn Điều dưỡng luôn hoàn thành tốt công tác đào
tạo và các hoạt động được Nhà trường giao. Tập thể
Bộ môn nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao
động tiên tiến. Cá nhân: 02 cán bộ được tặng Huy
chương Vì sự nghiệp Giáo dục và Huy chương Vì sức
khoẻ nhân dân; 01 cán bộ được tặng Bằng khen của
Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn
Giảng dạy kiến thức về Điều dưỡng Cơ bản và
hướng dẫn thực hành các kỹ năng Điều dưỡng cho
sinh viên ngành Y đa khoa, Điều dưỡng có trình độ
chuyên môn, có ý thức đạo đức nghề nghiệp đáp ứng
được nhu cầu của xã hội.

3. Thành tích đạt được
-

Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

-

Các giảng viên trong Bộ môn đã và đang thực
hiện 08 Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở;
Bộ môn có 02 giảng viên đã tốt nghiệp Thạc sĩ
Điều dưỡng tại Trường Đại học Burapha - Thái

124

Tập thể cán bộ Bộ môn Điều dưỡng cơ bản

TR ƯỜ N G Đ Ạ I HỌ C Y D ƯỢ C TH Á I N GU YÊN

BỘ MÔN HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG
TRƯỞNG BỘ MÔN TIỀN NHIỆM

TRƯỞNG BỘ MÔN ĐƯƠNG NHIỆM

Ths Lê Văn Duy
Trưởng Bộ môn (2005 -2011)

TS Vi Thị Thanh Thủy
Trưởng Bộ môn

1. Lịch sử phát triển Bộ môn
-

Được thành lập vào 5 tháng 4 năm 2005, có 6 Bộ môn tham gia giảng dạy: Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Y học
cộng đồng, Phẫu thuật thực hành. Bộ môn Huấn luyện kỹ năng (Skillslab) là một Bộ môn hoạt động gắn
kết với các Bộ môn Y cơ sở và Lâm sàng, là nơi tạo điều kiện thuận lợi để các Bộ môn Y cơ sở và Lâm sàng
thực hiện việc huấn luyện kỹ năng y khoa cơ bản theo phương pháp mới để góp phần nâng cao chất lượng
đào tạo Y khoa. Tại Skillslab, sinh viên có cơ hội để thể thực tập nhiều lần trên mô hình và bệnh nhân giả
để hoàn thiện kỹ năng trước khi thực hiện trên bệnh nhân thật.

-

Tổng số cán bộ 03 (trong đó có 01 Tiến sĩ, 01 Thạc sĩ, 01 Cử nhân Điều dưỡng).

-

Giảng viên từ các Bộ môn Nội, Ngoại, Sản đến tham gia giảng dạy.

2. Chức năng:
-

Tổ chức điều hành xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo phần thực hành kỹ năng y khoa cơ bản trong
lĩnh vực Nội khoa, ngoại khoa, sản khoa.

-

Tổ chức nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng các đề tài khoa học thuộc lĩnh vực điều dưỡng Nội,
ngoại, sản.

-

Tổ chức công tác coi thi, chấm thi, quản lý điểm theo thẩm quyền được phân cấp theo các quy định của
nhà truờng.

-

Tổ chức công tác quản lý sinh viên cho các lớp sinh viên năm 3 hệ bác sĩ đa khoa 6 năm và hệ 4 năm theo
quy định.

-

Quản lý đội ngũ cán bộ, giảng viên, cơ sở vật chất, phòng làm việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao theo
tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Nhiệm vụ
-

Quản lý cán bộ công chức và học sinh, sinh viên thuộc bộ môn theo đúng nội quy, quy định của nhà trường.
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-

Xây dựng chương trình chi tiết môn học phù hợp cho từng đối tượng đào tạo. Biên soạn giáo trình giảng
dạy, tổ chức giảng dạy học phần Huấn luyện kỹ năng đảm bảo thời lượng và chất lượng.

-

Các Cán bộ trong Bộ môn phối hợp tốt công tác Đào tạo với công tác Nghiên cứu khoa học - Quan hệ
quốc tế.

4. Thành tích của Bộ môn
4.1. Đào tạo, nghiên cứu khoa học
-

Tham gia các hoạt động của dự án Hà Lan “Đẩy mạnh huấn luyện kỹ năng tiền lâm sàng tại 8 trường/Khoa
Y Việt Nam”, dự án “Sức khỏe sinh sản”, Dự án “nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học cho giáo
viên cao đẳng và đại học điều dưỡng”.

-

Tham gia học sau đại học để nâng cao trình độ chuyên môn. Thực hiện các nghiên cứu khoa học

-

Tạo mối quan hệ với Skillslab các trường Y trong nước: Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược Hồ Chí Minh, Đại
học Y Hải Phòng, Đại học Y Thái Bình, Đại học Y Huế, Đại học Y Cần Thơ và Khoa Y Đại học Tây Nguyên.

4.2. Khen thưởng
Từ năm 2005 đến 2011, Bộ môn Huấn luyện kỹ năng liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và
“Tập thể văn hóa”.
Năm 2012, Bộ môn đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và “Tập thể văn hóa”.

Tham gia Hội thảo liên trường

126

TR ƯỜ N G Đ Ạ I HỌ C Y D ƯỢ C TH Á I N GU YÊN

BỘ MÔN QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG
LÃNH ĐẠO TIỀN NHIỆM

Ths Vũ Thị Ngọc Lan
Trưởng Bộ môn (2008 - 2011)

LÃNH ĐẠO ĐƯƠNG NHIỆM

Ths Đinh Ngọc Thành
Phó Trưởng Bộ môn

1. Lịch sử phát triển Bộ môn
Bộ môn Quản lý Điều dưỡng được thành lập ngày 25 tháng 6 năm 2008. Hiện tại, Bộ môn có 05 Giảng
viên cơ hữu, trong đó có 02 Thạc sỹ điều dưỡng; 02 giảng viên đang học thạc sỹ tại nước ngoài và 01 giảng viên
đang học thạc sỹ trong nước. Giảng viên kiêm nhiệm: 04 (CNĐD).

2. Chức năng, nhiệm vụ
-

Quản lý cán bộ viên chức và học sinh, sinh viên thuộc khoa theo đúng nội quy, quy định của nhà trường.

-

Xây dựng đề cương chi tiết môn học Quản lý điều
dưỡng và tổ chức thực hiện giảng dạy theo kế
hoạch đào tạo của nhà trường cho các đối tượng
Cử nhân Điều dưỡng (Hệ Chính quy và Hệ Vừa
làm vừa học), với khối lượng giảng dạy 3 tín chỉ,
đảm bảo thời lượng và chất lượng. Biên soạn giáo
trình giảng dạy lý thuyết, bảng kiểm thực hành và
lượng giá sinh viên. Đánh giá kết quả học tập của
học sinh, sinh viên khách quan, chính xác theo
đúng quy chế, quản lý điểm theo đúng quy định
của nhà trường.

-

Một buổi hướng dẫn sinh viên thảo luận nhóm

Các giảng viên trong Bộ môn phối hợp tốt công tác Đào tạo với công tác Nghiên cứu khoa học - Hướng
dẫn sinh viên làm nghiên cứu khoa học. Tham gia các hoạt động, các phong trào do các cơ quan, đoàn thể
phát động, đoàn kết nội bộ xây dựng Bộ môn đạt tiêu chuẩn tập thể văn hóa.

3. Thành tích của đơn vị
3.1. Tập thể:
Từ năm 2008 đến 2012, Bộ môn Quản lý Điều dưỡng liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và
“Tập thể văn hóa”.
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3.2. Cá nhân:
-

01 Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Việt Nam.

-

01 Giấy khen về “Công tác Công đoàn” và 01 Giấy khen về “Công tác nữ công” của Ban Chấp hành Công
đoàn Đại học Thái Nguyên.

-

01 Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

-

01 Giấy khen của Đảng bộ Ngoài nước

-

01 Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh.

Tập thể cán bộ Bộ môn Quản lý Điều dưỡng
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BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG LÂM SÀNG
TRƯỞNG BỘ MÔN TIỀN NHIỆM

CÁN BỘ QUẢN LÝ ĐƯƠNG NHIỆM

Ths Phùng Văn Lợi
Phó Trưởng Bộ môn

BSCKII Nông Thị Minh Tâm
Trưởng Bộ môn (2005 - 2010)

-

1. Lịch sử phát triển Bộ môn
-

Bộ môn Điều dưỡng Lâm sàng được thành lập
theo Quyết định số 127/QĐ-ĐHTN ngày
28/3/2005 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

-

Tổng số cán bộ 21 (trong đó có 11 Thạc sỹ Điều
dưỡng, 10 Cử nhân Điều dưỡng).

CN Vũ Đình Lục
Phó Trưởng Bộ môn

Chủ động lập kế hoạch thực hiện chương trình
đào tạo được giao đảm bảo thời gian, chất lượng.
Xây dựng chương trình chi tiết môn học phù hợp
cho từng đối tượng đào tạo. Biên soạn giáo trình
giảng dạy, tổ chức giảng dạy học phần điều dưỡng
Nội khoa, Ngoại khoa, Sản khoa, Nhi khoa và
điều dưỡng Tâm Thần.

2. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn

3. Thành tích của Bộ môn

-

Từ năm 2005 đến 2011 Bộ môn Điều dưỡng Lâm
sàng liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”
và “Tập thể văn hóa”.

Phối hợp chặt chẽ với các Phòng ban, Khoa, Bộ
môn của trường trong các hoạt động Chính
quyền, đoàn
thể, trong công
tác quản lý
hành chính,
quản lý đào tạo,
nghiên
cứu
khoa học - quan
hệ quốc tế và
chăm sóc sức
khoẻ nhân dân.

Năm 2012, Bộ
môn đạt danh hiệu
“Tập thể lao động
tiên tiến” và “Tập thể
văn hóa”.

Tập thể cán bộ Bộ môn Điều dưỡng Lâm sàng
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BỘ MÔN NỘI
TRƯỞNG BỘ MÔN TIỀN NHIỆM
Đ/c Nguyễn Đăng Thụ

Trưởng Bộ môn Nội-Nhi (1968 - 1973)

Đ/c Lê Ngọc Trọng

Trưởng Bộ môn Nội (1974 - 1976; 1982 - 1992)

Đ/c Đỗ Kháng Chiến

Trưởng Bộ môn (1976 - 1981)

Đ/c Nguyễn Phương Lan

Trưởng Bộ môn (1992 - 1996)

Đ/c Doanh Thiêm Thuần

Trưởng Bộ môn (1996 - 2006)

TRƯỞNG, PHÓ BỘ MÔN ĐƯƠNG NHIỆM

TS Phạm Kim Liên
Phó Trưởng Bộ môn

PGS.TS Dương Hồng Thái
Trưởng Bộ môn

TS Nguyễn Trọng Hiếu
Phó Trưởng Bộ môn

1. Lịch sử phát triển bộ môn
Năm 1968, Bộ môn Nội - Nhi được thành lập tại La Hiên - Võ Nhai Thái Nguyên do Thầy Nguyễn Đăng
Thụ làm Trưởng bộ môn.
Năm 1972, để đáp ứng nhiệm vụ đào tạo của nhà trường, Bộ môn Nội được tách ra từ Bộ môn Nội - Nhi
thành bộ môn chuyên môn giảng dạy về lĩnh vực nội khoa cho các đối tượng sinh viên. Giữa năm 1972, Bộ
môn Nội cùng với các phòng ban và các bộ môn khác chuyển về thành phố Thái Nguyên cho đến nay.
Trải qua 45 năm xây dựng và trưởng thành, Bộ môn hiện có 20 cán bộ cơ hữu, 3 cán bộ kiêm nhiệm. Trình
độ chuyên môn của CBGD ngày càng được nâng lên đáp ứng nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và điều
trị, phục vụ người bệnh. Đến nay Bộ môn Nội có 2 PGS, 4 TS; 10 Ths; 3 BS, 1 Cử nhân. Có 6 cán bộ đi học
dài hạn tại Hà Nội và nước ngoài

2. Những thành tựu đạt được trong 45 năm qua
2.1. Đào tạo
Đào tạo 43 khóa BS đa khoa chính quy, 43 khóa BS Chuyên tu. 16 khóa Cao học Nội và các cao học chuyên
ngành khác, 16 khóa CK cấp I, 5 khóa BS nội trú; 5 khóa BSCK cấp II. Tham gia đào tạo nhiều dự án, lớp học
ngoài trường cho y tế tuyến trước.
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2.2. Nghiên cứu khoa học
Giảng viên Bộ môn nghiên cứu về mô hình bệnh tật
miền núi, các bệnh nội khoa, triển khai các ứng dụng
khoa học kỹ thuật trong chẩn đoán, điều trị. Các đề tài
có đóng góp cho giảng dạy và chăm sóc sức khỏe nhân
dân. Mỗi năm có 3 - 4 đề tài cấp Bộ, cấp Đại học Thái
Nguyên. Mỗi cán bộ giảng viên bộ môn đều đăng ký và
thực hiện ít nhất một đề tài từ cấp cơ sở trở lên. Trong
nhiều năm, cán bộ trẻ của Bộ môn đã có đề tài đạt giải
Xuất sắc, giải Nhất, giải Nhì, giải Ba Hội nghị khoa học
Y học tuổi trẻ toàn quốc. Có nhiều đề tài tham dự các
hội nghị chuyên ngành trong và ngoài nước.

Giảng viên bộ môn nội đang hướng dẫn sử dụng thiết bị mới

3. Khen thưởng
-

Bộ môn nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Tổ lao động tiên tiến xuất sắc.

-

Bộ môn được nhận Bằng khen Bộ Giáo dục & Đào tạo năm 2007, 2010,

-

Bộ môn đề nghị Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2012.

-

Nhiều giảng viên bộ môn được khen thưởng các cấp từ Trường, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục &
Đào tạo, Bộ Y tế và Thủ tướng Chính phủ.

-

Hiện nay, cán bộ các thế hệ của bộ môn có 1 thầy thuốc nhân dân; 3 thầy thuốc ưu tú.

Tập thể cán bộ Bộ môn Nội
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BỘ MÔN NGOẠI
TRƯỞNG BỘ MÔN TIỀN NHIỆM
Đ/c Trần Quốc Ái

Trưởng Bộ môn (1968 - 1972)

Đ/c Hàn Đức Từ

Trưởng Bộ môn (1973 - 1975)

Đ/c Lương Đình Cầm

Trưởng Bộ môn (1976 - 1982; 2000 - 2003)

Đ/c Lê Văn Mai

Trưởng Bộ môn (1983 - 1985)

Đ/c Hoàng Văn Sơn

Trưởng Bộ môn (1986 - 1989)

Đ/c Vũ Đoan Chung

Trưởng Bộ môn (1990 - 1996)

Đ/c Nguyễn Công Bằng

Trưởng Bộ môn (1997 - 1999)

Đ/c Trần Đức Quý

Trưởng Bộ môn (2004 - 2011)

TRƯỞNG, PHÓ BỘ MÔN ĐƯƠNG NHIỆM

BSCKII Nguyễn Văn Sửu
Trưởng Bộ môn

TS Vũ Thị Hồng Anh
Phó Trưởng Bộ môn

BSCKII Nguyễn Vũ Phương
Phó Trưởng Bộ môn

BSCKII Đinh Khắc Bình
Phó Trưởng Bộ môn

1. Lịch sử phát triển bộ môn
Bộ môn Ngoại - Gây mê hồi sức Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên thành lập năm 1968. Qua
45 năm xây dựng và phát triển, Bộ môn Ngoại - Gây mê hồi sức đã đạt nhiều thành tích trong đào tạo, nghiên
cứu khoa học. Xây dựng được đội ngũ cán bộ trẻ năng động tham gia giảng dạy, ứng dụng nhiều thành tựu khoa
học mới trong điều trị bệnh nhân.
Tổng số cán bộ hiện có: 24. Trình độ chuyên môn: Phó giáo sư: 01; Tiến sỹ: 04; Bác sỹ chuyên khoa II:
03; Bác sỹ chuyên khoa I: 01; Thạc sỹ: 03. Bác sĩ nội trú: 02; đang học NCS: 02, thạc sỹ: 02, nội trú: 02.

2. Chức năng, nhiệm vụ
-

Giảng dạy các đối tượng đại học và sau đại học.

-

Nghiên cứu khoa học: Trực tiếp tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, cấp Đại học và cấp Bộ.
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-

Phục vụ và điều trị bệnh nhân: Trực tiếp tham gia điều trị và phẫu thuật tại các khoa lâm sàng Bệnh viện.
Đặc biệt Bệnh viện Trường Đại học Y Dược là nơi ứng dụng phẫu thuật nội soi trong điều trị bệnh nhân
đạt hiệu quả cao.

3. Thành tích đã đạt được
3.1. Về đào tạo
Đào tạo 40 khoá bác sĩ đa khoa, 115 BSCKI ngoại khoa, 13 học viên cao học Ngoại khoa, trên 60 chuyên
đề tốt nghiệp bác sỹ.
Đào tạo "Nâng cao kĩ năng lâm sàng" cho 50 bác sĩ tuyến huyện vùng sâu vùng xa.
Biên soạn được 1 tập bài giảng Triệu chứng Ngoại khoa, 2 tập bài giảng về Bệnh học Ngoại khoa, tài liệu
học tập cho học viên Sau đại học, bài giảng cho bác sĩ tuyến huyện, tài liệu học tập theo KAS, CBE.
3.2. Công tác nghiên cứu khoa học
Đã thực hiện 51 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có 03 đề tài cấp bộ, 38 khóa luận tốt nghiệp bác sỹ.
Tham gia nhiều dự án cấp Nhà nước, cấp Bộ của Trường đạt kết quả tốt.

4. Khen thưởng
4.1. Tập thể
-

Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc liên tục từ năm học 1998 - 1999 đến 2006 - 2008.

-

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2004.

-

Bằng khen của Bộ Y tế các năm học 1998 - 1999, 2004 - 2005, 2006 - 2007.

-

Bằng khen của Bộ GD & ĐT các năm học 1996 - 1997, 2007 - 2008.

-

Năm học 2007 - 2008, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

4.2. Cá nhân
Nhiều cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và của
các cơ quan ban ngành trong tỉnh.

Tập thể cán bộ Bộ môn Ngoại
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BỘ MÔN PHỤ SẢN
TRƯỞNG BỘ MÔN TIỀN NHIỆM
Đ/c Phạm Hãn

Trưởng Bộ môn (1970 - 1996)

Đ/c Lê Thị Tình

Trưởng Bộ môn (1996 - 2002)

Đ/c Lê Thị Bảy

Trưởng Bộ môn (2002 - 2007)

TRƯỞNG, PHÓ BỘ MÔN ĐƯƠNG NHIỆM

Ths Cấn Bá Quát
Phó Trưởng Bộ môn

BSCKII Phạm Thị Quỳnh Hoa
Trưởng Bộ môn

Ths Nguyễn Thị Bình
Phó Trưởng Bộ môn

1. Lịch sử phát triển bộ môn
Ngay từ khi thành lập trường, Bộ môn Phụ Sản nằm trong Bộ môn ghép bao gồm Ngoại - Sản - Giải phẫu
- Phẫu thuật thực hành.
Năm học 1970 - 1972, Bộ môn Phụ sản mới chính thức được thành lập.
Từ năm 1990 đến nay, Bộ môn được nhà trường giao nhiệm vụ mở lớp đào tạo chuyên khoa cấp I về sản
phụ khoa. Đến nay bộ môn đã đào tạo được 14 lớp CKI chuyên ngành Sản phụ khoa. 3 khóa chuyên khoa
cấp II.
Hiện tại bộ môn có 17 cán bộ, trong đó có 01 Tiến sỹ, 03 BSCKII, 7 thạc sỹ, 5 bác sỹ, 01cử nhân.

2. Chức năng, nhiệm vụ
-

Tổ chức điều hành thực hiện kế hoạch đào tạo chuyên môn liên quan chuyên ngành sản phụ khoa, sơ sinh,
DS KHHGĐ.

-

Tổ chức nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng các đề tài khoa học thuộc lĩnh vực sản phụ khoa, sơ
sinh, KHHGĐ và chăm sóc sức khoẻ sinh sản.

-

Tham gia công tác điều trị, thường trực, phẫu thuật như 1 bác sỹ tại Khoa sản Bệnh viện Đa khoa Trung
ương Thái Nguyên.
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3. Thành tích của tập thể
3.1. Đào tạo
-

Khóa y sĩ từ khóa 17 - 20:

04

-

Khóa Bác sỹ đa khoa chính quy:

41

-

Khóa bác sỹ chuyên tu:

40

-

Khóa Bác sỹ chuyên khoa cấp I:

14

3.2. Công tác nghiên cứu khoa học
-

Nghiên cứu hơn 40 đề tài: Cấp nhà nước, cấp bộ, cấp trường.

4. Khen thưởng
-

12 năm liên tục đạt danh hiệu Tổ lao động xã hội chủ nghĩa và lao động giỏi.

-

18 năm đạt Tổ lao động tiên tiến và xuất sắc.

Tập thể cán bộ Bộ môn Phụ sản
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BỘ MÔN NHI
TRƯỞNG BỘ MÔN TIỀN NHIỆM
Đ/c Phạm Kim Huệ

Trưởng Bộ môn (1976 - 1979)

Đ/c Nguyễn Mỹ Hiền

Trưởng Bộ môn (1980 - 1984)

Đ/c Bế Văn Cẩm

Trưởng Bộ môn (1985 - 2003)

Đ/c Nguyễn Thanh Sơn

Trưởng Bộ môn (2004 - 2012)

TRƯỞNG, PHÓ BỘ MÔN ĐƯƠNG NHIỆM

TS Khổng Thị Ngọc Mai
Phó Trưởng Bộ môn

PGS.TS Nguyễn Thành Trung
Trưởng Bộ môn

1. Lịch sử phát triển bộ môn

-

Bộ môn Nhi được thành lập năm 1976.
Tổng số cán bộ giảng dạy hiện tại có 15 cán bộ
gồm: 10 cán bộ cơ hữu, 5 cán bộ kiêm nhiệm. Trong
đó có 2 PGS.TS, 1 Tiến sĩ, 5 Thạc sỹ (3 cán bộ đang học
nghiên cứu sinh), 7 Bác sỹ chuyên khoa Nhi (4 cán bộ
đang học cao học).
Tổ chức điều hành, xây dựng và thực hiện kế
hoạch đào tạo phần kiến thức cơ sở và chuyên
ngành lĩnh vực nhi khoa.

-

Tổ chức công tác quản lý sinh viên cho các lớp
luân khoa theo qui định.

-
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Tổ chức nghiên cứu khoa học và triển khai phần
mềm ứng dụng các đề tài khoa học thuộc lĩnh vực
nhi khoa.

Tham gia công tác quản lý, điều trị và thường trực
tại bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên và
bệnh viện trường.

3. Những thành tích đạt được trong 45 năm
qua
3.1. Đào tạo
-

Đào tạo đại học (Bác sỹ đa khoa, BS YHDP, BS
RHM, Cử nhân Điều dưỡng); Sau đại học (Cao
học Nhi, BSCKI Nhi, BSCKI Y học gia đình, Tiến
sỹ), Cao đẳng Y tế học đường và Trung học Điều
dưỡng.

-

Đã in 2 cuốn giáo trình tại Nhà xuất bản Y học.

-

Đã in 2 cuốn giáo trình tại Nhà xuất bản Quốc gia
Hà Nội

2. Chức năng, nhiệm vụ
-

Ths Nguyễn Thị Xuân Hương
Phó Trưởng Bộ môn

3.2. Nghiên cứu khoa học
Tham gia thực hiện và hoàn thành 4 đề tài cấp
Nhà nước, 13 đề tài cấp bộ (trong đó có 03 đề tài cấp
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Bộ trọng điểm), trên 100 đề tài cấp cơ sở và hướng dẫn
nhiều sinh viên nghiên cứu khoa học, trong đó có đề
tài đạt giải Nhì VIFOTECH, giải Nhì “Sinh viên nghiên
cứu khoa học” và giải Nhì khoa học kỹ thuật tuổi trẻ
sáng tạo ngành Y Dược toàn quốc 2002, 2006 và 2008.

4. Khen thưởng
-

01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

-

01 Bằng khen của Bộ Y tế.

-

02 Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt
Nam.

-

01 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục &
Đào tạo.

Hướng dẫn sinh viên Y6 học lâm sàng tại Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Tập thể cán bộ Bộ môn Nhi
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BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA THÁI NGUYÊN
LÃNH ĐẠO TIỀN NHIỆM

Đ/c Trịnh Hiến Chương
Phó Giám đốc (2007 - 2011)

Đ/c Nguyễn Công Bằng
Giám đốc (2007 - 2011)

Đ/c Nguyễn Vũ Phương
Phó Giám đốc (2007 - 2011)

LÃNH ĐẠO ĐƯƠNG NHIỆM

Ths Trương Đồng Tâm
Phó Giám đốc

BSCKII Nguyễn Vũ Phương
Giám đốc

TS Vũ Thị Hồng Anh
Phó Giám đốc

1. Lịch sử phát triển bệnh viện
Bệnh viện Trường Đại học Y khoa - Đại học Thái Nguyên được Bộ Giáo dục & Đào tạo ra quyết định thành
lập ngày 01/02/2007 và chính thức hoạt động từ ngày 29/10/2007.
Hiện tại bệnh viện có 06 khoa, 01 phòng.
Bệnh viện có đội ngũ Bác sĩ là các giảng viên Trường Đại học Y Dược có trình độ chuyên môn sâu và đội
ngũ Điều dưỡng viên chuyên nghiệp đáp ứng tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Hiện tại, Bệnh viện có 78
cán bộ, trong đó có 3 bác sỹ CK II; 2 tiến sỹ; 13 thạc sỹ; 4 bác sỹ; 1 dược sỹ đại học; 4 cử nhân; 48 điều dưỡng
trung cấp, dược sỹ trung học, kỹ thuật viên, kế toán; 3 công nhân.

2. Chức năng, nhiệm vụ
Bệnh viện Trường Đại học Y Khoa có nhiệm vụ phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học cho
cán bộ giảng dạy, học viên sau đại học và sinh viên trường Đại học Y Dược; khám chữa bệnh phục vụ cho nhân
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dân các dân tộc thuộc các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc; tiếp nhận, triển khai và chuyển giao công nghệ
y sinh học tiên tiến trong khám, chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh.

3. Thành tích đạt được
Từ ngày thành lập đến hết tháng 6 năm 2013, Bệnh viện Trường Đại học Y Khoa Thái Nguyên đã khám
trên 393.169 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú trên 9.389 bệnh nhân, phẫu thuật được trên 5.675 ca (Phẫu thuật
nội soi 2.042 ca), thực hiện trên 53.000 các thủ thuật và trên 409.000 lượt cận lâm sàng. Bệnh viện đã được Sở
Y tế tỉnh Thái Nguyên nhiều năm đánh giá là cơ sở phẫu thuật nội soi nhiều nhất tỉnh, nhiều kỹ thuật mới, hiện
đại tiên tiến được ứng dụng trong chẩn đoán và điều trị, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho nhân
dân trong khu vực.
Bệnh viện đã được Bộ Y tế 2 lần tặng Bằng khen.

Tập thể Bệnh viện Trường Đại học Y khoa
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