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TUYỂN SINH THỰC TẬP SINH Y KHOA  

 CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC 2 NĂM  

TẠI VƯƠNG QUỐC ANH 

 
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THỰC TẬP SINH DU HỌC 

TẠI VƯƠNG QUỐC ANH: 

 
Viện Y Khoa Hồng Anh  có tên tiếng Anh là Hong Anh Medical Campus (HAMC) thuộc Công Ty 

Cổ Phần Đầu Tư Y Khoa Hồng Anh có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh được Công Ty Real Capital 

London đầu tư với sự hỗ trợ của chính phủ Vương Quốc Anh đang đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh 

vực y tế, giáo dục với giá trị khoảng 150 triệu USD. 

Hiện nay Viện Y Khoa Hồng Anh đang hợp tác với trường đại học Westminster của Vương Quốc 

Anh tuyển sinh chương trình đào tạo“ Học tập-Thu nhập và Trở về” cho thực tập sinh vừa tốt 

nghiệp chương trình học Điều Dưỡng và Bác Sỹ tại các trường đại học tại Việt Nam. Viện Y Khoa 

Hồng Anh dự kiến tuyển sinh khóa đầu tiên cho năm 2021-2023 vào tháng 9.2021 và sẽ tuyển sinh 

liên tục cho những khóa tiếp theo theo kế hoạch đề ra. Viện Y Khoa Hồng Anh mong muốn thực tập 

sinh Việt Nam được học tập trong môi trường đào tạo tốt nhất về chuyên ngành Điều Dưỡng và Bác 

Sỹ thông qua chương trình tiên tiến hàng đầu tại Vương Quốc Anh nói riêng và thế giới nói chung, 

và đồng thời được thực tập, làm việc trong môi trường bệnh viện, viện dưỡng lão tại Vương Quốc 

Anh. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể lựa chọn ở lại làm việc tại Anh hay trở về đóng góp cho 

quê hương tại Viện Y Khoa Hồng Anh đều được tiếp nhận như cam kết ban đầu. 

Viên Y Khoa Hồng Anh đã tổ chức buổi tọa đàm giới thiệu chi tiết về chương trình đào tạo“ Học 

tập-Thu nhập và Trở về” này tại Trường Đại Học Y Dược Huế và Trường Đại Học Y Dược Cần 

Thơ trong tháng 4.2021 vừa qua. 

 
Để sinh viên có cái nhìn tổng quan hơn về trường Westminter tại Vương Quốc Anh vui lòng xem 

chi tiết theo đường link bên dưới: 

https://www.westminster.ac.uk/nutrition-and-public-health-courses/2021-22/september/full-

time/integrative-health-and-wellbeing-with-professional-experience-msc 

 

II. ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH: 

 
1. Áp dụng cho tất cả điều dưỡng, bác sỹ vừa tốt nghiệp hoặc cho những người đã tốt 

nghiệp đi làm tại Việt Nam được đăng ký tham gia. 

2. Trình độ Tiếng Anh: IELTS từ 6.5 trở lên (Kỹ năng viết yêu cầu từ đạt từ 6.0 trở lên) 

3. Có đủ sức khỏe để học tập, không mắc các bệnh truyền nhiễm. 

4. Không vi phạm các qui định về pháp luật tại Việt Nam. 

5. Thông tin chi tiết về điều kiện tuyển sinh vui lòng xem bảng tóm tắt bên dưới. 

https://www.westminster.ac.uk/nutrition-and-public-health-courses/2021-22/september/full-time/integrative-health-and-wellbeing-with-professional-experience-msc
https://www.westminster.ac.uk/nutrition-and-public-health-courses/2021-22/september/full-time/integrative-health-and-wellbeing-with-professional-experience-msc


 
 

Tiêu chí Bác sỹ đa khoa và điều dưỡng 

Bằng cấp chuyên môn Tốt nghiệp đại học y khoa hoặc điều dưỡng tại Việt Nam 

Mô tả công việc sẽ làm tại 

UK 

 

Xem chương năm thứ 2 trong link chương trình của University of 

Westminster (UoW) 

Kỹ năng mềm 1. Trung thực, tận tâm, chuyên nghiệp, cẩn trọng, và có lòng thương 

người. 

2. Ham học hỏi, cầu tiến, luôn cập nhật kiến thức liên quan mới nhất. 
3. Khả năng giao tiếp tốt, ứng xử linh hoạt, và sẵn sàng làm việc theo 

nhóm, hỗ trợ đồng nghiệp khi được yêu cầu. 

4. Tư duy độc lập, năng động. 
5. Khả năng ra quyết định trong tình huống khẩn cấp tốt, biết xử lý vấn đề 

ưu tiên nhanh chóng hiệu quả. 

6. Khả năng quan sát tốt. 

7. Tuân thủ nghiêm ngặt theo quy trình khám chữa bệnh. 
8. Ứng dụng những kiến thức khoa học y khoa ứng dụng liên quan vào 

thực tế. 

9. Sử dụng thành thạo công nghệ thông tin. 

10. Khả năng tự tìm tòi nghiên cứu, và tự giác lên kế hoạch. 

11. Kỹ năng quản lý thời gian. 

12. Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhóm. 

13. Kỹ năng lắng nghe, và thấu hiểu 
14. Kỹ năng động viên, khuyến khích bệnh nhân, đồng nghiệp và nhân 

viên. 

Thời gian học tập và làm 

việc tại UK 
2 Năm 

Thời gian làm việc tại 

HAMC Vietnam 
Ít nhất 3 năm sau khi được đào tạo 

 

Kỹ năng Tiếng Anh 
 

IELTS 6.5 trở lên (Kỹ năng viết tối thiếu là 6.0) 

Chi phí thực tập sinh phải 

trả (Xem Note 1) 

  

16.800 Bảng Anh 

Mức lương ước tính tại 

UK 1 năm (Xem Note 2) 

 

 9.000 đến 20.000 Bảng Anh 

Chương trình học tập Do trường Đại Học University of Westminster cấp. 

Chỗ ở (Xem Note 3) Tự túc hoàn toàn 

Bảo hiểm (Xem Note 4) Tự túc hoàn toàn 



Địa điểm làm việc 

(Xem Note 5) 

Làm việc tại hệ thống viện dưỡng lão và chăm sóc tại nhà, bệnh viện, 

phòng khám trên khắp nước Anh 

Hỗ trợ tài chính cho thực 

tập sinh (nếu có yêu cầu) 

Vietcombank và một số ngân hàng khác cho vay đến 70% khoản chi phí 

thực tập sinh phải trả 

 

 
Hồ sơ yêu cầu 

(Xem Note 6) 

1. Sơ yếu lý lịch 

2. Bằng tốt nghiệp đại học có công chứng sao y 

3. Bản sao y CMND/Hộ chiếu 

4. Sổ hộ khẩu/KT3 

5. Giấy chứng nhận sức khỏe (để làm visa) 
6. Các giấy tờ theo yêu cầu để làm thủ tục visa. 

 

NOTES 
 

Note 1 Phí trọn gói bao gồm chi phí 1 lần bao gồm phí đào tạo và một số chi phí cơ 

bản như phí pháp lý làm hồ sơ visa và phí đóng cho Bộ nội vụ của UK, và 

tiền cọc. Tiền cọc khi trở về Việt Nam làm việc tại Viện Y Khoa Hồng Anh 

sẽ được trả lại. Nếu không về sẽ mất luôn phần đặt cọc. 

Có ngân hàng cho vay khoản này nếu thực tập sinh có nhu cầu. 

Note 2 Về mức lương khởi điểm và thu nhập thêm trợ cấp các chi phí, vui lòng xem 

chi tiết về chi phí ở phần IV chi tiết bên dưới. 
 

Note 3  
Thực tập sinh phải tự trả chi phí sinh hoạt, chi phí đi lại và chi phí cá nhân 

trong quá trình sống và làm việc tại UK. 
 

Note 4 
Chi phí bảo hiểm y tế do thực tập sinh tự trả. Có thể được miễn giảm trong 

một số trường hợp cụ thể. 

Note 5 Đối với chương trình y tá điều dưỡng thực tập sinh sẽ làm việc chủ yếu trong 

các cơ sở y tế chăm sóc sức khỏe tại nhà và ở viện dưỡng lão. Có thể thực 

tập tại một số bệnh viện khi cần thiết. Đối với chương trình bác sĩ, thực tập 

sinh sẽ làm trợ lý y khoa tại các bệnh viện thuộc NHS. 

Note 6 Các thực tập sinh sau khi ký hợp đồng với chúng tôi sẽ được luật sư của 
chúng tôi đại diện làm visa, nên các thủ tục cần thiết và mẫu đơn sẽ được tư 

vấn cụ thể sau khi thực tập sinh được tuyển dụng. 
 

 

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: 

 
1. Tổng thời gian đào tạo tại UK: 2 năm 

2. Sau khi tốt nghiệp được cấp bằng MSc của trường University of Westminster (UoW) 

3. Thời gian ký hợp đồng 3 năm, với điều khoản gia hạn thêm 2 năm. 

4. Thời gian dự kiến nhập học: Tháng 9/2021. Do tình hình covid tại Việt Nam và trên toàn cầu học 

kỳ 1 từ tháng 9 đến tháng 12/2021 sẽ học trực tuyến. 



5. Thời gian sang Anh trong 2 năm. Năm đầu là học tập và năm thứ 2 làm việc trong các cơ sở y tế 

chăm sóc sức khỏe tại nhà, viện dưỡng lão, hoặc các phòng khám, bệnh viện. 

6.  Trong trường hợp các ứng viên chưa đủ điểm IELTS tiếng Anh, ví dụ chỉ đạt 6.0 (điểm viết 5.5 

trở lên) thì HAMC có thể tổ chức khóa học bổ túc tiếng Anh (pre-session course) cho ứng viên. 

Chi phí sẽ do ứng viên tự chi trả. Sau khi thi đạt điểm IELTS theo yêu cầu tuyển sinh của UoW 

thì sẽ được nhập học cho khóa tới. 

 
IV. CHI PHÍ: 

 
1. Thời hạn được cấp visa: theo thời gian khóa học là 2 năm 

2. Chi phí: 16.800 Bảng Anh, trong đó chi phí 1 lần bao gồm đào tạo (HAMC đã hỗ trợ phần lớn 

chi phí, đây chỉ là 1 phần chi phí đào tạo và một số chi phí cơ bản như phí pháp lý làm hồ sơ visa 

và phí đóng cho Bộ nội vụ của UK), và 3 ngàn Bảng tiền cọc. Tiền cọc sẽ nhận lại sau khi trở về 

Việt Nam làm việc tại Viện Y Khoa Hồng Anh. Nếu không quay trở về, thực tập sinh sẽ mất 

phần tiền đặt cọc. Chúng tôi có các ngân hàng đối tác cho vay khoản này nếu thực tập sinh có 

nhu cầu. 

3. Nhà ở: chúng tôi sẽ hỗ trợ cung cấp nhà ở tại UK với chi phí do các thực tập sinh tự trả. Thực tập 

sinh phải tự trả chi phí sinh hoạt và chi phí cá nhân trong quá trình sống và làm việc tại UK. 

Ngoài ra, Real Capital London sẽ trả chi phí bảo hiểm y tế năm đầu cho thực tập sinh. Các năm 

sau thực tập sinh tự trả. Hiện chi phí này là 400  Bảng Anh 1 năm, và có thể thay đổi theo từng 

năm. 

4. Mức lương hàng năm tùy thuộc vào công việc cụ thể. 

5. Chi tiết về các khoản chi phí khác,vui lòng xem bảng bên dưới: 



Chương trình thực tập sinh y khoa tại UK 2 năm 

Integrative Health and Wellbeing with Professional Experience MSc -2 years 

    

 Mục 

Items 

Năm thứ 1 

Year 1 

Năm thứ 2 

Year 2 

 CHI PHÍ   

 Học phí 

Tuition fees 
 

£14,000 
 

£2,800 

 Chi phí visa 

Visa fees 
 

£348 
 

0 

 Chi phí bảo hiểm, NHS 

Insurance, NHS charges 
 

£600 
 

0 

 Chi phí pháp lý 

Legal fees 
 

£1,500 
 

0 

 Chi phí sinh hoạt ước tính 1 năm 

Estimated living costs per annum 
 

£3,000 
 

£3,000 

 Chi phí nhà ở ước tính 1 năm  

  Estimated accomodation cost per annum 
 

£6,000 
 

£6,000 

 T ổng cộng 

Total 

 
£25,448 

 
£11,800 

    

 THU NHẬP   

  

Lương cơ bản ước tính 

Estimated basic salary 

 

 
£0 

 

 
£15,000 

 Chi phí hỗ trợ đi lại và thu nhập thêm 

ngoài giờ ước tính 

Extra income 

 

 
£9,000 

 

 
£5,000 

 T ổng cộng 

Total 

 
£9,000 

 
£20,000 

    

 Chi phí trên chưa bao gồm vé máy bay từ 

Việt Nam sang UK và chi phí đi lại tại 

UK. 

  



V. ĐIỀU KHOẢN CHUNG: 

1. Sau khi trúng tuyển sinh viên sẽ được tham dự khóa hướng dẫn chuẩn bị cho việc 

học tập và làm việc tại UK.  

2. Điều khoản ràng buộc – học tập và thực tập xong tại UK về làm việc tại Viện Y Khoa Hồng Anh 

tại TP. HCMC, hoặc các cơ sở y tế khác tại Việt Nam theo nhu cầu. 

3. Thực tập sinh và Viện Y Khoa Hồng Anh sẽ ký một thỏa thuận cam kết về việc đào tạo và 

thời gian ở lại làm việc sau khi đào tạo.. 

 
VI. TỔ CHỨC TUYỂN SINH: 

 
1. Để nộp đơn ứng tuyển vui lòng điền vào form "Apply" trong đường link sau: 

University of Westminster: Application Portal (wmin.ac.uk) 

2. Hoặc đồng thời thí sinh có thể liên lạc trực tiếp với cô Thúy Bích để nhận thư xác nhận của Viện 

Y Khoa Hồng Anh để nộp kèm hồ sơ, Email: bichho@honganh.org.uk. 

3. Ngoài ra, thí sinh phải nộp kèm một thư ngỏ nêu rõ lý do muốn tham gia chương trình và ước mơ 

cho nghề nghiệp tương lai: 

4. Vui lòng xem link dưới đây về hướng dẫn cách viết để thể hiện năng lực cá nhân dành sinh viên 

thạc sỹ quốc tế. 

https://www.prospects.ac.uk/postgraduate-study/masters-degrees/personal-statements-for-

postgraduate-applications. 

5. Do tình hình Covid đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, học kỳ 1 từ tháng 9 đến tháng 12 

có thể học online để sinh viên có thêm thời gian chuẩn bị. 

6. Các thực tập sinh sẽ được hưởng lợi ích đặc biệt khi tham gia chương trình: miễn giảm học phí, 

đảm bảo có việc làm từ khi đi học và sau khi tốt nghiệp, được đào tạo liên tục để nâng cao kiến 

thức và trình độ, được làm việc với các chuyên gia hàng đầu trong ngành y khoa, và được đóng 

góp sự phát triển của ngành y khoa Việt Nam qua các chương trình xây dựng và phát triển tại 

Viện Y Khoa Hồng Anh. 

 

 

 

XIN VUI LÒNG NỘP HỒ SƠ CHO CHÚNG TÔI TRƯỚC NGÀY 12/12/2022 CHO 

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG VÀO THÁNG 9/2022. 

https://srs21live.wmin.ac.uk/urd/sits.urd/run/siw_ipp_lgn.login?process=siw_ipp_app&code1=D09FPHA2&code2=0001&_ga=2.255332744.183810094.1627724731-658794050.1627724726
mailto:bichho@honganh.org.uk
https://www.prospects.ac.uk/postgraduate-study/masters-degrees/personal-statements-for-postgraduate-applications
https://www.prospects.ac.uk/postgraduate-study/masters-degrees/personal-statements-for-postgraduate-applications
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