
STT Địa chỉ Email chính Địa chỉ Email hỗ trợ 

1 Đảng ủy VP Đảng ủy vpdang_uy@pnt.edu.vn

2 Văn phòng Khoa Y khoay@pnt.edu.vn

3 Bộ môn Mắt bmmat@pnt.edu.vn

4 Bộ môn Nhi khoa bmnhikhoa@pnt.edu.vn bmnhind2@pnt.edu.vn

5 Bộ môn Nhiễm bmnhiem@pnt.edu.vn

6 Bộ môn Da liễu bmdl@pnt.edu.vn

7 Bộ môn Nội tổng quát bmnoikhoa@pnt.edu.vn

8 Bộ môn Lão khoa bmlaokhoa@pnt.edu.vn

9 Bộ môn Tâm thần bmtamthan@pnt.edu.vn

10 Bộ môn Thần kinh bmthankinh@pnt.edu.vn

11 Bộ môn Huyết học bmhuyethoc@pnt.edu.vn

12 Bộ môn Ung bướu bmungbuou@pnt.edu.vn

13 Bộ môn Ngoại khoa bmngoai.pnt@pnt.edu.vn

14 Bộ môn Ngoại nhi bmngoainhi@pnt.edu.vn 

15 Bộ môn Tai Mũi Họng bmtaimuihong@pnt.edu.vn

16 Bộ môn Sản phụ khoa bmsan@pnt.edu.vn

17 Bộ môn Y học Gia đình bm.yhgd@pnt.edu.vn

18 Bộ môn KSNK & DTHBV bmksnk@pnt.edu.vn

19 Bộ môn Y học Cổ truyền bmyhcotruyen@pnt.edu.vn

20 Bộ môn Gây mê Hồi sức bmgaymehoisuc@pnt.edu.vn 

21 Bộ môn Ngoại thần kinh bmngoaithankinh@pnt.edu.vn

22 Bộ môn Lao và Bệnh phổi bmlao@pnt.edu.vn

23 Bộ môn Chẩn đoán Hình ảnh bmchandoan@pnt.edu.vn

24 Bộ môn Cấp cứu Hồi sức và Chống độc bmhoisuccapcuu@pnt.edu.vn

25 Bộ môn Y học Thể dục Thể thao bmyhthethao@pnt.edu.vn

26 Bộ môn Chấn thương Chỉnh hình bmchinhhinh@pnt.edu.vn

27 Bộ môn Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ bmthammy@pnt.edu.vn

28 Phân môn Tâm lý Chu sinh pmtamlychusinh@pnt.edu.vn 

29 bandaotao.krhm@pnt.edu.vn

30 dtlt.rhm@pnt.edu.vn

31 vanphongkhoarhm@pnt.edu.vn

32
dentistry@pnt.edu.vn (Quan hệ quốc tế Khoa RHM)

33 nckh.rhm@pnt.edu.vn

34 saudaihoc.krhm@pnt.edu.vn

35 quanlythietbi.krhm@pnt.edu.vn

36 Bộ môn Phẫu thuật miệng bmphauthuatmieng.krhm@pnt.edu.vn 

37 Bộ môn Nha khoa Cơ sở bmnhakhoacoso.krhm@pnt.edu.vn

38 Bộ môn Bệnh học và phẫu thuật hàm mặt bmbenhhoc-pthm.krhm@pnt.edu.vn 

39 Bộ môn Nha chu cấy ghép bmnhachu-cayghep.krhm@pnt.edu.vn 

40 Bộ môn Chữa răng và Nội nha bmchuarang-noinha.krhm@pnt.edu.vn 

41 Bộ môn Chỉnh hình răng mặt chinhhinhrangmat.krhm@pnt.edu.vn 

khoarhm@pnt.edu.vn

Khoa Y

Khoa Răng hàm mặt

Văn phòng Khoa Răng Hàm Mặt

Đơn vị
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42 Bộ môn Phục hình và Cắn khớp bmphuchinh-cankhop.krhm@pnt.edu.vn

43 Bộ môn Nha khoa trẻ em và nha khoa cộng đồng nhakhoatreem.krhm@pnt.edu.vn 

44 Văn phòng Khoa Dược khoaduoc@pnt.edu.vn

45 Bộ môn Quản lý - Kinh tế Dược bmquanlyduoc@pnt.edu.vn

46 Bộ môn Hóa chuyên ngành bmhoachuyennganh@pnt.edu.vn

47 Bộ môn Dược lý - Dược lâm sàng bmduocly@pnt.edu.vn 

48 Bộ môn Thực vật - Dược liệu bmthucvatduoclieu@pnt.edu.vn

49 Bộ môn Bào chế - Sinh dược học bmbaochesinhduochoc@pnt.edu.vn

50 bandaotao.kytcc@pnt.edu.vn

51 banqlda.kytcc@pnt.edu.vn 

52 banhtqt.kytcc@pnt.edu.vn 

53 bankhaothi.kytcc@pnt.edu.vn 

54 bannckh.kytcc@pnt.edu.vn 

55 banhcqt.kytcc@pnt.edu.vn 

56 donvihtnckh.kytcc@pnt.edu.vn 

57 Bộ môn Dịch tễ học bmdthcb-dsh@pnt.edu.vn

58 Bộ môn Y đức - Pháp luật và Khoa học hành vi  
bmkhhvgdsk@pnt.edu.vn

bmphapluat@pnt.edu.vn 

59 Bộ môn Sức khỏe môi trường và lao động  bmyhmt-ld@pnt.edu.vn

60 Bộ môn Dinh dưỡng - An toàn thực phẩm  dinhduong_thucpham@pnt.edu.vn

61 Bộ môn Kinh tế Y tế  bmkinhteyte@pnt.edu.vn

62 Bộ môn Tin học - Thống kê y học  bmtkyhth@pnt.edu.vn

63 Bộ môn Quản lý Bệnh viện  bmquanlybenhvien@pnt.edu.vn 

64 Bộ môn Tâm lý y học bmtlyh@pnt.edu.vn

65 Bộ môn Tổ chức - Quản lý y tế bm-qlyt-ktyt@pnt.edu.vn thongbao-bmtc-qlyt@pnt.edu.vn

66 banhtqt-ddktyh@pnt.edu.vn

67 khoadd-ktyh@pnt.edu.vn 

68 Bộ môn Điều dưỡng Cơ bản bmddcb@pnt.edu.vn

69 Bộ môn Điều dưỡng Cộng đồng dieuduongcongdong@pnt.edu.vn

70 Bộ môn Điều dưỡng Lâm sàng dieuduongls@pnt.edu.vn

71 Bộ môn Điều dưỡng Gây mê Hồi sức bmddgaymehoisuc@pnt.edu.vn

72 Bộ môn Kỹ thuật Hình ảnh bmkythuatyhoc@pnt.edu.vn

73 Bộ môn Xét nghiệm bmxetnghiem@pnt.edu.vn

74
Bộ môn Quản lý Điều dưỡng và 

Nghiên cứu khoa học 
quanlydieuduong@pnt.edu.vn 

75 Bộ môn Hộ sinh bomonhosinh@pnt.edu.vn

76 Bộ môn Khúc xạ Nhãn khoa bmkhucxanhankhoa@pnt.edu.vn

77 Bộ môn Vật lý Trị liệu bmvatlytrilieu@pnt.edu.vn

78 Bộ môn Điều dưỡng Cấp cứu Ngoại viện bmddcapcuungoaivien@pnt.edu.vn

79 Văn Phòng Khoa Khoa học cơ bản - Y học cơ sở yhcs@pnt.edu.vn

80 Bộ môn Giải phẫu bmgiaiphau@pnt.edu.vn

81 Bộ môn Ngoại ngữ bmngoaingu@pnt.edu.vn

82 Bộ môn Lý luận chính trị bmmaclenin@pnt.edu.vn

vanphongkhoaddktyh@pnt.edu.vn

Khoa Điều dưỡng - 

Kỹ thuật y học

Khoa khoa học cơ bản - 

y học cơ sở

Khoa Dược

Khoa Y tế Công cộng

Văn phòng Khoa Y tế Công cộng khoaytcc@pnt.edu.vn

Khoa Răng hàm mặt

Văn phòng Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học
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83 Bộ môn Vật lý Y sinh bmvatly@pnt.edu.vn

84 Bộ môn Vi sinh Y học bmvisinh@pnt.edu.vn

85 Bộ môn Ký sinh Y học bomon.kst@pnt.edu.vn

86 Bộ môn Giải phẫu bệnh - Pháp y bmgiaiphaubenh@pnt.edu.vn

87 Bộ môn Mô phôi mophoiditruyen@pnt.edu.vn

88 Bộ môn Giáo dục Thể chất bmgdtcqp@pnt.edu.vn

89 Bộ môn Sinh lý - Sinh lý bệnh - Miễn dịch học bmsinhly@pnt.edu.vn

90 Bộ môn Hóa sinh - Sinh học Phân tử Y học bmshptyh@pnt.edu.vn

91 Bộ môn Hóa - Sinh hóa Đại cương bmhoasinh@pnt.edu.vn

92 Khoa Y Việt - Đức Khoa Y Việt - Đức vngfm@pnt.edu.vn

93 Phòng Hành chính Quản trị hanhchanh@pnt.edu.vn

94 Phòng Tài chính Kế toán taichinh@pnt.edu.vn

95 thiduakhenthuong@pnt.edu.vn

96 danhgiavienchuc@pnt.edu.vn

97 vitrivieclam@pnt.edu.vn

98 Phòng Bảo đảm chất lượng phong_dbcldt@pnt.edu.vn

99 Phòng Thanh tra - Pháp chế phapche@pnt.edu.vn bansoanthao.pttpc@pnt.edu.vn

100 qldt_chuongtrinh@pnt.edu.vn

101 qldt_cndd_cnkx@pnt.edu.vn

102 qldt_diem@pnt.edu.vn

103 qldt_giangvien@pnt.edu.vn

104 qldt_sinhvien@pnt.edu.vn

105 qldt_ycq@pnt.edu.vn

106 qldtkhub@pnt.edu.vn

107 tuyensinh@pnt.edu.vn

108 qldt_cunhan@pnt.edu.vn

109 tuyensinhpnt@pnt.edu.vn

110 nhaphoc.dh@pnt.edu.vn

111 Phòng Công tác Sinh viên phongcongtachssv@pnt.edu.vn

112 sdhtotnghiep@pnt.edu.vn

113 tuyensinhsdh@pnt.edu.vn 

114 daotaosdh@pnt.edu.vn 

115 Phòng Quản lý Thực hành Lâm sàng phonglamsang@pnt.edu.vn

116 dvptgv@pnt.edu.vn  

117 donvikhaothi@ptn.edu.vn

118 Phòng Nghiên cứu khoa học phong.nckh@pnt.edu.vn

119 Phòng Hợp tác Quốc tế secri@pnt.edu.vn

120 Phòng Công nghệ Thông tin phongcntt@pnt.edu.vn

121 thietbiduan@pnt.edu.vn

122 bqlda@pnt.edu.vn

123 Thư viện thuvien@pnt.edu.vn

124 Trung tâm đào tạo nhân lực y tế ttdtnhanlucyte@pnt.edu.vn cme-ttdtnlyt@pnt.edu.vn

125 web.ttncys@pnt.edu.vn

thietbi@pnt.edu.vn Phòng Thiết bị - Dự án 

saudaihoc@pnt.edu.vn

Phòng Tổ chức cán bộ tochuc@pnt.edu.vn

Trung tâm Nghiên cứu Y sinh trungtamncysh@pnt.edu.vn 

Khoa khoa học cơ bản - 

y học cơ sở

Phòng Khảo thí phongkhaothi@pnt.edu.vn

daotao@pnt.edu.vnPhòng Quản lý Đào tạo Đại học

Trung tâm

Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học

Phòng Ban
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126 phonghcth.ttncys@pnt.edu.vn

127 phongqltb.ttncys@pnt.edu.vn

128 phongqlkh.ttncys@pnt.edu.vn

129 phongdbcl.ttncys@pnt.edu.vn

130 dvphantu.ttncys@pnt.edu.vn

131 dvtebao.ttncys@pnt.edu.vn

132 dvvisinh.ttncys@pnt.edu.vn

133 dvcoxuongkhop.ttncys@pnt.edu.vn

134 dvthutinh.ttncys@pnt.edu.vn

135 dvdichvu.ttncys@pnt.edu.vn

136 Trung tâm Cecics cecics@pnt.edu.vn

137 Trung tâm Đào tạo - Trị liệu kỹ thuật cao ttkythuatcao@pnt.edu.vn

138 Đơn vị phát triển Giảng viên Đơn vị phát triển Giảng viên fdu@pnt.edu.vn

139 trolydieuhanh.pkdk@pnt.edu.vn  

140 phongkhambsgd@pnt.edu.vn

141 hanhchinh.phongkhambsgd@pnt.edu.vn

142 dieuduong.pkdk@pnt.edu.vn

143 xetnghiem.pkdk@pnt.edu.vn

144 cdhinhanh.pkdk@pnt.edu.vn

145 duoc.pkdk@pnt.edu.vn

146 dieuduonggiadinh.pkdk@pnt.edu.vn

147 khucxa.pkdk@pnt.edu.vn

148 tuvantamly.pkdk@pnt.edu.vn

149 ddtietche.pkdk@pnt.edu.vn 

150 capcuu.pkdk@pnt.edu.vn

151 nhansu.pkdk@pnt.edu.vn

152 quantri.pkdk@pnt.edu.vn

153 thietbi.pkdk@pnt.edu.vn

154 nhanbenh.pkdk@pnt.edu.vn

155 noi.pkdk@ptn.edu.vn

156 amngutrilieu.pkdk@pnt.edu.vn

157 ketoan.pkdk@pnt.edu.vn

158 cntt.pkdk@ptn.edu.vn

159 truyenthongpk@pnt.edu.vn

160 ngoaitongquat.pkdk@pnt.edu.vn

161 sanphukhoa.pkdk@pnt.edu.vn

162 noisoitieuhoa.pkdk@pnt.edu.vn

163 nhi.pkdk@pnt.edu.vn

164 mat.pkdk@pnt.edu.vn

165 taimuihong.pkdk@pnt.edu.vn

166 ranghammat.pkdk@pnt.edu.vn

167 dalieu.pkdk@pnt.edu.vn

168 daotao.pkdk@pnt.edu.vn

Phòng khám đa khoaPhòng khám đa khoa phongkham@pnt.edu.vn

Trung tâm Nghiên cứu Y sinh trungtamncysh@pnt.edu.vn 
Trung tâm
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169 baohiemyte.pkdk@pnt.edu.vn

170 dvngoaivien.pkdk@pnt.edu.vn

171 hohapky.pkdk@pnt.edu.vn

172 roiloangiacngu.pkdk@pnt.edu.vn

173 diunglamsang.pkdk@pnt.edu.vn

174 noithankinh.pkdk@pnt.edu.vn

175 ngoainieu.pkdk@pnt.edu.vn

176 yvu.pkdk@pnt.edu.vn

177 yhoccotruyen.pkdk@pnt.edu.vn

178 coxuongkhop.pkdk@pnt.edu.vn

179 phongkhamnhakhoa@pnt.edu.vn

180 phongkham.dalieu@pnt.edu.vn

181 nghiepvupk@pnt.edu.vn

182 nghiepvupk_1@pnt.edu.vn

183 nghiepvupk_2@pnt.edu.vn

184 Trạm Y tế Trạm Y tế yte@pnt.edu.vn

185
Viện nghiên cứu phát triển y khoa 

thành phố

Viện Nghiên cứu và Phát triển 

Y khoa Thành phố
vncptyk@pnt.edu.vn

186 Công đoàn Văn phòng Công đoàn congdoan@pnt.edu.vn

187 Đoàn thanh niên Đoàn thanh niên doanthanhnien@pnt.edu.vn

188 Hội cựu Chiến binh Hội cựu Chiến binh hoicuuchienbinh@pnt.edu.vn 

189 Hội cựu Sinh viên Hội cựu Sinh viên pntualumni@pnt.edu.vn

190 Hội Sinh viên Hội Sinh viên hoisinhvien@pnt.edu.vn 

191 Ban thanh tra Ban thanh tra thanhtra@pnt.edu.vn 

192 Ban tổ chức Sự kiện Ban tổ chức Sự kiện tosukien@pnt.edu.vn  

193 Ban Truyền thông Ban Truyền thông totruyenthong@pnt.edu.vn  

194 Ban Biên phiên dịch Ban Biên phiên dịch bienphiendich@pnt.edu.vn  

195 Tạp chí Y dược học Tạp chí Y dược học tapchiyduoc@pnt.edu.vn  

196 Hội đồng Trường Hội đồng Trường hoidongtruong@pnt.edu.vn

197 Hội đồng đạo đức Hội đồng đạo đức hoidongdaoduc@pnt.edu.vn

198 Hội đồng khoa học - đào tạo Hội đồng khoa học - đào tạo hoidongkhoahoc-daotao@pnt.edu.vn

Phòng khám đa khoaPhòng khám đa khoa phongkham@pnt.edu.vn
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