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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Con người là nhân tố quyết định cho sự thành công của mọi hoạt động, 

đặc biệt là trong lĩnh vực y tế. Chính vì thế trong Nghị quyết số 46-NQ/TW 

ngày 23/10/2005 của Bộ chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 

sức khỏe nhân dân trong tình hình mới đã chỉ rõ "Nghề y là một nghề đặc biệt, 

cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt..." [12]. Tại các 

bệnh viện, đội ngũ VC chuyên môn có trình độ SĐH là NNL chủ chốt về 

chuyên môn nghiệp vụ ngành y. Đặc biệt, tại các bệnh viện hạng đặc biệt 

càng rất cần các VC có trình độ SĐH. Bởi lẽ bệnh viện hạng đặc biệt có vị trí, 

vai trò quan trọng, thường là những bệnh viện đầu ngành trong cả nước. Do 

đó việc bồi dưỡng những kiến thức về nghiệp vụ cũng như những kiến thức 

về quản lý là rất quan trọng. Mặt khác xuất phát từ yêu cầu của công cuộc đổi 

mới đòi hỏi đội ngũ VC chuyên môn có trình độ SĐH của bệnh viện hạng đặc 

biệt được bồi dưỡng bài bản có kiến thức chuyên sâu, vững vàng để đáp ứng 

nhu cầu khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.  

Trong những năm qua, công tác bồi dưỡng CBCC, VC ngành y tế đã có 

nhiều thành tích góp phần vào công cuộc đổi mới đất nước. Nhận thức của 

các cấp lãnh đạo về vị trí, vai trò của đội ngũ VC bậc SĐH trong các bệnh 

viện hạng đặc biệt như của công tác bồi dưỡng đội ngũ VC ngành y tế trong 

giai đoạn hiện nay ngày càng sâu sắc và cụ thể hơn. Trong năm 2013, Bộ Y tế 

đã ban hành Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 về hướng dẫn đào 

tạo liên tục cho cán bộ y tế. Hằng năm các cơ sở đào tạo của Bộ Y tế đã bồi 

dưỡng CBCC, VC của các bệnh viện công về lý luận chính trị, kiến thức quản 

lý nhà nước, đặc biệt về chuyên môn nghiệp vụ và về ngoại ngữ, tin học, tạo 

ra được một phong trào học tập rộng, lớn trong tất cả các cơ quan, tổ chức, 
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khẳng định tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng trong các hoạt động của 

ngành y tế.  

Số lượng CBCC được bồi dưỡng hàng năm có khác nhau nhưng mỗi 

năm một tăng cao. Chất lượng cũng từng bước được nâng lên. Số lượng và 

chất lượng chương trình, giáo trình bài giảng cũng dần dần được nâng lên. Số 

lượng và chất lượng của đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu - yếu tố 

quyết định chất lượng bồi dưỡng CBCC, VC của các bệnh viện công cũng 

từng bước được nâng cao. 

Tuy nhiên, công tác bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH ở các 

bệnh viện hạng đặc biệt còn một số nhược điểm nhất định. Số lượng VC được 

bồi dưỡng tăng nhanh nhưng chất lượng chưa tương xứng với sự phát triển 

của các bệnh viện, chưa đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

đất nước và hội nhập quốc tế. Tình trạng sử dụng VC chuyên môn có trình độ 

SĐH sau khi tham gia bồi dưỡng còn ít quan tâm đến sự đổi mới về chất, về 

trình độ của cán bộ sau bồi dưỡng chỉ cần có văn bằng chứng chỉ. Do đó, 

người thực sự cầu thị, chịu khó học tập, đạt kết quả xuất sắc cũng được đánh 

giá ngang bằng với người lười học, bỏ giờ đạt kết quả thấp. Những mâu thuẫn 

trên đã triệt tiêu động cơ học tập của các VC được cử đi học tại bệnh viện 

hạng đặc biệt. Điều này cũng phần nào thể hiện chất lượng bồi dưỡng cán bộ, 

VC của các bệnh viện hiện nay còn nhiều hạn chế.  

Trong khi đó yêu cầu hiện đại hoá đội ngũ cán bộ, VC của các bệnh 

viện hạng đặc biệt đòi hỏi phải có những thay đổi về mục tiêu bồi dưỡng và 

hiện đại hoá nội dung, chương trình bồi dưỡng đối với VC chuyên môn có 

trình độ SĐH .  

Với tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng cán bộ, VC chuyên môn có 

trình độ SĐH tại bệnh viện hạng đặc biệt, việc QLNN đối với lĩnh vực này 

cần có có sự thay đổi cả về tư  duy lý luận và thực tiễn quản lý. Trong khi đó 
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hiện nay, nhận thức của các cơ quan quản lý nhà nước về y tế đối với công tác 

bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tuy có nhiều tiến bộ về xác định 

chủ trương, phương hướng, đường lối, nhưng việc xác định đối tượng, mục 

tiêu, cách thức bồi dưỡng thì còn chậm, gặp nhiều lúng túng. Cùng với xu 

hướng phát triển nền công vụ, những lĩnh vực như giáo dục, y tế tính xã hội 

hóa ngày càng phát triển dẫn đến mô hình, cách thức QLNN cũng phải thay 

đổi cho phù hợp. Điều này đòi hỏi một sự nghiên cứu, tổng kết cả về lý luận 

và thực tiễn. 

Từ những lý do trên, nghiên cứu sinh chọn đề tài “Quản lý nhà nước về 

bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học tại bệnh viện hạng 

đặc biệt ở Việt Nam” để triển khai luận án tiến sỹ chuyên ngành quản lý công. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn QLNN về bồi dưỡng VC 

chuyên môn có trình độ SĐH tại bệnh viện hạng đặc biệt, luận án đề xuất một 

số giải pháp hoàn thiện hoạt động QLNN về bồi dưỡng VC chuyên môn có 

trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt ở Việt Nam.   

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục tiêu trên, luận án thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu 

cụ thể sau: 

- Hệ thống hóa các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên 

quan đến đề tài; trên cơ sở đó xác định những nội dung nghiên cứu luận án kế 

thừa, những vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu. 

- Phân tích làm rõ cơ sở khoa học của QLNN về bồi dưỡng VC chuyên 

môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt. 

  - Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng; tìm ra nguyên nhân của 

thực trạng QLNN về bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh 

viện hạng đặc biệt ở Việt Nam hiện nay. 
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- Đề xuất những giải pháp hoàn thiện QLNN về bồi dưỡng đội ngũ VC 

chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt ở Việt Nam 

trong giai đoạn sắp tới. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án 

3.1. Đối tượng nghiên cứu  

Luận án tập trung nghiên cứu hoạt động QLNN về bồi dưỡng đối với 

đối tượng là VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt.  

3.2. Phạm vi nghiên cứu  

- Về nội dung: khách thể nghiên cứu của luận án là hoạt động bồi 

dưỡng chuyên môn y tế đối với các bác sỹ có trình độ SĐH tại các bệnh viện 

hạng đặc biệt. 

- Về không gian: Việt Nam hiện nay có 5 bệnh viện hạng đặc biệt là 

bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Trung ương Huế, bệnh 

viện Việt Đức, bệnh viện 108. Trong phạm vi luận án, triển khai nghiên cứu 

tiến hành tại 3 bệnh viện hạng đặc biệt bao gồm: bệnh viện Bạch Mai, bệnh 

viện Chợ Rẫy, bệnh viện Trung ương Huế. Đây là những bệnh viện đa khoa 

thuộc hệ dân sự đại diện cho ba miền Bắc – Trung - Nam đã được Bộ Nội vụ 

phê chuẩn là bệnh viện hạng đặc biệt của Việt Nam hiện nay. 

- Về  thời gian, luận án nghiên cứu, phân tích từ sau khi có Luật Viên 

chức 2010 đến nay. 

4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận án 

4.1. Phương pháp luận 

Luận án sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch 

sử của chủ nghĩa Mác-Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, đường 

lối của Đảng đề cập đến vấn đề QLNN đối với bồi dưỡng nguồn nhân lực nói 

chung và QLNN về bồi dưỡng VC ngành y tế nói riêng.  

 



5 
 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

Luận án sử dụng một số phương pháp nghiên cứu chính sau:  

- Phương pháp phân tích tài liệu: phương pháp này được sử dụng để 

phân tích cả tài liệu sơ cấp và tài liệu thứ cấp. Tài liệu sơ cấp bao gồm các văn 

bản pháp luật và Văn kiện của Đảng có liên quan, các số liệu thống kê chính 

thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tài liệu thứ cấp bao gồm các bài 

báo, tạp chí, kết luận phân tích đã được các tác giả khác thực hiện. Phương 

pháp này được sử dụng đồng thời trong cả bốn chương của luận án. 

- Phương pháp tổng hợp: phương pháp này được sử dụng để tổng hợp 

các số liệu, tri thức có được từ hoạt động phân tích tài liệu, phỏng vấn, hỏi 

chuyên gia. Việc tổng hợp nhằm mục đích đưa ra những luận giải, nhận xét và 

đề xuất của chính tác giả luận án. Phương pháp này được sử dụng đồng thời 

trong cả bốn chương của luận án. 

- Phương pháp so sánh: phương pháp này được áp dụng để nghiên cứu 

kinh nghiệm nước ngoài, qua đó rút ra bài học và lựa chọn những hạt nhân hợp 

lý, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh để áp dụng đối với Việt Nam. Phương pháp 

này chủ yếu sử dụng tập trung ở  chương 2 của luận án. 

- Phương pháp điều tra xã hội học: phương pháp này được sử dụng để 

cung cấp các số liệu chứng minh cho thực trạng bồi dưỡng VC có trình độ 

chuyên môn SĐH và thực trạng QLNN về bồi dưỡng VC có trình độ chuyên 

môn SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt tại Việt Nam. Cụ thể các nội dung 

phương pháp điều tra xã hội học trong luận án được sử dụng như sau: 

Luận án sử dụng phương pháp phát phiếu khảo sát đánh giá với  933 

bác sĩ có trình độ sau đại học tại 3 bệnh viện hạng đặc biệt, trong đó gồm: 

446 người (47,8%) thuộc bệnh viện Bạch Mai, 305 người (32,7%) thuộc bệnh 

viện Trung ương Huế, 182 người  (19,5%) thuộc bệnh viện Chợ Rẫy. Các VC 

có trình độ chuyên môn SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt trả lời các câu hỏi 
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đã được thiết kế sẵn quan phiếu khảo sát tự điền, người trả lời không phải ghi 

tên và không phải ký tên để đảm bảo tính khách quan của thông tin thu được. 

Thời gian khảo sát: Từ tháng 6/2015 đến tháng 10/2015. 

Trên cơ sở các phiếu khảo sát, luận án sử dụng phương pháp xử lý số 

liệu phân tích trên phần mềm thống kê spss 16.0 đảm bảo tính chính xác cao. 

Bên cạnh đó, luận án cũng sử dụng một số phương pháp nghiên cứu bổ 

trợ khác như: phương pháp lịch sử, phương pháp quy nạp, phương pháp diễn 

dịch… để cung cấp thêm các luận cứ khoa học và thực tiễn triển khai đề tài. 

5. Giả thuyết nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu 

5.1. Giả thuyết nghiên cứu 

Luận án minh chứng những nội dung sau: 

Thứ nhất, hoạt động bồi dưỡng VC ngành y tế nói chung cũng như bồi 

dưỡng VC có trình độ chuyên môn SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt có 

vai trò quan trọng trong phát triển NNL cũng như quyết định đến chất lượng 

khám chữa bệnh. 

Thứ hai, trong thời gian qua hoạt động bồi dưỡng VC có trình độ 

chuyên môn SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt đã đạt được những thành 

tựu nhất định góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Tuy nhiên vẫn 

còn những hạn chế nhất định cần tiếp tục tăng cường hoạt động bồi dưỡng 

VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt. 

Thứ ba, xuất phát từ vai trò quan trọng của hoạt động bồi dưỡng VC có 

trình độ chuyên môn SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt, cũng như đặc thù 

của hoạt động bồi dưỡng VC trong lĩnh vực y tế đòi hỏi tăng cường hoạt động 

QLNN trong lĩnh vực này theo hướng đảm bảo tính tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm của các bệnh viện hạng đặc biệt trong hoạt động bồi dưỡng và nâng 

cao hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng hoạt động bồi dưỡng VC 

có trình độ chuyên môn SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt. 
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5.2. Câu hỏi nghiên cứu 

Luận án giải quyết một số câu hỏi nghiên cứu chính như sau: 

- Hoạt động bồi dưỡng VC có trình độ chuyên môn SĐH tại các bệnh 

viện hạng đặc biệt và QLNN về bồi dưỡng VC có trình độ chuyên môn SĐH 

tại các bệnh viện hạng đặc biệt là gì? Có đặc điểm, nội dung như thế nào?  

- Hoạt động bồi dưỡng VC ngành y tế nói chung cũng như bồi dưỡng 

VC có trình độ chuyên môn SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt có vai trò 

như thế nào? 

- Thực trạng hoạt động VC có trình độ chuyên môn SĐH tại các bệnh 

viện hạng đặc biệt như thế nào? Ưu điểm, nhược điểm và nguyên nhân? 

- Hoạt động QLNN về bồi dưỡng VC trong VC có trình độ chuyên môn 

SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt phải hoàn thiện theo hướng nào? 

6. Những đóng góp mới về khoa học của luận án 

Luận án “Quản lý nhà nước về bồi dưỡng viên chức có trình độ chuyên 

môn sau đại học tại các bệnh viện hạng đặc biệt ở Việt Nam ” là công trình 

nghiên cứu chuyên sâu đầu tiên về vấn đề này, vì vậy luận án có một số đóng 

góp khoa học mới như sau:  

- Trên cơ sở nghiên cứu kế thừa các tài liệu đã có của Việt Nam và các 

nước trên thế giới, luận án đưa ra khái niệm, nội dung của QLNN về bồi dưỡng 

VC có trình độ chuyên môn SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt ở Việt Nam. 

Phân tích các yếu tố tác động đến hoạt động QLNN trong lĩnh vực này. 

-  Đánh giá được thực trạng, xác định được nguyên nhân kết quả đạt được 

và nguyên nhân hạn chế của thực trạng QLNN về bồi dưỡng VC chuyên môn có 

trình độ SĐH ở các bệnh viện hạng đặc biệt tại Việt Nam. 

- Đề xuất các giải pháp hoàn thiện QLNN về bồi dưỡng VC chuyên 

môn có trình độ SĐH ở các bệnh viện hạng đặc biệt tại Việt Nam, phù hợp 

với các định hướng của ngành y tế. 
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7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án 

Về lý luận, kết quả của luận án góp phần làm phong phú thêm lý luận về 

quản lý nhà nước, cụ thể góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận của 

QLNN về bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng 

đặc biệt, chỉ rõ thực trạng và đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường QLNN 

về bồi dưỡng VC có trình độ chuyên môn SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt 

ở Việt Nam.  

Về thực tiễn, luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo hữu ích trong 

việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập tại các cơ sở đào tạo khoa học hành chính. 

Đồng thời cũng có thể làm tài liệu tham khảo nghiên cứu đối với các cơ quan 

chức năng trong lĩnh vực y tế vận dụng thực hiện trong thực tế QLNN về bồi 

dưỡng VC nói chung và VC có trình độ chuyên môn SĐH tại các bệnh viện 

hạng đặc biệt ở Việt Nam nói riêng. 

8. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ 

lục, nội dung luận án được kết cấu thành 4 chương: 

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Chương 2: Cơ sở khoa học quản lý nhà nước về bồi dưỡng viên chức 

chuyên môn có trình độ sau đại học tại bệnh viện hạng đặc biệt 

Chương 3: Thực trạng quản lý nhà nước về bồi dưỡng viên chức 

chuyên môn có trình độ sau đại học tại bệnh viện hạng đặc biệt tại Việt Nam 

Chương 4: Định hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về bồi 

dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học tại bệnh viện hạng đặc 

biệt ở Việt Nam 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

 

1.1. Những công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan 

đến đề tài 

Trong những năm vừa qua, những vấn đề liên quan đến QLNN về đào 

tạo, bồi dưỡng nói chung cũng như QLNN về bồi dưỡng VC chuyên môn có 

trình độ SĐH tại bệnh viện hạng đặc biệt nói riêng đã thu hút được sự quan 

tâm nhiều nhà nghiên cứu cũng như những người hoạt động thực tiễn. Chính 

vì thế, có nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước đề cập đến những vấn đề này 

ở nhiều cấp độ khác nhau. Có thể sắp xếp các công trình nghiên cứu liên quan 

đến đề tài theo hai nhóm vấn đề như sau: 

1.1.1. Những công trình nghiên cứu trong nước 

1.1.1.1. Những công trình nghiên cứu về đào tạo, bồi dưỡng nói chung 

và bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành y tế nói riêng 

- Đào Thị Ái Thi (2012), “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lãnh 

đạo theo vị trí việc làm”, Tạp chí Quản lý nhà nước, Học viện Hành chính, Số 

198 tháng 7/2012 [49]. 

 Một số nội dung chính mà nghiên cứu này đã đưa ra là vấn đề xác định 

vị trí việc làm xét dưới khía cạnh của nguyên tắc quản lý CBCC; vị trí việc 

làm xét dưới nguyên tắc tuyển dụng VC; vấn đề đào tạo, bồi dưỡng CBCC 

lãnh đạo theo vị trí việc làm. Nhìn chung nghiên cứu đã nêu được tầm quan 

trọng của việc xác định đúng đắn giá trị của vị trí việc làm theo quy định của 

pháp luật cũng như việc đào tạo, bồi dưỡng CBCC ở các cấp lãnh đạo theo vị 

trí việc làm trong sự nghiệp hiện đại hóa nhà nước. 

- Vũ Tiến Dũng (2012), “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế tại các cơ sở y 

tế công”, Tạp chí Quản lý nhà nước, Học viện Hành chính, Số 198 tháng 

7/2012  [29].  
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Bài viết nghiên cứu nêu được hai vấn đề. Thứ nhất là thực trạng công 

tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ y tế tại cơ sở y tế công; thứ hai là một 

số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế tại các cơ sở 

y tế công. 

- Vũ Tiến Dũng (2015), “Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ viên 

chức chuyên môn có trình độ sau đại học ở các bệnh viện hạng đặc biệt”, Tạp chí 

Quản lý nhà nước, Học viện Hành chính Quốc gia, Số 233 tháng 6/2015 [30].  

Bài viết đã nêu được 5 giải pháp giúp nâng cao chất lượng đội ngũ VC 

chuyên môn có trình độ SĐH ở 3 bệnh viện dân sự hạng đặc biệt hiện nay ở 

Việt Nam đó là: Bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện đa khoa 

Trung ương Huế. Đồng thời bài viết cũng nêu được một số nhược điểm của 

công tác bồi dưỡng cán bộ VC ở các bệnh viện hạng đặc biệt. 

-Tác giả Trịnh Yên Bình (2013), Thực trạng nhân lực, nhu cầu đào tạo 

liên tục cho cán bộ Y dược cổ truyền và đánh giá hiệu quả một số giải pháp 

can thiệp, luận án tiến sỹ Y học [11]. 

 Đề tài nghiên cứu tổng thể về thực trạng nhân lực y dược cổ truyền, 

mô tả sự phân bố cán bộ y tế của các bệnh viện y dược cổ truyền tuyến tỉnh 

cho các vùng địa lý khác nhau và nhu cầu đào tạo liên tục cho cán bộ y dược 

cổ truyền tuyến tỉnh ở các vùng địa lý khác nhau.Trên cơ sở đó luận án đưa ra 

các giải pháp phân bố cán bộ y tế theo vùng địa lý, nâng cao kiến thức và kỹ 

năng cho cán bộ Y Dược cổ truyền tuyến tỉnh, xác định được nhu cầu đào tạo 

kiến thức về thuốc y học cổ truyền cho cán bộ Y Dược cổ truyền trình độ 

chuyên môn về nhận biết vị thuốc y học cổ truyền với các vị thuốc khác một 

cách rõ rệt, phần lớn các cán bộ y tế nhận biết đúng hơn và kiểm soát được chất 

lượng của các vị thuốc y học cổ truyền khi đưa vào trong bệnh viện. 

- Bệnh viện Bạch Mai (2010), Đề án đào tạo sau đại học hệ thực hành 

của bệnh viện Bạch Mai [6]. 
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 Đề án nêu bật tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng cán bộ y tế SĐH, 

đặc biệt là hệ bồi dưỡng thực hành bác sỹ nội trú, chuyên khoa I, chuyên khoa 

II. Đề án cũng nêu được một số mô hình bồi dưỡng của một số nước trên thế 

giới, đồng thời đưa ra được một số giải pháp về QLNN trong bồi dưỡng các 

bộ có trình độ SĐH ở bệnh viện hạng đặc biệt và các bệnh viện tuyến tỉnh, 

giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo SĐH, trong đó có giải pháp cụ thể sẽ 

thực hiện tại bệnh viện Bạch Mai.Tuy nhiên, hạn chế của đề án là chưa nêu 

được giải pháp cốt lõi về QLNN cho vấn đề quản lý, bồi dưỡng cán bộ, thiếu 

cơ sở về pháp lý cho việc thực hiện các giải pháp về mặt lâu dài. 

- Vũ Trí Tiến, Nguyễn Thị Nga, Phạm Thị Bích Mận và cộng sự 

(2006), “Đánh giá hiệu quả chương trình tăng cường cán bộ y tế của bệnh 

viện Bạch Mai cho tỉnh Tuyên Quang”, Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa 

học Bệnh viện Bạch Mai [61].  

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng chương trình tăng cường cán bộ của bệnh 

viện Bạch Mai về giúp các bệnh viện tỉnh Tuyên Quang là thực sự hiệu quả 

trong việc nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế 

tỉnh Tuyên Quang thông qua việc đào tạo, bồi dưỡng, chuyển giao kỹ thuật tại 

chỗ, đặc biệt là các kỹ thuật khó dành cho các đối tượng SĐH, cải thiện chất 

lượng dịch vụ y tế tại tỉnh Tuyên Quang. Chương trình hoàn toàn có thể nhân 

rộng ra các tỉnh khác với cách thức tổ chức và phương pháp linh hoạt rút ra từ 

chương trình thí điểm cho Tuyên Quang. 

Nhìn chung, qua phân tích, đánh giá những công trình nghiên cứu nói 

trên giúp cho luận án có cái nhìn tổng quát về đào tạo, bồi dưỡng nói chung 

và bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành y tế nói riêng. Từ đó giúp cho luận án đề 

xuất ra những giải pháp QLNN phù hợp với tình hình bồi dưỡng VC chuyên 

môn trình độ SĐH ở các bệnh viện hạng đặc biệt ở Việt Nam hiện nay.   
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1.1.1.2. Những công trình nghiên cứu về quản lý nhà nước ở các lĩnh 

vực khác nhau 

 Nghiên cứu về QLNN và QLNN ở các lĩnh vực khác nhau, trước hết 

cần kể đến các công trình có tính giáo khoa đào tạo đại học của Học viện 

Hành chính Quốc gia như: Giáo trình Lý luận hành chính nhà nước (2010), 

Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội; Giáo trình Quản lý học đại cương 

(2009), Giáo trình QLNN về văn hóa, giáo dục, y tế (2010) Nhà xuất bản 

khoa học và kỹ thuật, Hà Nội; Giáo trình Quản lý nguồn nhân lực xã hội 

(2011) Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội. Các giáo trình trên đã  

cung cấp tổng thể những kiến thức lý luận cơ bản về quản lý nhà nước, về 

nguồn nhân lực xã hội, về QLNN trong lĩnh vực y tế. Đây là những nội dung 

kiến thức lý luận chung nhất có liên quan trực tiếp đến đề tài. Ngoài ra có thể 

kể đến một số công trình nghiên cứu khác như sau: 

Nguyễn Thu Hằng (2013), Quản lý nhà nước đối với viên chức y tế 

ngành xây dựng ở Việt Nam hiện nay, Luận văn thạc sĩ Quản lý công, Học 

viện Hành chính [34]. 

Luận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về VC y tế nói chung và VC y 

tế ngành xây dựng nói riêng: sự cần thiết, nội dung, phương pháp, công cụ 

của QLNN đối với VC y tế; tổng kết kinh nghiệm của ngành khác trong quản 

lý VC y tế đưa ra những bài học cho ngành xây dựng. Luận văn đã nêu và 

nhấn mạnh vai trò của đội ngũ VC y tế, VC y tế ngành xây dựng trong sự 

nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cán bộ công nhân viên, nhân dân qua sự 

hình thành và phát triển y tế ngành xây dựng. Trên cơ sở lý luận và những 

phân tích về thực trạng QLNN đối với đội ngũ VC y tế ngành xây dựng từ đó 

chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân của 

công tác quản lý đội ngũ VC y tế  và đề ra phương hướng và hệ thống giải 
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pháp tăng cường QLNN đối với VC y tế ngành xây dựng trong giai đoạn tiếp 

theo.Những giải pháp đã nêu trong luận văn có giá trị nhất định trong việc 

hoàn thiện QLNN đối với y tế ngành xây dựng, từ đó là cơ sở để luận án tham 

khảo khi đề xuất các giải pháp hoàn thiện QLNN đối với bồi dưỡng VC 

chuyên môn SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt ở Việt Nam. 

- Lại Đức Vượng (2009) Quản lý nhà nước về đào tạo bồi dưỡng công 

chức hành chính trong giai đoạn hiện nay, Luận án tiến sỹ quản lý hành chính 

công, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh [62]. 

Luận án đã hoàn thiện khái niệm công chức hành chính và các khái 

niệm liên quan đến nội dung, phương pháp QLNN về đào tạo, bồi dưỡng công 

chức hành chính. Đi sâu phân tích một cách hệ thống về sự hình thành và phát 

triển công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính và đánh giá thực 

trạng công tác QLNN về đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính. Trình bày 

các nguyên tắc, đề xuất phương hướng và đưa ra các giải pháp đồng bộ, mạnh 

mẽ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN về đào tạo, bồi dưỡng công chức 

hành chính đáp ứng yêu cầu quản lý mới và hội nhập kinh tế quốc tế 

- Phùng Văn Hiền (2014) Quản lý nhà nước dự án từ ngân sách nhà 

nước trong giáo dục đào tạo đại học và sau đại học ở Việt Nam, Luận án Tiến 

sỹ Quản lý công, Học viện Hành chính Quốc gia [35]. 

Luận án nghiên cứu một cách có hệ thống cơ sở khoa học QLNN đối 

với các dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước cho đào tạo trình độ đại học và 

SĐH ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

QLNN này, đáp ứng những yêu cầu và nhiệm vụ mới trong công cuộc phát 

triển sự nghiệp GD của đất nước. 

Nhìn chung, những công trình kể trên cung cấp cho đề tài những công cụ 

lý thuyết cơ bản khi nghiên cứu về QLNN đối với chuyên ngành Quản lý công. 
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1.1.1.3. Những công trình nghiên cứu quản lý nhà nước về bồi dưỡng 

nguồn nhân lực ngành y tế 

- Vũ Tiến Dũng (2015), “Kinh nghiệm quản lý nhà nước về bồi dưỡng 

công chức, viên chức của một số quốc gia trên thế giới - kinh nghiệm cho 

Việt Nam” Tạp chí Quản lý nhà nước, Học viện Hành chính Quốc gia [31].  

Bài viết nêu bật được nội dung QLNN về bồi dưỡng VC chuyên môn 

ngành y tế của một nước trên thế giới như: Anh, Pháp, Úc, Sinh-ga-po; từ quá 

trình đào tạo đại học y đến quá trình đào tạo, bồi dưỡng SĐH. Bài viết cũng 

nêu được một số kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc QLNN về bồi dưỡng 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các CBCC, VC ngành y tế. 

- Kiều Linh (2014), Quản lý nhà nước đối với phát triển nguồn nhân 

lực ngành y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, luận văn thạc sỹ Quản lý 

công, Học viện Hành chính quốc gia [39].  

Luận văn đã góp phần làm phong phú cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn 

hoạt động QLNN đối với phát triển nguồn nhân lực ngành y tếdựa trên sự 

nghiên cứu và phân tích thực trạng về phát triển nguồn nhân lực ngành y tế 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.Trên cơ sở phát hiện những vấn đề khó khăn, 

vướng mắc, chồng chéo và xác định nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 

trong hoạt động QLNN đối với phát triển nguồn nhân lực ngành y tế trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng, luận văn đã đề xuất các giải pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả hoạt động QLNN đối với phát triển nguồn nhân lực ngành y tế 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, 

- Vũ Tiến Dũng (2011), Quản lý nhà nước về đào tạo bồi dưỡng đội 

ngũ cán bộ viên chức tại các bệnh viện công - Từ thực tiễn bệnh viện Bạch 

Mai Hà Nội, Luận văn Thạc sỹ quản lý hành chính công [28]. 

 Đề tài đã giải quyết được những nội dung cơ bản sau: 

Thứ nhất: Tổng quan cơ sở lý luận QLNN về bồi dưỡng CBCC, VC ở 
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bệnh viện công. Thứ hai: đánh giá thực trạng về QLNN về bồi dưỡng CBCC, 

VC ở bệnh viện Bạch Mai. Thứ ba: đề xuất giải pháp hoàn thiện QLNN về 

bồi dưỡng CBCC, VC ở bệnh viện Bạch Mai. 

Đó là những nội dung rất có giá trị để mở ra hướng nghiên cứu cho các 

đề tài, luận án tiếp theo. Tuy nhiên, đề tài còn có hạn chế là chưa đưa ra được 

chiến lược, giải pháp thực tiễn lâu dài cho vấn đề QLNN về bồi dưỡng 

CBCC, VC trong các bệnh viện công. 

- Phạm Văn Tác (2014), Quản lý nhà nước đội ngũ cán bộ chuyên khoa 

sau đại học trong lĩnh vực y tế, Luận án tiến sĩ Quản lý công, Học viện Hành 

chính Quốc gia [48]. 

Luận án đã phân tích làm rõ các khái niệm y học, y tế, nguồn nhân lực 

y tế, trong đó tập trung vào đội ngũ cán bộ y tế chuyên khoa sau đại học (chủ 

yếu là bác sỹ làm việc trong khu vực khám chữa bệnh) như một nguồn nhân 

lực quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến các hoạt động khám, chữa bệnh, 

góp phần to lớn vào công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân 

dân. Luận án làm rõ được khái niệm về quản lý nhà nước đội ngũ cán bộ 

chuyên khoa sau đại học trong lĩnh vực y tế và xác định rõ các nội dung của 

quản lý nhà nước đối với đội ngũ cán bộ y tế chuyên khoa sau đại học. Phân 

tích các nhân tố tác động đến quản lý nhà nước nguồn nhân lực này. Kinh 

nghiệm quản lý nhà nước ở một số nước trên thế giới về đội ngũ cán bộ 

chuyên khoa sau đại học trong lĩnh vực y tế cũng được luận án đề cập đến 

nhằm làm phong phú thêm cơ sở lý luận về quản lý đội ngũ cán bộ này. 

Về thực tiễn, luận án cũng nêu được một số đóng góp mới như sau: 

Đánh giá về thực trạng công tác quản lý nhà nước đội ngũ cán bộ chuyên 

khoa sau đại học trong lĩnh vực y tế ở nước ta. Trên cơ sở đó, luận án chỉ ra 

những thành công, hạn chế trong quản lý nhà nước đối với đội ngũ cán bộ y tế 

chuyên khoa sau đại học và phân tích các nguyên nhân gây ra hạn chế. Đề 
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xuất một số giải pháp đồng bộ để tăng cường quản lý nhà nước đội ngũ cán bộ 

chuyên khoa SĐH trong lĩnh vực y tế, tập trung vào đội ngũ bác sỹ, bao gồm 

việc quy hoạch và ban hành các chính sách quản lý đội ngũ này, tổ chức bộ 

máy quản lý nhân lực y tế, nâng cao chất lượng quá trình đào tạo, tuyển dụng, 

sử dụng và đãi ngộ trong điều kiện hoàn cảnh Việt Nam, hướng tới hội nhập 

quốc tế. Tuy nhiên, luận án chưa nêu bật được giải pháp cụ thể trong quản lý, 

đổi mới hệ thống đào tạo, bồi dưỡng theo năng lực cán bộ y tế 

 Ngoài ra có thể kể đến một số công trình như: Hứa Thu Hà (2010), 

QLNN về nguồn nhân lực ngành y tế trong giai đoạn hiện nay, Luận văn Thạc 

sỹ Hành chính công, Học viện Hành chính, Hà Nội [32]; Bùi Huy Quyết 

(2007), Hoàn thiện QLNN đối với nguồn nhân lực ngành y tế khu vực công tại 

Hà Nội, Luận văn Thạc sỹ Quản lý Hành chính công [44]; Đỗ Thị Phương 

Thảo (2012), QLNN về sử dụng nguồn nhân lực tại các bệnh viện công trên địa 

bàn thành phố Hà Nội (từ thực tế Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội), Luận văn Thạc 

sỹ Quản lý Hành chính công [48]. Các công trình kể trên đều nghiên cứu QLNN 

về quản lý nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế . Đây là những gợi mở cả về lý luận 

và thực tiễn cho luận án khi nghiên cứu một đề tài hẹp hơn với đối tượng là VC 

chuyên môn trình độ SĐH ở các bệnh viện hạng đặc biệt ở Việt Nam. 

1.1.2. Những công trình nghiên cứu ngoài nước 

Hệ thống những công trình nghiên cứu ngoài những chủ yếu tập trung vào 

nội dung bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành y tế nói chung và  hoạt động bồi 

dưỡng y khoa SĐH nói riêng. Cụ thể có thể liệt kê một số công trình như sau:  

- Nghiên cứu “The importance of human resources management in 

health care:a global context”(tạm dịch: Tầm quan trọng của quản lý nguồn 

nhân lực y tế: bối cảnh toàn cầu) của nhóm tác giả Stefane M Kabene 

13, Carole Orchard 3, John M Howard 2, Mark A Soriano1 and Raymond 

Leduc 1 năm 2006 [86].  
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Nghiên cứu đã khẳng định: quản lý NNL có vai trò quyết định đối với 

bất kỳ hệ thống chăm sóc sức khỏe và giúp tăng cường các mô hình chăm sóc 

sức khỏe. Các tác giả đã chỉ ra những thách thức trong các hệ thống chăm sóc 

sức khỏe tại Canada, Mỹ và một số nước khác đã được xem xét. Và khẳng 

định những thách thức này có thể giải quyết được thông qua việc thực hiện 

chính xác việc quản lý, bồi dưỡng NNL trong lĩnh vực Y tế. 

- Health Care  Human  Resource  Management (tạm dịch: quản lý 

nguồn nhân lực y tế) của nhóm tác giả Walter  J  Flynn,  Robert  L.  Mathis,  

John  H  Jackson,  năm 2006 [89]. 

Các tác giả nghiên cứu các vấn đề bản chất và các thách thức trong 

quản lý NNL y tế; năng lực, cơ cấu và tiêu chuẩn nhân lực y tế; quản lý chiến 

lược NNL y tế; các nhân tố pháp lý tác động đến NNL y tế; thiết kế và phân 

tích công việc; tuyển dụng và lựa chọn nhân sự; Bồi dưỡng và phát triển nhân 

lực y tế; quản lý theo kết quả thực thi trong ngành y tế; chế độ đãi ngộ đối với 

nhân lực y tế. Các vấn đề trên được trình bày như những gợi ý về nguyên tắc 

đối với việc quản trị NNL trong lĩnh vực y tế. 

 - Basic Concepts Of Health Care Human  Resource  Management (tạm 

dịch: Các quan điểm cơ bản về quản lý NNL y tế) của  tác  giả  Nancy  J.  

Niles  năm 2006 [77]. 

 Cuốn  sách phân tích các quan điểm cơ bản của quản lý nhân sự trong 

lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Các nội dung này phản ánh một cách nhìn hiện 

đại về vai trò của NNL ngành y tế và các cách tiếp cận mới đến quản trị nhân 

lực trong lĩnh vực y tế. 

- Postgraduate Medical Education World Federation for Medical 

Education Global Standards for Quality Improvement (tạm dịch: Đào tạo y 

khoa SĐH của liên minh toàn cầu về tiêu chuẩn cải thiện chất lượng đào tạo 

y khoa năm 2006) [72]. 
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Nghiên cứu đã nêu rõ, nhiệm vụ và mục tiêu đầu ra nên khuyến khích 

sự đổi mới thích hợp trong quá trình bồi dưỡng và cho phép phát triển năng 

lực xa hơn so với sự cần thiết tối thiểu và không ngừng phấn đấu để cải thiện 

chăm sóc sức khỏe bệnh nhân. Tài liệu này là cơ sở có giá trị cho công tác 

xây dựng hệ thống đào tạo, xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượngvà 

đãi ngộ đối với đội ngũ y bác sỹ cũng như cán bộ y khoa SĐH. Tuy nhiên, tài 

liệu này không nêu rõ được các vấn đề QLNN đối với công tác bồi dưỡng cán 

bộ chuyên khoa y SĐH. 

- Trends and the future of postgraduate education (tạm dịch: xu hướng 

và tương lai của đào tạo sau đại học) của tác giả Ronald M. Harden năm 

2005 [83].  

Trong đề tài này, tác giả đã cho rằng bồi dưỡng chuyên khoa và chuyên 

khoa sâu, vai trò thuộc về Bộ Y tế và các hiệp hội nghề y. Trong chương trình 

bồi dưỡng chuyên khoa, bác sỹ được bồi dưỡng chuyên sâu trong một chuyên 

khoa cụ thể ở bệnh viện dưới sự giám sát của một bác sỹ có thâm niên cao 

hơn, đã được bồi dưỡng trong cùng chuyên khoa hoặc chuyên khoa liên quan 

với chuyên khoa được giám sát. Nghiên cứu chỉ ra rằng, xu hướng bồi dưỡng 

chuyên khoa SĐH phải tập trung vào kết quả đầu ra. Kết quả đầu ra của quá 

trình bồi dưỡng là yếu tố quan trọng nhất và được quyết định bởi các quyết 

định liên quan đến chương trình bồi dưỡng, kế hoạch bồi dưỡng, đội ngũ cán 

bộ giảng dạy và cơ sở thực hành tiền lâm sàng và lâm sàng. Nghiên cứu này 

cũng chỉ ra rằng công nghệ giáo dục mới sẽ được mở rộng và phát triển nhanh 

chóng như công nghệ mô phỏng đã tạo ra những kết quả rất tốt trong bồi 

dưỡng như thông tin được phản hồi có hiệu quả hơn, người học được thực 

hành lặp đi lặp lại, xây dựng được một loạt các tình huống giả định khó giải 

quyết, có thể lựa chọn nhiều cách thức học tập, tạo được các trường hợp biến 

thể về triệu chứng lâm sàng, có môi trường học tập được kiểm soát và có thể 
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học theo từng cá nhân. Nghiên cứu còn cho thấy, việc đánh giá năng lực và 

tính chuyên nghiệp trong công tác bồi dưỡng cũng đóng vai trò quan trọng. 

Như vậy, có thể nói đây là một trong những phát hiện rất có giá trị trong công 

tác định hướng chiến lược bồi dưỡng chuyên khoa SĐH nhằm nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ chuyên khoa sâu trong tương lai. Tuy vậy, nghiên cứu 

này chưa nêu được những đặc điểm cần thiết về phương diện quản lý hành 

chính công đối với công tác bồi dưỡng NNL SĐH nói chung và đội ngũ 

chuyên khoa sâu trong lĩnh vực y tế nói riêng. 

- “Becoming a doctor and bonded medical school places” - a guide for 

prospective medical students” Australian Medical Association, (tạm dịch: Trở 

thành bác sĩ và được bảo đảm vị trí tại trường y - Hướng dẫn cho sinh viên y 

trong tương lai của Hiệp hội y học Ốtx-trây-li-a) năm 2007 [65]. 

 Hướng dẫn này đã phân tích làm rõ hai loại hình đào tạo y khoa ở Ốtx-

trây-li-a chương trình đào tạo đại học từ 5 đến 6 năm và chương trình đào tạo 

4 năm để đạt bằng cấp cao hơn. Cả hai chương trình đều trao bằng y khoa và 

bằng phẫu thuật. Con đường tốt nghiệp của hai chương trình là giống nhau. 

Những người đã tốt nghiệp được gọi là bác sỹ mới ra trường và được yêu cầu 

hoàn thiện một năm thực tập sinh lâm sàng. 

Sau giai đoạn thực tập sinh, các bác sỹ mới ra trường có đủ tiêu chuẩn 

để đăng ký với hội đồng y khoa trong bang hoặc lãnh thổ của họ. Để có thể 

hành nghề một các độc lập, các bác sỹ cần phải hoàn thiện chương trình đào 

tạo y khoa SĐH (đào tạo hướng nghiệp) để có thể có được một học bổng ở 

trường đại học y chuyên khoa. Các bác sỹ muốn tập trung vào chuyên khoa và 

học sâu hơn vê chương tình thực tập sinh lâm sàng tại bệnh viện công từ một 

đến 2 năm trước khi vào chương trình đào tạo chuyên khoa SĐH/đào tạo 

hướng nghiệp. Đào tạo hướng nghiệp thực hiện từ 3 - 8 năm, với các kỳ thi do 

các trường đại học chuyên khoa thực hiện. Việc hoàn thiện thành công 
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chương trình đào tạo hướng nghiệp cho phép các bác sỹ hành nghề độc lập bất 

kỳ ở đâu tại nước Ốtx-trây-li-a. 

Việc hoàn thiện các tín chỉ đào tạo liên tục nhìn chung được yêu cầu 

phải duy trì với các nhà lâm sàng tại Ốtx-trây-li-a. Các nhà lâm sàng trường 

Đại học Hoàng gia Ốtx-trây-li-a đã phát triển các tiêu chí cấp lại chứng nhận 

không chỉ có đào tạo liên tục mà còn tham gia vào những sang kiến cải tiến 

trong lĩnh vực y học. Các nhà lâm sàng tham giia vào chương trình đánh giá 

duy nhất được đánh giá bởi các đồng nghiệp và bệnh nhân về việc quản lý 

lâm sàng và kỹ năng giao tiếp và chăm sóc bệnh nhân tổng thể. 

- The American Medical Association, the Graduate Medical Education 

Directory - the Green Book (tạm dịch:hướng dẫn giáo dục y khoa sau tốt 

nghiệp của Hiệp hội y học Mỹ, năm 2010) [87]. 

Bằng bác sỹ đa khoa được nhận từ trường y được ủy ban cấp bằng giáo 

dực y học công nhận. đây là cơ quan có thẩm quyền của Mỹ và Canada. 

Chương trình học 4 năm bao gồm lý thuyết và luân khoa lâm sàng. Một số 

sinh viên y khoa có thể lựa chọn để được cấp bằng phẫu thuật chỉnh hình .  

Sau khi tốt nghiệp, tất cả các bác sỹ được yêu cầu để hoàn thành 

chương trình nội trú ở một bệnh việc thực hành. Tuỳ thuộc vào chuyên ngành, 

một bác sỹ nội trú có thể theo học trong vòng 3 năm, 7 năm học, thậm chí 

nhiều hơn. Để có thể theo học chương trình nội trú ở Mỹ phải qua một quá trình 

cạnh tranh. Các bác sỹ muốn trở thành bác sỹ chuyên khoa trong một lĩnh vực có 

thể lựa chọn để hoàn thành chương trình học bổ sung từ 1 - 3 năm. 

Sau khi hoàn thành chương trình nội trú, các bác sỹ phải được cấp bằng 

ở bang mà họ lựa chọn sẽ hành nghề. Các yêu cầu về cấp bằng ở các bang là 

khác nhau nhưng nhìn chung các bang yêu cầu các bác sỹ phải vượt qua ba kỳ 

thi: Kỳ thi để cấp bằng y khoa tại Mỹ (USMLE) hoặc kỳ thi cấp bằng trong 

lĩnh vực phẫu thuật chỉnh hình. Hội đồng cấp bằng có thể chấp nhận sự kết 
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hợp nhất định của kỳ thi cấp bằng y khoa của Mỹ hoặc kỳ thi cấp bằng y khoa 

của bang - đây là kỳ thi phổ biến trước năm 1994. Các bác sỹ cũng có thể tự 

nguyện lựa chọn được cấp bằng bởi hội đồng y chuyên khoa.  Tất cả các hội 

đồng đều thuộc hội đồng chuyên khoa của Mỹ yêu cầu cấp lại bằng sau từ 7 - 10 

năm. Nhân viên của các bệnh viện, đặc biệt các nhà chuyên khoa, thành viên của 

các hội đồng, hiệp hội được yêu cầu cấp chứng nhận bởi các hội đồng. 

Một vài bang cũng yêu cầu các các bác sỹ cần các tín chỉ trong việc đào 

tạo liên tục hàng năng để đảm bảo việc đào tạo duy trì được kiến thức và kỹ 

năng hiện tại. Duy trì năng lực là một khía cạnh tương đối mới trong việc 

quan tâm của các hội đồng và sẽ trở thành một phần trong quá trình đào tạo 

nội trú và yêu cầu về việc cấp lại chứng nhận. Các năng lực bao gồm: kiến 

thức cơ bản, năng lực lâm sàng; khả năng giao tiếp; tính chuyên nghiệp; học 

tập lấy người bệnh là trung tâm; học tập dựa vào hệ thống. 

- Postgraduate  Medical  Education  and Specialist Training in Sinh-

ga-po (tạm dịch: Đào tạo y khoa SĐH và bồi dưỡng chuyên khoa ở Sinh-ga-

po) của tác giả Chew  C.H.,  Chee  Y.C.  năm 2005  [70]. 

 Sinh-ga-po đào tạo các nhà lâm sàng chương trình y khoa 5 năm để 

được cấp bằng y khoa và bằng phẫu thuật. Chương trình bao gồm khóa đào 

tạo và chương trình thực tập lâm sàng luân vòng có giám sát. Vào năm thứ 5,  

các sinh viên phải hoàn thành một tháng thực tập và làm việc như một thực 

tập sinh với sự giám sát chặt chẽ. 

Để có thể hành nghề một cách độc lập ở Sinh-ga-po, sinh viên có bằng 

phẫu thuật cần phải có 1 bằng kinh nghiệm thông qua việc hoàn thành chương 

trình đào tạo SĐH trong 12 tháng - thời gian học việc. Những sinh viên đã tốt 

nghiệp phải đăng ký với Hội đồng Y khoa Sinh-ga-po theo một trong 4 cách. 

Việc đăng lý tạp thời có thể được thực hiện đối với tất cả sinh viên tốt nghiệp. 

Những sinh viên này cần phải đạt chứng chỉ kinh nghiệm sau quá trình học 
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việc. Điều kiện đăng ký được thực hiện trong vòng một năm đối với các công 

dân Sinh-ga-po sau khi đạt được tiêu chí nhất định, bao gồm việc hoàn thiện 

chương trình học việc. Đăng ký hành nghề đầy đủ cho phép một bác sỹ có thể 

hành nghề ở bất cứ đâu tại Sinh-ga-po và được cấp sau khi hoàn thiện thành 

công giai đoạn đăng ký bổ sung. Đăng ký tạm thời được áp dụng với các bác sỹ 

nước ngoài được đào tạo và các công dân Sinh-ga-po trong một số trường hợp. 

Sau khi đăng ký, các bác sỹ phải có chứng chỉ hành nghề trước khi hành nghề. 

Các bác sỹ cần phải được cấp lại chứng chỉ hành nghề sau 1 - 2 năm và 

yêu cầu đáp ứng những yêu cầu đào tạo y khoa liên tục trước khi được cấp lại 

chứng chỉ hành nghề. Các bác sỹ được cấp chứng chỉ hành nghề trong 2 năm  

cần phải có tối thiểu 50 tín chỉ đào tạo liên tục, trong khi đó các bác sỹ được 

cấp chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 1 năm cần phải có tối thiểu 25 tín chỉ 

đào tạo liên tục. 

Chương trình đào tạo SĐH được phổ biến với các bác sỹ có mong 

muốn chuyên sau trong lĩnh vực cụ thể, các trường đại học quốc gia thường 

đưa ra một chương trình đào tạo y khoa dựa vào ngiên cứu. Hoàn thiện 

chương trình này, các bác sỹ có thể có bằng thạc sỹ hoặc tiến sỹ. Các nhà 

chuyên khoa cần phải có được chứng nhận từ hội đồng chuyên khoa và sau đó 

đăng ký hành nghề như một bac sỹ chuyên khoa với hội đồng Y khoa Sinh-

ga-po. Các nhà chuyên khoa phải đăng ký một lần để được bổ sung vào danh 

sách các nhà chuyên khoa. 

Các tài liệu trên đã giúp nghiên cứu sinh những gợi ý để tiến hành 

nghiên cứu luận án để làm căn cứ đề xuất xây dựng các văn bản quy phạm 

pháp luật phục vụ cho công tác bồi dưỡng, quản lý và sử dụng cán bộ y tế nói 

chung và cán bộ y tế được bồi dưỡng chuyên sâu nói riêng trong công tác 

khám, chữa bệnh cho nhân dân. 
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1.2.  Đánh giá chung về tổng quan tình hình nghiên cứu 

1.2.1. Những nội dung nghiên cứu mà luận án có thể kế thừa 

Thứ nhất, kế thừa công cụ lý thuyết khi nghiên cứu về quản lý nhà 

nước. Những công trình nghiên cứu trên đã có những nghiên cứu nhất định 

vào các vấn đề lý luận, bàn về khái niệm, đặc điểm, vai trò, nội dung của 

QLNN và QLNN ở các lĩnh vực khác nhau. QLNN về bồi dưỡng VC chuyên 

môn có trình độ SĐH ở các bệnh viện đặc biệt ở Việt Nam cũng là một trong 

những nội dung của lĩnh vực quản lý nhà nước. Trên cơ sở đó, luận án có thể 

kế thừa lý thuyết chung về quản lý nhà nước. 

Thứ hai, kế thừa những phân tích, đánh giá về thực trạng hoạt động đào 

tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, VC hành chính nói chung cũng như hoạt 

động bồi dưỡng với đội ngũ VC ngành y tế nói riêng. Trên cơ sở khái quát về 

hoạt động bồi dưỡng này sẽ cung cấp cho luận án cơ sở khoa học để đề xuất 

những giải pháp QLNN phù hợp.  

Thứ ba, luận án cũng được gợi mở những định hướng và một số giải 

pháp hoàn thiện QLNN về nguồn nhân lực ngành y tế. 

Nhìn chung, những  kết quả nghiên cứu đã gợi mở, cung cấp thông tin, sự 

kiện để tác giả tổng hợp làm luận cứ khoa học hoàn thành luận án của mình. 

1.2.2. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong luận án 

Thông qua việc tham khảo, phân tích, đánh giá các nghiên cứu trong và 

ngoài nước, có thể thấy các công trình nêu trên đã có những giá trị kế thừa 

cho tác giả luận án, tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề còn tồn tại tác giả phải tập 

trung giải quyết trong quá trình nghiên cứu luận án, cụ thể: 

- Cần hệ thống hóa và bổ sung một số khái niệm, luận điểm khoa học 

QLNN về bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng 

đặc biệt. Ví dụ khái niệm: VC chuyên môn có trình độ SĐH, khái niệm bệnh 

viện hạng đặc biệt, khái niệm QLNN về bồi dưỡng VC chuyên môn có trình 



24 
 

độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt. Đồng thời luận án cần đi sâu nghiên 

cứu đặc điểm cơ bản và nội dung QLNN về bồi dưỡng VC chuyên môn có 

trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt. 

- Luận án cần phân tích được thực trạng QLNN về bồi dưỡng VC 

chuyên môn có trình độ SĐH ở các bệnh viện hạng đặc biệt ở Việt Nam hiện 

nay, xác định được ưu, nhược điểm và nguyên nhân hạn chế của thực trạng 

QLNN về bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng 

đặc biệt ở Việt Nam hiện nay. 

- Phân tích các định hướng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện QLNN 

về bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc 

biệt ở Việt Nam. 
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Tiểu kết  chương 1 

 

Chương 1 của luận án đã đưa ra được tổng quan tình hình các công 

trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài ở một số khía cạnh sau: những công 

trình nghiên cứu về QLNN và QLNN ở các lĩnh vực khác nhau; những công 

trình nghiên cứu về đào tạo, bồi dưỡng nói chung và bồi dưỡng nguồn nhân 

lực ngành y tế nói riêng; những công trình nghiên cứu ngoài nước có liên 

quan đến đề tài. Trên cơ sở liệt kê, phân tích các công trình nghiên cứu trong 

và ngoài nước có liên quan đến đề tài, luận án đã rút ra kết luận sau: 

Thứ nhất, luận án có thể kế thừa công cụ lý thuyết khi nghiên cứu về 

quản lý nhà nước; kế thừa những phân tích, đánh giá về thực trạng hoạt động 

đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, VC hành chính nói chung cũng như 

hoạt động bồi dưỡng với đội ngũ VC ngành y tế nói riêng. Các kết quả nghiên 

cứu cũng gợi mở những định hướng và một số giải pháp hoàn thiện QLNN về 

nguồn nhân lực ngành y tế. 

Thứ hai, luận án phải tiếp tục hệ thống hóa và bổ sung một số khái 

niệm, luận điểm khoa học QLNN về bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ 

SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt. Đồng thời luận án cần đi sâu nghiên cứu 

đặc điểm cơ bản và nội dung QLNN về bồi dưỡng VC chuyên môn có trình 

độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt. Luân án cần phân tích được thực 

trạng QLNN về bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện 

hạng đặc biệt ở Việt Nam hiện nay, phân tích các định hướng của ngành y tế 

và đề xuất các giải pháp hoàn thiện QLNN về bồi dưỡng VC chuyên môn có 

trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt ở Việt Nam. 

 

 



26 
 

CHƯƠNG 2 

CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BỒI DƯỠNG 

VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN CÓ TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC 

TẠI BỆNH VIỆN HẠNG ĐẶC BIỆT 

 

2.1. Viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học ở các bệnh viện 

hạng đặc biệt 

2.1.1. Khái niệm bệnh viện và bệnh viện hạng đặc biệt 

Có quan niệm cho rằng bệnh viện là một hệ thống phức hợp bao gồm 

rất nhiều yếu tố có liên quan từ khám bệnh, người bệnh vào viện, chẩn đoán, 

điều trị chăm sóc. Bệnh viện cũng là một tổ chức động bao gồm đầu vào là 

người bệnh, cán bộ y tế, trang thiết bị, thuốc cần có để chẩn đoán, điều trị. 

Đầu ra là người bệnh khỏi bệnh ra viện hoặc hồi phục sức khỏe hoặc người 

bệnh tử vong.  

Năm 1957, WHO đã định nghĩa: “Bệnh viện là một bộ phận không thể 

tách rời của một tổ chức xã hội và y tế, chức năng của nó là chăm sóc sức 

khỏe cho toàn dân, cả phòng bệnh và chữa bệnh, dịch vụ ngoại trú của bệnh 

viện phải vươn tới cả gia đình và môi trường cư trú. Bệnh viện còn là trung 

tâm đào tạo cán bộ y tế và nghiên cứu sinh - xã hội học” [1].  

Nhìn chung có thể hiểu, bệnh viện là một cơ sở y tế bao gồm đội ngũ 

CC, VC có trình độ chuyên môn kỹ thuật và năng lực quản lý, có trang thiết 

bị và cơ sở hạ tầng để phục vụ người bệnh. Bệnh viện là nơi diễn ra các hoạt 

động nhằm cung ứng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bảo vệ sức khỏe, đáp 

ứng nhu cầu cung ứng lực lượng lao động có thể lực tốt cho xã hội. 

Từ quan niệm trên cho thấy hệ thống bệnh viện có những vai trò quan 

trọng như sau: 
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Một là, đảm bảo cho mọi người được chăm sóc sức khỏe cơ bản có chất 

lượng phù hợp với khả năng kinh tế xã hội của đất nước; 

Hai là, giữ vai trò quan trọng trong hệ thống y tế quốc gia về lĩnh vực 

khám, chữa bệnh, giúp phục hồi sức khỏe và chăm sóc sức khỏe cho người dân; 

Ba là, trung tâm chẩn đoán và điều trị với kỹ thuật cao bao gồm các 

trang, thiết bị hiện đại để khám và điều trị cho người bệnh nặng, bệnh khó mà 

tuyến ban đầu không xử lý được; 

Bốn là, nơi khám và chữa bệnh, là trung tâm nghiên cứu về các phương 

pháp chẩn đoán - điều trị và phổ biến kỹ thuật y học thích nghi về điều trị cho 

mọi đối tượng trong cộng đồng; 

Năm là, trung tâm đào tạo cán bộ y tế từ sơ cấp đến SĐH, là cơ sở thực 

tập trong giảng dạy - bệnh viện; là trung tâm để nghiên cứu khoa học các 

bệnh tật; 

Sáu là, chỗ dựa về kỹ thuật, về phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu 

cho cộng đồng, là tuyến trên của y tế cộng đồng.  

Hiện nay, tất cả các bệnh viện, viện nghiên cứu có giường bệnh (gọi 

chung là bệnh viện) thuộc hệ thống y tế nhà nước đều được xem xét, xếp 

hạng.Việc xếp hạng bệnh viện là cơ sở để: 

- Hoàn chỉnh về tổ chức, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật và 

chất lượng phục vụ người bệnh. 

- Đầu tư phát triển bệnh viện trong từng giai đoạn thích hợp. 

- Phân tuyến kỹ thuật trong điều trị. 

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí lao động và thực hiện 

các chế độ chính sách đối với công chức, VC bệnh viện. 

Việc xếp hạng bệnh viện được xác định trên nguyên tắc đánh giá chấm 

điểm theo 5 nhóm tiêu chuẩn: 

- Nhóm tiêu chuẩn I: vị trí, chức năng và nhiệm vụ. 
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- Nhóm tiêu chuẩn II: quy mô và nội dung hoạt động. 

- Nhóm tiêu chuẩn III: trình độ chuyên môn kỹ thuật, cơ cấu lao động. 

- Nhóm tiêu chuẩn IV: cơ sở hạ tầng. 

- Nhóm tiêu chuẩn V: thiết bị Y tế, kỹ thuật chẩn đoán và điều trị. 

Các bệnh viện được chia thành 4 hạng: hạng đặc biệt, hạng I, hạng II và 

hạng III, dựa trên tổng số điểm mà bệnh viện đạt được theo các nhóm tiêu 

chuẩn nêu trên. Các bệnh viện được xếp hạng I đạt 100 điểm và thỏa mãn tất 

cả các tiêu chuẩn ở bảng 2.1 dưới đây sẽ được xếp hạng đặc biệt. Riêng với 

bệnh viện hạng đặc biệt do Bộ Nội vụ ra quyết định xếp hạng. Tiêu chí xếp 

hạng bệnh viện hạng đặc biệt như sau:  

Bảng 2.1 Các tiêu chuẩn cụ thể của bệnh viện hạng đặc biệt 

TT TIÊU CHUẨN 

1. 

a) 

 

 

 

b) 

Vai trò và chức năng, nhiệm vụ 

Là tuyến cuối cùng trong bậc thang điều trị; tiếp nhận và điều trị 

cho người bệnh trong phạm vi nhiều vùng hay toàn quốc hoặc là 

cơ sở điều trị các đối tượng người bệnh đặc biệt 

Là cơ sở thực hành, đào tạo cán bộ SĐH; cán bộ của bệnh viện 

trực tiếp tham gia đào tạo SĐH và đào tạo cán bộ chuyên khoa sâu 

có trình độ SĐH cho khu vực hay toàn quốc 

2 

a) 

b) 

 

 

 

c) 

Quy mô và tổ chức khoa phòng  

Có quy mô giường bệnh từ 1.200 giường trở lên 

Tổ chức khoa phòng trong bệnh viện theo chuyên khoa và chuyên 

khoa sâu, đáp ứng chức năng, nhiệm vụ được giao:  

Các khoa lâm sàng tổ chức theo chuyên khoa và chuyên khoa sâu;  

Có các labo theo chuyên khoa sâu trong khu vực cận lâm sàng. 

Trên 70% số khoa lâm sàng tổ chức chăm sóc người bệnh toàn diện  

3 Trình độ cán bộ chuyên môn và quản lý 
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TT TIÊU CHUẨN 

a) 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

100% trưởng, phó phòng có trình độ đại học, SĐH 

100% trưởng các khoa lâm sàng, cận lâm sàng có trình độ tiến sỹ 

hoặc chuyên khoa 2 

Trên 70% điều dưỡng/nữ hộ sinh/kỹ thuật viên trưởng khoa có 

trình độ từ cử nhân điều dưỡng (cao đẳng hoặc đại học) trở lên 

Trên 70% số thầy thuốc điều trị ở các khoa lâm sàng có trình độ 

SĐH (từ thạc sỹ hoặc chuyên khoa 1 trở lên) 

Trên 20% điều dưỡng ở các khoa lâm sàng có trình độ từ cử nhân 

điều dưỡng (cao đẳng hoặc đại học) trở lên 

4 

a) 

 

b) 

Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị 

Đảm bảo đủ diện tích hoạt động: diện tích sàn bình quân trên 

giường bệnh đạt từ 60 m2 trở lên  

Có ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện; có hệ 

thống máy tính nối mạng toàn bệnh viện 

5 Khả năng chuyên môn, kỹ thuật  

a) Có trang thiết bị và thực hiện được các kỹ thuật tiên tiến, chuyên 

sâu trong xét nghiệm huyết học, sinh hóa, vi sinh vật, miễn dịch 

huyết học, huyết thanh, virus, sinh học phân tử, phóng xạ, giải 

phẫu bệnh lý...  

b) Có trang thiết bị đặc hiệu và thực hiện được các xét nghiệm, thăm 

dò chức năng, chẩn đoán hình ảnh phức tạp, chuyên sâu  

c) Có trang thiết bị đặc hiệu và thực hiện được các kỹ thuật y học tiên 

tiến, phức tạp, chuyên khoa sâu, như: cấy ghép mô, tạng, vi phẫu 

thuật, thụ tinh trong ống nghiệm, mổ tim hở… 
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Lưu ý: Với các tiêu chuẩn thuộc mục 5. Khả năng chuyên môn kỹ 

thuật: phải xem xét, đánh giá cụ thể những kỹ thuật đã được ứng dụng trong 

chẩn đoán và điều trị, tuỳ theo chức năng nhiệm vụ và tính chất chuyên khoa 

của bệnh viện. 

Như vậy, để trở thành một bệnh viện hạng đặc biệt trước tiên phải là 

các bệnh viện được xếp hạng I đạt 100 điểm và thỏa mãn tất cả các tiêu chuẩn 

ở bảng 2.1 ở mức đạt (không tính điểm). Căn cứ vào vị trí, vai trò, chức năng 

có thể hiểu bệnh viện hạng đặc biệt là bệnh viện tuyến cuối cùng trong bậc 

thang điều trị; tiếp nhận và điều trị cho người bệnh trong phạm vi nhiều vùng 

hay toàn quốc hoặc là cơ sở điều trị các đối tượng người bệnh đặc biệt, 

đồng thời là cơ sở thực hành, đào tạo cán bộ SĐH; cán bộ của bệnh viện trực 

tiếp tham gia đào tạo SĐH và đào tạo cán bộ chuyên khoa sâu có trình độ 

SĐH cho khu vực hay toàn quốc. Bệnh viện hạng đặc biệt là những bệnh viện 

có quy mô giường bệnh lớn, tổ chức khoa phòng theo chuyên khoa và chuyên 

khoa sâu, đáp ứng chức năng, nhiệm vụ được giao; có trình độ cán bộ chuyên 

môn và cán bộ quản lý cao; có cơ sở hạ tầng và trang thiết bị hiện đại để thực 

hiện các ứng dụng khoa học kỹ thuật. 

Căn cứ vào các tiêu chuẩn trên, hiện nay ở Việt Nam trong hệ thống 

các bệnh viện có năm bệnh viện được xếp hạng đặc biệt. Trong phạm vi 

nghiên cứu của luận án tiến hành đánh giá đối với ba bệnh viện hạng đặc biệt: 

bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Trung ương Huế và bệnh viện Chợ Rẫy. 

2.1.2. Khái niệm viên chức và viên chức chuyên môn có trình độ sau 

đại học tại các bệnh viện hạng đặc biệt 

Từ trước đến nay đã có nhiều cách hiểu khác nhau về khái niệm VC. 

Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam: VC là một từ Hán - Việt, theo nguyên 

nghĩa của từ này, thì viên là người giữ một chức vụ, chức là các việc về phần 

mình, VC là người giữ một chức nghiệp nhất định, thường là trong bộ máy 

chính quyền [59]. 
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Dưới góc độ luật thực định, trải qua các thời kỳ khác nhau, nội hàm của 

khái niệm VC cũng có sự thay đổi lớn. Suốt một thời gian dài từ năm 1945 

đến trước năm 2003, chúng ta chưa có sự phân biệt rạch ròi khái niệm VC. 

Thuật ngữ “cán bộ, công nhân, VC nhà nước” được dùng để chỉ những người 

phục vụ trong bộ máy nhà nước. Chỉ tới năm 2003, sau khi Pháp lệnh sửa đổi 

bổ sung một số điều của Pháp lệnh CBCC 1998 được ban hành và đặc biệt 

được đánh dấu bởi các Nghị định 116/2003/NĐ – CP thì khái niệm VC mới 

có sự phân biệt tương đối rõ với các khái niệm CBCC. Theo Nghị định 

116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý CBCC trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước xác định: 

“VC là công dân Việt Nam, trong biên chế, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào 

một ngạch VC hoặc giữ một nhiệm vụ thường xuyên trong đơn vị sự nghiệp 

của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hưởng lương từ 

ngân sách nhà nước và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật” 

(Điều 2).  

Tháng 11/2008, Quốc hội ban hành Luật CBCC đã thể hiện quan điểm 

của nhà nước trong việc chuyên biệt hóa đối tượng phục vụ trong các cơ quan 

QLNN và các đối tượng làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập; tách 

nhóm đối tượng VC ra khỏi phạm vi CBCC; phân biệt giữa hoạt động công 

vụ của công chức với hoạt động có tính chất chuyên môn, nghiệp vụ của VC, 

nhằm hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển các đơn vị sự nghiệp, nâng 

cao chất lượng của đội ngũ VC. Theo đó: “các quy định của pháp luật hiện 

hành liên quan đến những người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập mà 

không phải là CBCC quy định tại Luật này được tiếp tục thực hiện cho đến 

khi ban hành Luật Viên chức”.  

Tuy nhiên, phải đến khi Luật VC 2010 được ban hành thì khái niệm VC 

mới được nêu một cách cụ thể: “VC là công dân Việt Nam được tuyển dụng 
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theo vị trí làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm 

việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định 

của pháp luật” (Điều 2). 

 Từ khái niệm trên có thể xác định các đặc điểm cơ bản của VC theo 

quan niệm của pháp luật Việt Nam là: được tuyển dụng theo vị trí việc làm; 

làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập; làm việc theo chế độ hợp đồng 

làm việc và hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập.  

Đối với đội ngũ VC chuyên môn SĐH trong lĩnh vực y tế bao gồm  các 

bác sỹ, dược sỹ, điều dưỡng ..., được đào tạo chuyên khoa SĐH theo các bậc 

học có cấp các văn bằng cụ thể như chuyên khoa cấp 1, chuyên khoa cấp 2, 

bác sỹ nội trú hay theo hệ hàn lâm là thạc sỹ và tiến sỹ. Những VC y tế này 

đang làm việc tại các đơn vị y tế công lập hoặc các đơn vị y tế ngoài công lập. 

Trong phạm vi nghiên cứu, luận án tập trung nghiên cứu đội ngũ VC y 

tế chuyên khoa SĐH, đó là các bác sỹ chuyên khoa cấp 1, bác sỹ chuyên 

khoa cấp 2, bác sỹ nội trú và một phần chuyên khoa theo hệ hàn lâm là thạc 

sỹ y học và tiến sỹ y học ở bệnh viện hạng đặc biệt. 

Đội ngũ VC chuyên môn SĐH được hình thành thông qua quá trình 

bồi dưỡng chuyên biệt. Có thể phân chia quá trình bồi dưỡng chuyên khoa 

SĐH thành 3 giai đoạn: thực hành tay nghề chuẩn bị cho bồi dưỡng chuyên 

khoa, bồi dưỡng chuyên khoa và bồi dưỡng chuyên khoa sâu. Giữa các nước 

có sự khác biệt về cấu trúc chương trình, tên gọi, phương thức bồi dưỡng, cơ 

quan quản lý bồi dưỡng chuyên khoa y SĐH. Tại nhiều nước như Mỹ, Anh, 

sau khi hoàn thành chương trình đào tạo đại học y, bác sỹ mới tốt nghiệp 

thường phải thực hành tay nghề có giám sát trước khi được cấp chứng chỉ 

hành nghề. Thời gian thực tập tay nghề thường kéo dài ít nhất một năm và có 

thể được gọi là "thực tập nội trú" hay nhân viên Y tế cơ sở. Tại Trung Quốc, 

quá trình đào tạo Đại học Y thường kết thúc bằng một kỳ thực tập tương tự 
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như thực tập nội trú. Quá trình đào tạo này được coi như để chuẩn bị cho đào 

tạo theo hướng chuyên khoa. 

Từ phân tích trên có thể hiểu: VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các 

bệnh viện hạng đặc biệt là các bác sỹ được đào tạo bài bản theo quy định, 

trực tiếp tham gia khám chữa bệnh cho người dân, bao gồm bác sỹ chuyên 

khoa cấp 1, bác sỹ chuyên khoa cấp 2, bác sỹ nội trú và một phần chuyên 

khoa theo hệ hàn lâm là thạc sỹ y học và tiến sỹ y học đang làm việc trong 

bệnh viện hạng đặc biệt. 

Phân loại đội ngũ VC có trình độ chuyên môn SĐH trong lĩnh vực y tế 

Dựa theo tính chất công việc, WHO chia các bác sỹ làm việc trong 

bệnh viện thành bác sỹ đa khoa (Generalist Medical Doctor) và bác sỹ chuyên 

khoa (Specialist Medical Doctor). 

Bác sỹ đa khoa (gồm cả bác sỹ gia đình và bác sỹ chăm sóc sức khỏe 

ban đầu) chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa ốm đau, bệnh tật, thương tích, các 

suy yếu về thể chất, tâm thần khác và duy trì sức khỏe nói chung cho con 

người thông qua việc áp dụng các nguyên tắc và biện pháp của y học hiện 

đại. Họ lập kế hoạch, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch chăm sóc, 

điều trị của những nhân viên y tế khác. Họ không giới hạn việc hành nghề 

của mình trong một số loại bệnh hoặc các phương pháp điều trị nhất định, và 

có thể chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế liên tục, toàn diện 

cho cá nhân, gia đình và cộng đồng. 

Bác sỹ chuyên khoa chẩn đoán, điều trị, phòng ngừa ốm đau, bệnh tật, 

thương tích, các suy yếu về thể chất, tâm thần khác bằng cách sử dụng thử 

nghiệm, chẩn đoán, thuốc, phẫu thuật, kỹ thuật vật lý, liệu pháp tâm thần 

chuyên khoa, thông qua ứng dụng của nguyên tắc và biện pháp của y học 

hiện đại. Họ lập kế hoạch, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch chăm 

sóc, điều trị bởi nhân viên Y tế khác. Họ chuyên về các loại bệnh, các loại 
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bệnh nhân hoặc phương pháp điều trị nhất định, có thể thực hiện công tác đào 

tạo y khoa và nghiên cứu trong các lĩnh chuyên môn đã lựa chọn. 

WHO chia bác sỹ chuyên khoa thành các nhóm sau: 

 Bác sỹ sản, phụ khoa và các chuyên khoa liên quan tới việc chăm sóc 

của hệ thống sản - phụ của phụ nữ bao gồm cả trước, trong, sau khi mang 

thai, sinh con. 

 Bác sỹ nhi khoa và các chuyên khoa liên quan tới việc chẩn đoán, 

phòng ngừa, điều trị bệnh tật ở trẻ sơ sinh, trẻ em, thiếu niên. 

 Bác sỹ chuyên khoa tâm thần và các chuyên khoa liên quan tới việc 

nghiên cứu, điều trị bệnh tâm thần, rối loạn hành vi. 

 Bác sỹ các chuyên khoa khác liên quan tới chẩn đoán, quản lý và điều 

trị không dựa vào phẫu thuật (không bao gồm các nhóm kể trên) như tim 

mạch, giám định y pháp, tiêu hóa, huyết học, miễn dịch, bệnh truyền nhiễm, 

nội khoa, thần kinh, nghề nghiệp y học, ung thư, chẩn đoán hình ảnh, phục 

hồi chức năng, hô hấp, tiết niệu. 

 Bác sỹ ngoại khoa và các chuyên khoa liên quan tới việc điều trị bằng 

phẫu thuật. 

Nhiều nước trên thế giới đã ban hành danh mục chuyên khoa và chuyên 

khoa sâu của mình. 

Hiện nay, tại Việt Nam việc phân loại đội ngũ cán bộ chuyên khoa 

SĐH trong lĩnh vực Y tế cũng chưa được đầy đủ và rõ ràng và cũng chưa 

hoàn toàn giống như các nước trên thế giới mà tạm thời phân loại theo trình 

độ đào tạo gắn với các văn bằng, chứng chỉ cụ thể như: tiến sỹ y khoa, thạc sỹ 

y khoa, chuyên khoa cấp 2, chuyên khoa cấp 1, bác sỹ nội trú bệnh viện. 

Chuyên khoa cấp 1 là loại hình SĐH đặc thù của ngành Y tế, được đào 

tạo liên tục sau khi tốt nghiệp bác sỹ 6 năm nhằm mục đích đào tạo nhân lực 

y tế có trình độ cao về thực hành trong một chuyên ngành rộng (như chuyên 
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ngành Nội, Ngoại, Sản, Nhi ...). Họ được bổ sung một số kiến thức khoa học 

cơ bản và y dược học cơ sở đã học trong đại học để có thể tự học vươn lên, 

đặc biệt tập trung thực hành tay nghề theo chuẩn năng lực để trở thành các 

chuyên gia y tế thực hành trong lĩnh vực chuyên khoa. Thời gian đào tạo từ 2 

- 3 năm tùy thuộc vào đặc điểm của từng chuyên khoa, kết thúc khóa đào tạo 

được cấp bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp 1 và được dự thi kỳ thi cấp chứng 

chỉ hành nghề trong lĩnh vực chuyên môn chuyên khoa đã được xác định. 

Chuyên khoa cấp 2 cũng là loại hình SĐH đặc thù của ngành y tế, được 

đào tạo liên tục sau khi tốt nghiệp chuyên khoa cấp 1 nhằm mục đích đào tạo 

nhân lực y tế có trình độ cao nhất về thực hành nghề nghiệp trong một chuyên 

ngành hẹp hơn (như chuyên ngành Nội Hồi sức cấp cứu, Nội Tim mạch hay 

Ngoại gan mật, Ngoại chấn thương ...). Họ được trang bị sâu thêm các kiến 

thức và kỹ năng về thực hành tay nghề theo chuẩn năng lực để trở thành các 

chuyên gia y tế độc lập thực hiện các kỹ thuật trong lĩnh vực chuyên khoa. 

Thời gian đào tạo từ 2 - 4 năm tùy thuộc vào đặc điểm của từng chuyên khoa, 

kết thúc khóa đào tạo được cấp bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp 2 và và có 

trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật đã tích lũy được cho các chuyên khoa 1, nội 

trú bệnh viện và thạc sỹ, được tiếp tục xem xét tái cấp chứng chỉ hành nghề 

trong lĩnh vực chuyên môn chuyên khoa đã được xác định. 

Bác sỹ nội trú bệnh viện là loại hình SĐH đặc thù của ngành Y tế, phải 

tốt nghiệp bác sỹ từ loại khá trở lên, được tuyển sinh qua kỳ thi cạnh tranh 

đặc biệt, đào tạo liên tục sau khi tốt nghiệp bác sỹ 6 năm nhằm mục đích đào 

tạonhân lực y tế có trình độ cao về thực hành trong một chuyên khoa chuyên 

môn nhất định. Họ được bổ sung một số kiến thức khoa học cơ bản và y dược 

học cơ sở đã học trong đại học để có thể độc lập tự học vươn lên, đặc biệt tập 

trung thực hành tay nghề theo chuẩn năng lực để trở thành các chuyên gia y tế 

có trình độ thực hành tay nghề cao “nhân tài ngành Y tế ” thực hành trong 
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lĩnh vực chuyên khoa. Thời gian đào tạo từ 3 - 4 năm tùy thuộc vào đặc điểm 

của từng chuyên khoa, kết thúc khóa đào tạo được cấp bằng tốt nghiệp bác sỹ 

nội trú và được dự thi kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực chuyên 

môn chuyên khoa đã được xác định. 

Đào tạo chuyên khoa SĐH ở Việt Nam khác so với các nước trên thế 

giới là bao gồm song song cả đào tạo chuyên khoa cấp 1, chuyên khoa cấp 2, 

bác sỹ nội trú còn có đào tạo thạc sỹ y khoa, tiến sỹ y khoa trong các chuyên 

khoa lâm sàng ở bệnh viện. Các nước trên thế giới đào tạo chuyên khoa lâm 

sàng ở bệnh viện chỉ tập trung theo hướng đào tạo chuyên khoa, chuyên khoa 

sâu và bồi dưỡng liên tục gắn với việc thi và cấp chứng chỉ hành nghề y tế.  

2.2. Bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học tại 

các bệnh viện hạng đặc biệt 

2.2.1. Khái niệm 

Theo Từ điển tiếng Việt thông dụng: đào tạo là dạy dỗ, rèn luyện để 

trở nên người có hiểu biết, có nghề nghiệp, bồi dưỡng được hiểu là làm cho 

tốt hơn, giỏi hơn [1]. Theo Đại từ điển Tiếng Việt của Nguyễn Như Ý chủ 

biên, đào tạo được hiểu là dạy dỗ, rèn luyện để trở thành người có hiểu biết, 

có nghề nghiệp [63]. Còn theo Từ điển Bách khoa Việt Nam [59]: Đào tạo là 

quá trình tác động đến con người, nhằm làm cho người đó lĩnh hội và nắm 

vững tri thức, kỹ năng, kỹ xảo… một cách có hệ thống nhằm chuẩn bị cho 

người đó thích nghi với cuộc sống và khả năng nhận sự phân công lao động 

nhất định, góp phần của mình vào việc phát triển xã hội, duy trì và khai hóa 

nền văn minh loài người [59]. Với trình độ được đào tạo, có thể đảm nhiệm 

một nghề vì thế người được đào tạo thông thường được xác nhận và cấp một 

văn bằng tương ứng. 

Đối với từ “bồi dưỡng”, Đại từ điển Tiếng Việt của Nguyễn Như Ý chủ 

biên đã giải nghĩa: bồi dưỡng là làm cho khỏe thêm, mạnh thêm; làm cho tốt 
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hơn, giỏi hơn [63]. Theo ý nghĩa đó, có thể hiểu trong giáo dục bồi dưỡng là 

quá trình cập nhật hóa kiến thức còn thiếu hoặc lạc hậu, bổ túc kinh nghiệm, 

các hoạt động này nhằm tạo điều kiện cho người lao động có cơ hội để củng 

cố, mở rộng một cách có hệ thống những tri thức, kỹ năng, chuyên môn 

nghiệp vụ sẵn có để lao động nghề nghiệp có hiệu quả hơn và thường được 

xác nhận bằng một chứng chỉ [63].  

Khi tìm hiểu nội hàm khái niệm bồi dưỡng, cần phân biệt với thuật ngữ  

đào tạo. 

Đào tạo - là quá trình truyền đạt các kiến thức cơ bản, mang tính chất 

nền tảng cho một đối tượng học tập cụ thể: 

- Là quá trình truyền đạt này phải là một quy trình khép kín với những 

chuẩn mực và hệ phương pháp dạy và học cụ thể, trong một khoảng thời gian 

nhất định;  

- Xuất phát điểm của năng lực, kiến thức đầu vào của đối tượng học tập 

là yêu cầu không nhất thiết làm rõ, nhưng năng lực và kiến thức đầu ra (sau 

quá trình truyền đạt, dạy và học) phải được quy chuẩn và xác định rõ các tiêu 

chuẩn đã đạt được;  

- Sự nhất thiết phải biến chuyển về chất lượng năng lực và kiến thức 

của đối tượng học tập sau khi trải qua một quy trình dạy và học để có thể đảm 

nhận và đáp ứng được yêu cầu của một chuyên ngành đã được học. 

Bồi dưỡng là quá trình truyền đạt thêm một lượng kiến thức, kỹ năng 

nhất định cho một đối tượng học tập cụ thể: 

- Tính không nhất thiết phải làm rõ về quá trình và hệ phương pháp 

truyền đạt thêm;  

- Tính không nhất thiết phải biến chuyển cơ bản chất lượng năng lực và 

kiến thức của đối tượng học tập mà chỉ cần cung cấp thêm năng lực và kiến 

thức cho đối tượng học tập;  
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- Xuất phát điểm của năng lực, kiến thức đầu vào của đối tượng học tập 

là yêu cầu nhất thiết phải làm rõ để có thể xác định được một “lượng thêm” về 

năng lực và kiến thức cho đối tượng học tập;  

- Việc quy nạp nội hàm nghĩa vị của hai khái niệm đào tạo và bồi dưỡng 

sẽ tạo tiền đề vững chắc cho việc mô hình hóa (hệ thống hóa) các khâu đoạn 

cần và đủ cho một quá trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên nghiệp. 

Sự khác nhau giữa đào tạo và bồi dưỡng còn được phân biệt bằng các 

dấu hiệu về thời gian đào tạo, nội dung đào tạo, những đòi hỏi về quy chuẩn 

đào tạo.  Đào tạo thường có thời gian dài hơn, khoảng từ một năm học trở lên. 

Về bằng cấp, sau khi hoàn thành khoá đào tạo, người học được cấp bằng về 

trình độ được đào tạo, còn bồi dưỡng chỉ cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận đã 

học qua khoá bồi dưỡng.  

Đào tạo được xác định như là quá trình làm biến đổi kiến thức, thái độ 

và hành vi con người một cách có hệ thống thông qua việc học tập. Việc học 

tập này có được là kết quả của việc giáo dục, hướng dẫn, phát triển và lĩnh hội 

kinh nghiệm một cách có kế hoạch. Đào tạo được xác định như là một quá 

trình cung cấp và tạo dựng khả năng làm việc cho người học và bố trí, đưa họ 

vào các chương trình, khóa học, môn học một cách có hệ thống hoặc nói một 

cách khác là huấn luyện và giáo dục một cách có kế hoạch, có sự kết hợp 

trong các lĩnh vực khoa học chuyên ngành nhằm nâng cao kết quả thực hiện 

công việc của cá nhân, tổ chức và giúp họ hoàn thành nhiệm vụ và mục tiêu 

công tác. 

Việc tách bạch khái niệm đào tạo, bồi dưỡng chỉ để tiện cho việc phân 

tích cặn kẽ giống và khác nhau giữa hai hình thức này. Trên thực tế, xét theo 

khung cảnh đào tạo, bồi dưỡng, phát triển NNL thì đào tạo, bồi dưỡng gắn với 

nhau như một chỉnh thể, khi đề cập tới đào tạo là đã nói đến việc bồi dưỡng. 

Đào tạo, bồi dưỡng chính là việc tổ chức những cơ hội cho người ta học tập, 
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nhằm tổ chức đạt được mục tiêu của mình bằng việc tăng cường năng lực 

thực hiện công việc cho CBCC, VC của bệnh viện công. Đào tạo, bồi dưỡng 

trên cơ sở năng lực thực hiện công việc sẽ giúp cho CBCC, VC bệnh viện 

công làm việc hiệu quả hơn sử dụng tốt các khả năng, tiềm năng vốn có.  

Việc đào tạo, bồi dưỡng CBCC, VC bệnh viện nhằm phát triển năng 

lực công tác và nâng cao năng lực thực hiện công việc thực tế; giảm thời gian 

học tập, làm quen với công việc mới do thuyên chuyển, đề bạt, thay đổi nhiệm 

vụ và đảm bảo cho họ có đầy đủ khả năng làm việc một cách nhanh chóng và 

tiết kiệm; giúp CBCC, VC bệnh viện công luôn phát triển để có thể đáp ứng 

được nhu cầu nhân lực trong tương lai của việc phục vụ nhu cầu khám chữa 

bệnh của nhân dân.  

Như vậy: bồi dưỡng VC có trình độ chuyên môn SĐH trong các bệnh 

viện hạng đặc biệt là quá trình bổ sung những kiến thức, thái độ, kỹ năng 

thiếu hụt giúp VC có trình độ chuyên môn SĐH tăng thêm năng lực, phẩm 

chất làm việc trên cơ sở kiến thức, kỹ năng đã được đào tạo. 

Từ khái niệm trên có thể rút ra một số đặc điểm đối với bồi dưỡng VC 

chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt như sau: 

Trước hết, các viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học ở các 

bệnh viện hạng đặc biệt với đặc thù về chuyên môn nên so với các lĩnh vực 

khác, bác sỹ là một trong những nghề được Nhà nước và xã hội đầu tư và coi 

trọng về trình độ chuyên môn. Chính vì thế, nếu cử nhân hoặc kỹ sư của các 

ngành nghề khác thông thường thời gian đào tạo là 4 năm. Đối với bác sỹ y 

khoa thời gian ít nhất là 6 năm. Vì thế đối với các bác sỹ có trình độ sau đại 

học thông thường phải trải qua thời gian đào tạo thường từ 8 đến 9 năm và 

còn dài hơn tùy theo trình độ. Từ thời gian đào tạo dài hơn so với các ngành 

nghề khác vì thế hoạt động bồi dưỡng cũng phải thường xuyên, liên tục để 

cập nhật kiến thức, kỹ năng bổ trợ nghề nghiệp.  



40 
 

Mặt khác hoạt động bồi dưỡng, đặc biệt bồi dưỡng về chuyên môn đối 

với các VC y tế có trình độ SĐH ở các bệnh viện hạng đặc biệt cũng có 

những điểm đặc thù khác so với hoạt động bồi dưỡng ở các ngành nghề khác 

cũng như bồi dưỡng cho các VC không phải là bác sỹ ở các bệnh viện. Cụ 

thể: đây là đội ngũ có trình độ chuyên môn cao, chính vì thế nội dung, 

phương pháp, hình thức, giảng viên bồi dưỡng cũng phải đòi hỏi cao hơn hẳn 

so với các VC khác trong bệnh viện. Về nội dung, sẽ tập trung đi vào những 

chuyên ngành sâu, cập nhật những kiến thức y khoa tiên tiến của các nước 

trên thế giới. Về phương pháp, hình thức bồi dưỡng, thông thường kết hợp 

giữa thực hành và lý thuyết. Thậm chí triển khai trực tiếp ứng dụng nội dung 

bồi dưỡng trên cơ thể sống của bệnh nhân. Về đội ngũ giảng viên là những 

bác sỹ đầu ngành về y tế trên phạm vi cả nước và quốc tế (không chỉ bó hẹp 

trong đội ngũ giảng viên – bác sỹ của bệnh viện hạng đặc biệt). 

2.2.2. Vai trò của bồi dưỡng viên chức có trình độ chuyên môn sau 

đại học tại các bệnh viện hạng đặc biệt 

Nghề y có đặc thù quan trọng do gắn liền với tính mạng và sức khỏe 

con người; việc cập nhật liên tục những kiến thức, kỹ thuật mới, hạn chế tối 

thiểu những sai sót chuyên môn là một nhiệm vụ bắt buộc với mọi người hành 

nghề. Trên thế giới,  việc đào tạo, bồi dưỡng y khoa liên tục luôn gắn với lịch 

sử ra đời và phát triển của nghề y. Trong bối cảnh hiện nay với sự phát triển 

mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật và nhu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch 

vụ y tế, việc đào tạo liên tục càng trở nên cấp thiết. Các nước đều có quy định 

bắt buộc thầy thuốc phải cập nhật, bổ sung kiến thức liên tục, cập nhật những 

thông tin mới nhất về kỹ năng lâm sàng, kiến thức chuyên môn, tổ chức quản 

lý công việc, về đạo đức y học, giảng dạy, nghiên cứu... không ngừng nâng 

cao năng lực chuyên môn, người làm trong ngành y phải học tập suốt đời. 

Nghị quyết số 46/NQ-TW của Bộ Chính trị  ngày 23 tháng 2 năm 2005 đã chỉ 



41 
 

rõ “nghề y là một nghề đặc biệt, cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi 

ngộ đặc biệt”. Đây là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, nêu bật tính đặc thù 

trong đào tạo, sử dụng nhân lực y tế.   

Như vậy, bồi dưỡng chuyên môn đối với đội ngũ VC y tế là một tất yếu 

khách quan. Đối với các bệnh viện hạng đặc biệt, việc bồi dưỡng VC chuyên 

môn có trình độ SĐH càng có vai trò quan trọng. Cụ thể: 

Một là, đối với các bệnh viện nói chung và các bệnh viện hạng đặc biệt 

nói riêng: bồi dưỡng NNL sẽ đảm bảo cho NNL của bệnh viện có thể tiếp thu 

và luôn cập nhật một cách nhanh nhất những tiến bộ về chuyên môn và công 

nghệ tiên tiến đang được áp dụng trong việc khám chữa bệnh, đảm bảo cho 

các bệnh viện có một lực lượng VC giỏi, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu 

của bệnh viện. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi tiến bộ khoa học trên thế 

giới phát triển một cách nhanh chóng thì việc bồi dưỡng NNL sẽ càng nâng 

cao tay nghề, nâng cao kỹ năng và việc sử dụng những công nghệ cao trong 

xử lý những tình huống khó trong khám và chữa bệnh.  

Hai là, đối với VC trong các bệnh viện những người đang trực tiếp 

chăm sóc sức khỏe nhân dân và tiếp tục được bồi dưỡng các chuyên khoa, 

chuyên ngành SĐH nhằm trau dồi thêm kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để 

chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Có thể nói trong điều kiện sự phát 

triển của khoa học công nghệ, người lao động luôn phải nâng cao trình độ văn 

hoá và nghề nghiệp chuyên môn để không bị tụt hâu, bồi dưỡng NNL sẽ giúp 

họ nâng cao kiến thức và tay nghề giúp họ tự tin hơn, làm việc có hiệu quả 

hơn. Phát huy khả năng, khám phá khả năng của từng người, trở nên nhanh 

nhẹn đáp ứng sự thay đổi của môi trường.  

Ngoài ra công tác bồi dưỡng NNL cũng có ý nghĩa rất to lớn đối với xã 

hội, nhờ có hoạt động này mà VC chuyên môn trong các bệnh viện không 

những nâng cao được tay nghề mà còn tăng sự hiểu biết về pháp luật và trao 

dồi đạo đức nghề nghiệp.  



42 
 

2.2.3. Nội dung bồi dưỡng viên chức có trình độ chuyên môn sau đại 

học tại các bệnh viện hạng đặc biệt 

Có thể khái quát nội dung bồi dưỡng VC có trình độ chuyên môn SĐH 

tại các bệnh viện hạng đặc biệt theo 3 nhóm chính sau:  

- Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn về các nhóm chuyên 

khoa theo các chủ đề đã được xây dựng. Đây là nội dung chính của hoạt động 

bồi dưỡng chuyên môn tại các bệnh viện hạng đặc biệt. Các chuyên môn này 

phải được cập nhật thường xuyên các tiến bộ khoa học về y tế trên thế giới. 

- Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý cho cán bộ đương 

nhiệm, cán bộ trong diện quy hoạch để nâng cao năng lực quản lý điều hành. 

Ví dụ như chương trình bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng. 

- Bồi dưỡng các kiến thức bổ trợ như: tin học, ngoại ngữ, kiến thức về 

chính trị, hành chính, pháp luật... 

 Trong ba nhóm nội dung bồi dưỡng trên, phạm vi nghiên cứu của luận 

án tập trung vào nhóm nội dung bồi dưỡng thứ nhất - những kiến thức nghiệp 

vụ chuyên khoa là nội dung bồi dưỡng chính của bệnh viện hạng đặc biệt. 

Đồng thời đây cũng là nội dung VC có trình độ chuyên môn SĐH tại các bệnh 

viện hạng đặc biệt được tiến hành bồi dưỡng thường xuyên, liên tục. Điều này 

xuất phát từ đặc thù của ngành y tế luôn đòi hỏi phải cập nhật, chuyển giao 

những kiến thức y khoa mới. Vì vậy với nhóm nội dung bồi dưỡng kiến thức 

chuyên khoa không chỉ dành cho đối tượng là các viên chức chuyên môn có 

trình độ SĐH của bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Trung 

ương Huế mà còn hướng tới một khối lượng lớn các VC có trình độ SĐH của 

các bệnh viện tuyến dưới trên phạm vi toàn quốc. Bởi lẽ xuất phát từ vai trò, 

vị trí của các bệnh viện hạng đặc biệt là những bệnh viện đa khoa đầu ngành 

về chuyên môn, kỹ thuật và nhân lực mới đủ điều kiện để bồi dưỡng kiến thức 

chuyên khoa trên phạm vi toàn quốc.  



43 
 

2.2.4. Hình thức bồi dưỡng viên chức có trình độ chuyên môn sau 

đại học trong các bệnh viện hạng đặc biệt 

Hình thức triển khai công tác bồi dưỡng VC chuyên môn trình độ SĐH 

tại các bệnh viện hạng đặc biệt có thể được thực hiện như sau: 

Một là, bồi dưỡng bằng hình thức thông qua các buổi sinh hoạt chuyên 

môn, nghiệp vụ tại các khoa của bệnh viện, các chương trình tọa đàm, hội 

thảo, tham luận mỗi kỳ. 

Hai là, bồi dưỡng tập trung thông qua các khóa học ngắn hạn. Với hình 

thức này thông qua đội ngũ giảng viên nhằm hướng dẫn người học có thể tự 

học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những 

nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó đối với VC; đáp ứng nhu cầu của VC 

trong bồi dưỡng thường xuyên; tạo điều kiện cho VC chuyên môn trình độ 

SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, 

nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng. Thời lượng, số lượng VC tham gia mỗi lớp 

bồi dưỡng tập trung do yêu cầu và khả năng của các bệnh viện nhưng phải 

đảm bảo các yêu cầu về mục đích, nội dung, phương pháp được quy định 

trong chương trình bồi dưỡng, tài liệu bồi dưỡng. 

Ba là, bồi dưỡng theo hình thức học tập từ xa (qua mạng internet) và 

thi chứng chỉ. 

Điều này cho thấy VC có vai trò chính trong việc thực hiện chương 

trình bồi dưỡng theo kế hoạch từng năm. Bên cạnh đó, các bệnh viện và các 

cơ sở đào tạo của Bộ Y tế có trách nhiệm giúp đỡ, tạo điều kiện và giám sát 

VC thực hiện nhiệm vụ tự học, tự bồi dưỡng theo kế hoạch cũng như tạo điều 

kiện cho các VC có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện 

tập kỹ năng. Kế hoạch bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các 

bệnh viện hạng đặc biệt có thể thực hiện theo một trong ba hình thức trên. 

Tuy nhiên, việc lựa chọn hình thức nào để đảm bảo chất lượng và hiệu quả 
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trong công tác bồi dưỡng lại phụ thuộc nhiều vào nội dung bồi dưỡng đã 

được xác định theo kế hoạch hằng năm của Bộ Y tế quy định đối với bệnh 

viện hạng đặc biệt. 

2.3. Quản lý nhà nước về bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình 

độ sau đại học tại các bệnh viện hạng đặc biệt 

2.3.1. Khái niệm quản lý nhà nước về bồi dưỡng viên chức chuyên 

môn có trình độ sau đại học tại bệnh viện hạng đặc biệt 

Để tìm hiểu khái niệm QLNN về bồi dưỡng viên chức chuyên môn có 

trình độ sau đại học tại các bệnh viện hạng đặc biệt cần làm rõ thuật ngữ 

“quản lý” và “quản lý nhà nước”.  

Quản lý là một khái niệm mang tính tổng quát, quản lý được xem là 

quá trình tổ chức và điều khiển các hoạt động theo những yêu cầu nhất định, 

đó là sự kết hợp giữa tri thức và lao động trên phương diện điều hành. Quản 

lý trong xã hội nói chung là quá trình tổ chức điều hành các hoạt động nhằm 

đạt được những mục tiêu và yêu cầu nhất định dựa trên những quy luật khách 

quan. Trong quản lý có một hoạt động rất đặc thù, đó là QLNN. 

Trong lịch sử phát triển của nhân loại, QLNN xuất hiện cùng với sự 

xuất hiện của nhà nước, là hoạt động của nhà nước đối với xã hội, là một dạng 

quản lý xã hội mang tính quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước, được 

sử dụng quyền lực nhà nước để điều chỉnh các quan hệ xã hội và hành vi hoạt 

động của công dân. Thuật ngữ QLNN được sử dụng với nhiều cách tiếp cận 

khác nhau. 

Khái niệm QLNN theo nghĩa rộng là hoạt động tổ chức, điều hành của 

cả bộ máy nhà nước, nghĩa là bao hàm cả sự tác động, tổ chức của quyền lực 

nhà nước trên các phương diện lập pháp hành pháp và tư pháp [27]. Theo 

cách hiểu này, QLNN được đặt trong cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản 

lý, nhân dân lao động làm chủ".  
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Theo nghĩa hẹp, QLNN chủ yếu là quá trình tổ chức, điều hành của hệ 

thống cơ quan hành chính nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi 

hoạt động của con người theo pháp luật nhằm đạt được những mục tiêu yêu 

cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước. Đồng thời, các cơ quan nhà nước nói chung 

còn thực hiện các hoạt động có tính chất chấp hành, điều hành, tính chất hành 

chính nhà nước nhằm xây dựng tổ chức bộ máy và củng cố chế độ công tác 

nội bộ của mình. Chẳng hạn ra quyết định thành lập, chia tách, sát nhập các 

đơn vị tổ chức thuộc bộ máy của mình; đề bạt, khen thưởng, kỷ luật CBCC, 

ban hành quy chế làm việc nội bộ [27]. 

Trong phạm vi nghiên cứu, luận án tiếp cận thuật ngữ QLNN ở góc độ 

hẹp đó là quá trình tổ chức, điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước 

với hoạt động bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH ở các bệnh viện 

hạng đặc biệt. 

Nhà nước với tư cách là tổ chức quyền lực công - tức là nhà nước vừa 

là người bảo vệ pháp luật vừa là người bảo đảm các quyền của công dân được 

thực thi. Đồng thời nhà nước còn là công cụ để bảo vệ lợi ích chung của toàn 

xã hội. Ví dụ: Nhà nước giải quyết các vấn đề nảy sinh từ đời sống xã hội 

như: đói, nghèo, bệnh tật, chiến tranh, các vấn đề về môi trường, phòng chống 

thiên tai, địch họa, về dân tộc, tôn giáo và các chính sách xã hội khác, bảo 

đảm trật tự chung - bảo đảm các giá trị chung của xã hội để tồn tại và phát 

triển. Như vậy, vai trò kinh tế - xã hội là thuộc tính khách quan, phổ biến của 

nhà nước. Tuy nhiên, mức độ biểu hiện cụ thể và thực hiện vai trò đó không 

giống nhau giữa các nhà nước khác nhau. Vai trò và phạm vi hoạt động của 

nhà nước phụ thuộc vào từng giai đoạn phát triển cũng như đặc điểm của mỗi 

nhà nước, song phải luôn tính đến hiệu quả hoạt động của nhà nước. 

Để hoạt động có hiệu quả, nhà nước phải chọn lĩnh vực hoạt động nào 

là cơ bản, cần thiết để tác động. Bởi nếu không có sự quản lý của nhà nước sẽ 
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mang lại hậu quả xấu cho xã hội. Hoạt động QLNN về y tế là một trong 

những lĩnh vực trọng điểm được quan tâm. 

Từ sự phân tích trên, có thể đi đến quan niệm QLNN về bồi dưỡng VC 

chuyên môn có trình độ SĐH tại bệnh viện hạng đặc biệt được hiểu là quá 

trình tổ chức, điều hành của các cơ quan  nhà nước với hoạt động bồi dưỡng 

VC chuyên môn có trình độ SĐH ở các bệnh viện hạng đặc biệt nhằm đạt 

được mục đích của quản lý nhà nước. Đó là một chu trình quản lý khép kín 

bao gồm các giai đoạn chính: xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật, 

chiến lược, kế hoạch - triển khai  thực hiện và thanh tra, kiểm tra, đánh giá 

việc bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc 

biệt ở Việt Nam nhằm tạo ra NNL chất lượng cao cho ngành y tế. 

Như vậy, nội dung QLNN về bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ 

SĐH tại bệnh viện hạng đặc biệt là một quá trình tổ chức, điều hành bao gồm: 

- Ban hành các cơ sở pháp lý cho việc bồi dưỡng VC chuyên môn có 

trình độ SĐH tại bệnh viện hạng đặc biệt. 

- Đảm bảo cho việc bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại 

bệnh viện hạng đặc biệt thực hiện một cách thống nhất, quy củ, đúng quy định 

qua đó góp phần cho phát triển NNL ngành y tế được bình đẳng, lành mạnh, 

công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu của tình hình thực tế. 

- Giám sát chặt chẽ quá trình bồi dưỡng và xử lý các vi phạm phát sinh 

nhằm hạn chế, ngăn chặn các tiêu cực trong bồi dưỡng VC chuyên môn có 

trình độ SĐH tại bệnh viện hạng đặc biệt. 

QLNN về bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại bệnh viện 

hạng đặc biệt là một bộ phận cấu thành hoạt động QLNN nên có đầy đủ 

những đặc điểm sau: 

Thứ nhất, QLNN về bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại 

bệnh viện hạng đặc biệt  là một lĩnh vực của QLNN vì thế cũng mang tính 
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quyền lực đặc biệt, tính tổ chức rất cao và tính mệnh lệnh đơn phương của cơ 

quan có thẩm quyền QLNN đối với lĩnh vực y tế. Ngoài ra, QLNN về bồi 

dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại bệnh viện hạng đặc biệt  có mục 

tiêu, chiến lược, chương trình kế hoạch để thực hiện mục tiêu. Để thực hiện 

được mục tiêu này cần phải thiết lập một hệ thống các chương trình, kế hoạch 

dài hạn, trung hạn, ngắn hạn… 

Thứ hai, QLNN về bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại 

bệnh viện hạng đặc biệt là một lĩnh vực chịu ảnh hưởng tính đặc thù của 

ngành y, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng để đảm bảo chăm sóc sức 

khỏe của cộng dộng. Vì vậy QLNN ở lĩnh vực này phải mang tính chủ động, 

sáng tạo, liên tục và chuyên môn hóa nghề nghiệp cao, linh hoạt trong việc 

điều hành, phối hợp, huy động mọi lực lượng để đạt được mục tiêu, kế thừa 

những thành tựu và tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa trong hoạt động quản 

lý để áp dụng cho phù hợp.  

Thứ ba, QLNN về bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại bệnh 

viện hạng đặc biệt mang tính thứ bậc chặt chẽ, không có sự cách biệt giữa 

người quản lý và người bị quản lý, không vì lợi nhuận và nhân đạo, xuất phát 

từ bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa. 

Thứ tư, QLNN về về bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại 

bệnh viện hạng đặc biệt hướng tới tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các 

bệnh viện hạng đặc biệt trong hoạt động bồi dưỡng. Bên cạnh đó chú trọng 

hoạt động kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng bồi dưỡng 

VC chuyên môn có trình độ SĐH. 

2.3.2. Vai trò của quản lý nhà nước về bồi dưỡng viên chức chuyên 

môn có trình độ sau đại học tại các bệnh viện hạng đặc biệt 

Xuất phát từ đặc thù của QLNN về bồi dưỡng VC chuyên môn có trình 

độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt, có thể xem xét vai trò của lĩnh vực 

này ở một số nội dung như sau:  
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Thứ nhất, góp phần phát triển ngành y tế quốc gia theo đúng định 

hướng của Đảng và Nhà nước 

Đánh giá đúng đắn vai trò quan trọng của sức khoẻ con người trong quá 

trình đổi mới, đưa đất nước tiến lên công nghiệp hoá và hiện đại hoá, Đảng và 

Nhà nước ta đã đề ra mục tiêu tổng quát để phát triển sự nghiệp bảo vệ, chăm 

sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân là “giảm tỷ lệ mắc bệnh, tật và tử vong, 

nâng cao sức khoẻ, tăng tuổi thọ, cải thiện chất lượng giống nòi, góp phần 

nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng NNL, hình thành hệ thống chăm 

sóc sức khỏe đồng bộ từ  Trung ương đến cơ sở và thói quen giữ gìn sức khỏe 

của nhân dân, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc”[12]. 

Để đạt được mục tiêu trên đòi hỏi phải thực hiện nhất quán một trong 

những quan điểm cơ bản là “đổi mới và hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng 

công bằng, hiệu quả và phát triển, nhằm tạo cơ hội thuận lợi cho mọi người 

dân được bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ với chất lượng ngày càng 

cao, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”[12].   

Như vậy, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta đều khẳng định nhất 

quán mục tiêu từng bước nâng cao chất lượng công tác khám bệnh, chữa bệnh 

nhằm đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân và 

quan điểm này cần phải thể chế hóa bằng pháp luật, trong đó có Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh. 

Nhà nước thực hiện nhiều chính sách trong việc bồi dưỡng VC chuyên 

môn có trình độ SĐH từ đó đội ngũ VC chuyên môn trình độ SĐH ở nước ta 

đã phát triển nhanh chóng và đóng góp đáng kể vào các thành quả của ngành 

y tế. Nhờ đó tình trạng sức khỏe của người dân Việt Nam đã được cải thiện rõ 

rệt, hầu hết các chỉ số về sức khỏe của Việt Nam cao hơn nhiều so với các 

nước có cùng mức thu nhập trên thế giới. 
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Hơn nửa thế kỷ qua, ngành y tế đã có nhiều cố gắng, phát huy nội lực 

hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao ở từng giai đoạn lịch sử cách mạng 

của đất nước, trong các thời kỳ đấu tranh thống nhất đất nước cũng như trong 

thời kỳ xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay. Một số chỉ số sức khoẻ tăng 

lên không ngừng, kết quả này gắn kết chặt chẽ với đội ngũ cán bộ y tế trong 

đó có đội ngũ cán bộ y tế chuyên khoa SĐH trong lĩnh vực ngành y tế. Theo 

số liệu thống kê trong Niên giám Thống kê của Bộ Y tế tính từ năm 1994 - 

1999, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam tăng từ 65,5 lên 68 tuổi và đến 

01/4/2009 theo số liệu Tổng Điều tra dân số và nhà ở đã tăng lên tới 72,8 tuổi. 

Tỷ lệ trẻ sơ sinh dưới 2.500gr giảm đáng kể, từ 10,5% năm 1994 giảm xuống 

còn 7,1% năm 2001 và đến năm 2010 chỉ còn duới 6%. Tỷ lệ tử vong trẻ em 

dưới 1 tuổi cũng giảm đáng kể, từ 43,3%0 năm 1994 giảm còn 35,0%o vào 

năm 2000 và giảm còn dưới 16%0 vào năm 2010 (kế hoạch đặt ra là 25,0%o). 

Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi cũng giảm nhanh từ 44,9 % năm 

1994 giảm xuống còn 31,9 % vào năm 2001 và giảm chỉ còn 18% vào năm 

2010[56]. 

Thứ hai, góp phần phát triển nguồn nhân lực VC chuyên môn ngành y tế 

Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân được Đảng, Nhà nước 

và nhân dân giao cho ngành y tế với trọng trách làm nòng cốt và tiên phong. 

Nghị quyết Trung ương 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VII đã khẳng 

định: “sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và mỗi 

người dân, là trách nhiệm của cấp ủy Đảng và chính quyền, đoàn thể nhân dân 

và tổ chức xã hội, trong đó ngành y tế giữ vai trò nòng cốt”[3]. Đây là một vinh 

dự lớn và cũng là một trách nhiệm hết sức nặng nề. Mục tiêu của chiến lược 

chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân là phấn đấu để mọi người dân đều được 

hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, mọi người đều được sống trong cộng 

đồng an toàn, phát triển tốt về thể chất và tinh thần, giảm tỷ lệ mắc bệnh, nâng 
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cao thể lực, tăng tuổi thọ và phát triển giống nòi. Tuy nhiên, sức khoẻ là của 

toàn xã hội và phụ thuộc vào mỗi con người, do đó công tác chăm sóc và bảo 

vệ sức khoẻ cũng cần được xác định là của toàn dân với sự tham gia của nhiều 

ngành, nhiều cấp khác.  

Sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân được thực hiện theo 

phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đa dạng hoá các hình thức 

chăm sóc sức khoẻ (nhà nước, tập thể, nhân dân), trong đó y tế nhà nước giữ 

vai trò chủ đạo. 

Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ ngày càng cao, đa dạng phức 

tạp cho mọi người, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất 

nước, ngành y tế cần có đội ngũ cán bộ y tế đủ về số lượng và đảm bảo về 

chất lượng, "vừa hồng" và "vừa chuyên". Trong đó đội ngũ VC chuyên môn 

SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt đóng vai trò hết sức quan trọng. 

Thứ ba, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. 

Nhà nước đóng vai trò to lớn trong việc hình thành NNL chuyên môn 

có trình độ SĐH ở nước ta, các chính sách đối với đào tạo và bồi dưỡng của 

Nhà nước đã góp phần hình thành đội ngũ VC chuyên môn có trình độ 

SĐH.Ở các cơ sở y tế ở trung ương và các thành phố lớn, hầu hết đội ngũ bác 

sỹ trực tiếp khám chữa bệnh đều có trình độ SĐH. Ở các bệnh viện tuyến 

cuối như Bệnh viện Bạch Mai, Hữu nghị Việt - Đức, Bệnh viện K... các bác 

sỹ làm việc ở các khoa phòng là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ cao 

cấp, bác sỹ nội trú, thạc sỹ, chuyên khoa 1, chuyên khoa 2. 

Đội ngũ VC có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt là những 

cán bộ y tế có trình độ chuyên môn, chuyên sâu về từng lĩnh vực chuyên khoa 

trong ngành y tế Việt Nam, đóng vai trò to lớn trong sự nghiệp chăm sóc, bảo 

vệ sức khoẻ nhân dân và sự phát triển của nền y học Việt Nam. Sự phát triển 

dân số, phát triển kinh tế và nhu cầu chăm sóc sức khoẻ nói chung, khám 
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chữa bệnh nói riêng của người dân đang ngày càng cao đòi hỏi ngành y tế 

phải nâng cao chất lượng cũng như số lượng đội ngũ cán bộ y tế. 

Bên cạnh công việc chuyên môn, đội ngũ cán bộ y tế chuyên khoa SĐH 

còn tham gia vào công tác quản lý. Bộ máy lãnh đạo của ngành y tế từ cấp 

trung ương cho tới địa phương đều có trình độ SĐH. Họ đang nắm giữ các 

chức vụ quan trọng về quản lý trong các cơ sở y tế của ngành y tế Việt Nam. 

Như vậy, sự phát triển của y tế nước ta cần phải gắn liền với sự phát 

triển của đội ngũ cán bộ y tế chuyên khoa SĐH. Việc mở rộng hệ thống đào 

tạo NNL chất lượng cao và quản lý nguồn lực này là điều kiện tiên quyết để 

đưa ngành y tế Việt Nam ngang tầm với các quốc gia trong khu vực và trên thế 

giới, hướng tới mục tiêu xây dựng nền y tế công bằng hiệu quả và phát triển. 

2.3.3. Chủ thể quản lý nhà nước về bồi dưỡng viên chức chuyên môn 

có trình độ sau đại học tại các bệnh viện hạng đặc biệt 

Trong khoa học quản lý, chủ thể quản lý là yếu tố tạo ra tác động quản 

lý trong mọi quá trình hoạt động. Chủ thể quản lý có thể là cá nhân hay tổ 

chức. Chủ thể quản lý tác động lên đối tượng quản lý bằng các công cụ với 

những phương pháp quản lý thích hợp theo các nguyên tắc nhất định. 

Theo cách hiểu đó thì chủ thể quản lý nhà nước đối với hoạt động bồi 

dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt là các 

cơ quan nhà nước cùng với đội ngũ cán bộ, công chức có thẩm quyền theo 

quy định của pháp luật để hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng VC 

chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt . 

Chủ thể quản lý nhà nước đối với hoạt động bồi dưỡng VC chuyên môn 

có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt là bộ máy cơ quan hành 

chính nhà nước được tổ chức chặt chẽ, theo thứ bậc từ Trung ương đến địa 

phương. Cụ thể: 

Chính phủ có thẩm quyền quản lý chung cao nhất đối với bồi dưỡng 
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VC nói chung và VC có trình độ chuyên môn SĐH tại các bệnh viện hạng đặc 

biệt. Trong đó Chính phủ tập trung ban hành các chính sách vĩ mô để QLNN 

đối với vấn đề bồi dưỡng CBCC, VC ngành y tế và thống nhất chỉ đạo việc 

triển khai thực hiện.  

Bộ Y tế có thẩm quyền QLNN về bồi dưỡng VC tại các bệnh viện công 

đối với các chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

ngành y tế. Bộ Y tế ủy quyền cho các Sở Y tế QLNN về bồi dưỡng VC tại các 

bệnh viện thuộc phạm vi cấp tỉnh quản lý.  

Các bộ phận quản lý nhân sự ở Bộ Y tế, các Sở Y tế có chức năng 

QLNN về bồi dưỡng CC, VC ở các bệnh viện công. Trong Bộ Y tế, có Cục 

Khoa học công nghệ và Đào tạo là đầu mối về quản lý nhà nước, chỉ đạo, 

quản lý tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực y tế cho ngành, là nơi 

xây dựng và đề xuất Bộ Y tế các chiến lược đào tạo phát triển NNL và ban 

hành các văn bản liên quan đến đào tạo phát triển NNL nói chung trong đó có 

hoạt động bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng 

đặc biệt.  

Các cơ quan quản lý nhân sự của nhà nước có thể ủy quyền cho các bộ 

phận nhân sự của bệnh viện hoặc cho cơ sở đào tạo thực hiện quá trình bồi 

dưỡng, cấp phát các chứng chỉ, chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 

cho cán bộVC thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình. Ngoài ra, Bộ Y tế 

cũng thành lập Trung tâm Đào tạo thuộc Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y 

tế, chức năng của trung tâm này là đào tạo phát triển NNL quản lý bệnh viện. 

Bên cạnh đó là hệ thống cơ quan có chức năng phối hợp trong hoạt 

động bồi dưỡng VC nói chung cũng như bồi dưỡng VC chuyên môn có trình 

độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt nói riêng như Bộ Giáo dục và đào tạo, 

Bộ Tài chính. Bộ Giáo dục và đào tạo có trách nhiệm phối hợp trong việc quy 

định những tiêu chuẩn về nội dung, hình thức, phương pháp bồi dưỡng, về 
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việc cấp chứng chỉ... Bộ Tài chính quản lý về việc thu chi kinh phí hoạt động 

bồi dưỡng. 

Như vậy, có nhiều cơ quan nhà nước tham gia vào hoạt động quản lý 

đối với bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng 

đặc biệt. Tuy nhiên cơ quan chủ trì thuộc về Bộ Y tế; trong đó Cục Khoa học 

công nghệ và Đào tạo trực tiếp tham mưu thực hiện. 

2.3.4. Nội dung quản lý nhà nước về bồi dưỡng viên chức chuyên 

môn có trình độ sau đại học tại các bệnh viện hạng đặc biệt 

2.3.4.1. Xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật, chiến lược, kế 

hoạch bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học tại các bệnh 

viện hạng đặc biệt 

Một trong những nội dung quan trọng của hoạt động QLNN về bồi 

dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH đó xây dựng, ban hành chính sách, 

pháp luật, chiến lược, kế hoạch bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH 

tại các bệnh viện hạng đặc biệt. Cụ thể: 

Thứ nhất, ban hành các chính sách liên quan đến bồi dưỡng đội ngũ 

VC chuyên khoa SĐH trong lĩnh vực y tế nói chung và tại các bệnh viện hạng 

đặc biệt nói riêng. 

Chính sách là công cụ chủ yếu để thực hiện QLNN đối với các quá 

trình phát triển kinh tế xã hội. Việc xây dựng và ban hành chính sách bao 

gồm toàn bộ quá trình nghiên cứu để hình thành các nội dung của chính sách 

và trình cơ quan có thẩm quyền thông qua chính sách đó. 

Chính sách thường được thể chế hóa bằng hệ thống văn bản quy phạm 

pháp luật để điều chỉnh hành vi của các chủ thể phù hợp với mục tiêu của 

chính sách. Các văn bản quy phạm pháp luật sẽ tạo hành lang pháp lý cho 

phát triển NNL y tế, tác động vào các mối quan hệ sản xuất, quan hệ lao động 

và quản lý để điều chỉnh, định hướng cho sự phát triển của hoạt động. Trên 
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thực tế, chưa có các chính sách riêng biệt dành cho đối tượng bồi dưỡng VC 

chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt. Các nội dung 

gắn với việc quản lý đội ngũ cán bộ chuyên khoa SĐH trong lĩnh vực y tế 

được thể hiện trong nhiều chính sách cụ thể khác nhau như: 

 Một là, chính sách về quản lý y tế: quy định những tiêu chuẩn nghề 

nghiệp ngành y tế. Đây là một trong những căn cứ để xây dựng nội dung, 

chương trình bồi dưỡng. 

 Hai là, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế: quy định về cơ 

sở bồi dưỡng cán bộ y tế, các quy định về nội dung chương trình, hình thức, 

thời gian bồi dưỡng VC chuyên môn ngành y tế theo tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp của VC chuyên môn ngành y tế; tiêu chuẩn giáo viên, chế độ với 

giáo viên và học viên, học phí... 

 Ba là, chính sách thu hút và nâng hạng chức danh lao động: quy định 

tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thay đổi, thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp của VC chuyên môn ngành y tế; quy định tổ chức thi 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp VC chuyên môn ngành y tế theo quy định 

của pháp luật; quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển VC chuyên môn ngành y 

tế. Đây cũng là một trong những căn cứ để xây dựng nội dung, chương trình 

bồi dưỡng. 

 Bốn là, chính sách sử dụng lao động: quy định chế độ việc làm, điều 

tiết quan hệ và điều kiện lao động; danh mục vị trí việc làm, cơ cấu vị trí việc 

làm và tiêu chí phương pháp xác định số lượng vị trí việc làm trong các đơn 

vị sự nghiệp Y tế công lập; danh mục, tiêu chuẩn, mã số chức danh nghề 

nghiệp của VC chuyên môn ngành y tế. 

 Năm là, chính sách tạo động lực đối với VC ngành y tế: chính sách 

tiền lương, chế độ phụ cấp theo lương, khen thưởng... 
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Sáu là, chính sách quản lý đối với các cơ sở y tế: cấp, đình chỉ, thu hồi 

chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh và cấp, cấp lại, điều chỉnh và thu hồi 

giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám chữa bệnh; các tiêu chuẩn kỹ 

thuật quốc gia, các quy chế chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh 

vực khám bệnh, chữa bệnh, điều dưỡng, phục hồi chức năng... 

Bảy là, chính sách đặc thù về quản lý và sử dụng cán bộ, VC ngành Y 

tế, chính sách phát triển NNL khu vực QLNN và chính sách phát triển NNL 

khoa học - công nghệ. 

Việc xây dựng và ban hành các chính sách về bồi dưỡng VC chuyên 

môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt cần bảo đảm các yêu 

cầu sau: 

Một là, xác định đúng các vấn đề cấp thiết đặt ra trong việc bồi dưỡng 

VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt, việc xác 

định vấn đề cần dựa trên những phân tích sâu về thực trạng cũng như nhu cầu 

chăm sóc sức khỏe chuyên sâu, có thể sử dụng kỹ thuật phân tích SWOT để 

xác định các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức để tìm kiếm vấn đề. 

Hai là, mục tiêu chính sách cần rõ ràng, cụ thể, có tính khả thi. Mục 

tiêu chính sách cần tính đến sự phát triển của y học trong tương lai và xu 

hướng biến động của bệnh tật, đặc biệt cần bảo đảm sự tương ứng với trình 

độ khám chữa bệnh tiên tiến trên thế giới. 

Ba là, nghiên cứu kỹ để đề xuất các giải pháp chính sách phù hợp, giải 

quyết đúng nguyên nhân của vấn đề đặt ra, đồng thời phải dự tính đầy đủ các 

điều kiện để thực hiện các giải pháp này một cách có hiệu quả. Chú ý xem xét 

và lựa chọn phương án tối ưu trong số các phương án được đề xuất. 

Thứ hai, ban hành văn bản pháp luật về bồi dưỡng VC chuyên môn có 

trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt 
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Để tiến hành hoạt động quản lý nhà nước, các cơ quan nhà nước sử 

dụng rất nhiều công cụ khác nhau như: kế hoạch, chính sách, pháp luật; trong 

đó pháp luật là một công cụ quan trọng nhất của quản lý nhà nước. Bởi lẽ, 

Nhà nước và pháp luật là những hiện tượng thuộc thượng tầng kiến trúc của 

xã hội, giữa nhà nước và pháp luật tồn tại mối quan hệ biện chứng, hữu cơ, 

không thể tách rời, không thể có nhà nước mà không có pháp luật: “Pháp luật 

là phương tiện quan trọng để nhà nước tổ chức và thực hiện có hiệu quả tất 

cả các chức năng của mình” [27]. Ngược lại, pháp luật không thể tồn tại ở 

đâu ngoài nhà nước, không thể phát huy tác động điều chỉnh các quan hệ xã 

hội nếu thiếu đi sự bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh cưỡng chế của nhà 

nước. Chính vì vậy, “Nhà nước là tổ chức duy nhất có quyền ban hành pháp 

luật và áp dụng pháp luật để quản lý xã hội, ban hành pháp luật và quản lý xã 

hội bằng pháp luật”, đó là một trong những đặc quyền của nhà nước [27]. 

Trong quản lý nhà nước, pháp luật thực sự trở thành hình thức pháp lý 

biểu hiện nhu cầu vận động của các quy luật khách quan. Chính vì vậy, nó đặt 

mọi công dân, mọi thiết chế xã hội và ngay cả bản thân việc tổ chức và hoạt 

động của bộ máy nhà nước dưới sự chi phối tuyết đối của nó. Các Hiến pháp 

của nước ta đều đã rất coi trọng pháp luật trong quản lý nhà nước. Hiến pháp 

2013 tiếp tục khẳng định rõ hơn ở khoản 1 Điều 8: “Nhà nước được tổ chức 

và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và 

pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.” 

Pháp luật cũng chính là yếu tố để phân biệt giữa QLNN với những 

dạng quản lý khác. Trên cơ sở xây dựng, ban hành pháp luật, Nhà nước phải 

tạo môi trường pháp lý tin cậy, bình đẳng cho các chủ thể tham gia hoạt động 

bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt. 

Do vậy, cơ quan QLNN có thẩm quyền phải việc ban hành các văn bản pháp 

luật để điều chỉnh hoạt động bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại 
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các bệnh viện hạng đặc biệt. Hệ thống pháp luật quy định đối với hoạt động 

bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt 

được thể hiện dưới các văn bản luật, pháp lệnh do cơ quan lập pháp ban hành 

và các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước điều chỉnh đối 

với đối tượng này.  

Thứ ba, ban hành chiến lược 

Chiến lược là một chương trình hành động tổng quát, đưa ra các giải 

pháp để đạt được các mục tiêu toàn diện về phát triển trong một khoảng thời 

gian tương đối dài (10 năm, 20 năm). Xây dựng chiến lược bồi dưỡng VC 

chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt là một quy trình 

có tính hệ thống nhằm xác định tầm nhìn dài hạn trong tương lai về NNL 

chuyên khoa SĐH trong lĩnh vực y tế, xác định các mục tiêu về số lượng và 

chất lượng đội ngũ bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh 

viện hạng đặc biệt, đề xuất các giải pháp nhằm bồi dưỡng đội ngũ này theo 

các mục tiêu đề ra. 

Đội ngũ cán bộ chuyên khoa SĐH trong lĩnh vực y tế ngày càng giữ 

vai trò quan trọng trong sự nghiệp y tế. Với sự phát triển của y học hiện đại, 

với xu hướng bệnh tật ngày càng trở nên đa dạng và xuất hiện nhiều chứng 

bệnh nan y, đội ngũ cán bộ chuyên khoa SĐH trong lĩnh vực y tế chính là 

nhân tố quyết định chất lượng khám chữa bệnh. Chính kiến thức và tay nghề 

của đội ngũ này là sự bảo đảm chất lượng chăm sóc sức khỏe của mỗi quốc 

gia. Tính bền vững của các chiến lược là phải chú trọng đến việc sử dụng, 

phát huy NNL và duy trì, nuôi dưỡng NNL này. 

Thứ tư, ban hành kế hoạch 

Kế hoạch là một chương trình hành động cụ thể để đạt đến các mục 

tiêu định trước trong những khoảng thời gian nhất định (5 năm, hàng năm). 

Kế hoạch bao gồm những mục tiêu cụ thể và những giải pháp hành động cụ 

thể được lựa chọn để đạt được những mục tiêu này. 
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Kế hoạch bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh 

viện hạng đặc biệt là một chương trình hành động cụ thể nhằm huy động, sử 

dụng đội ngũ này nhằm đáp ứng nhu cầu về NNL chất lượng cao phục vụ 

công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân theo mục tiêu đề ra. 

Chiến lược và kế hoạch là những công cụ quan trọng của quản lý. Sau 

khi chiến lược và kế hoạch được phê chuẩn, chúng là những căn cứ pháp lý 

để hướng dẫn hoạt động và đánh giá hoạt động của các chủ thể tham gia thực 

thi chiến lược và kế hoạch đề ra. 

Trong xây dựng chiến lược và kế hoạch bồi dưỡng VC chuyên môn có 

trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt cần chú ý: 

Một là, phải xác định, đánh giá đúng thực trạng đội ngũ cán bộ chuyên 

khoa SĐH trong lĩnh vực Y tế trong giai đoạn hiện tại. 

Hai là, xác định rõ những tồn tại, thách thức trong việc bồi dưỡng VC 

chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệttrong điều kiện 

hội nhập quốc tế. 

Ba là, xác định các mục tiêu về bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ 

SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt. 

Bốn là, xác định các giải pháp lớn nhằm bồi dưỡng VC chuyên môn có 

trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt cả về số lượng và chất lượng 

phù hợp với yêu cầu ngày càng cao về chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

Việc hoạch định chiến lược và kế hoạch bồi dưỡng VC chuyên môn có 

trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt là một nội dung quan trọng 

trong chiến lược và kế hoạch tổng thể về xây dựng hệ thống y tế Việt Nam 

theo mục tiêu từng bước hiện đại, hoàn chỉnh hướng tới công bằng, hiệu quả 

và phát triển; đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của nhân dân về 

bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ; giảm tỷ lệ mắc bệnh tật và tử vong, 

tăng tuổi thọ, cải thiện chất lượng cuộc sống. 
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2.3.4.2. Triển khai thực hiện chính sách, pháp luật, chiến lược, kế 

hoạch quản lý nhà nước về bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau 

đại học tại các bệnh viện hạng đặc biệt 

Thứ nhất, tổ chức bộ máy thực hiện việc bồi dưỡng VC chuyên môn có 

trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt 

Tổ chức bộ máy là một cơ cấu hoàn chỉnh của hệ thống, trong đó được 

phân thành các bộ phận có nhiệm vụ khác nhau, nhưng quan hệ hữu cơ với 

nhau, phối hợp hoạt động, hợp tác, tác động và tạo thành một tổng lực hướng 

theo mục tiêu chung. 

Tổ chức bộ máy quản lý việc bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ 

SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt được thiết kế như sau:  

Tại các bệnh viện hạng đặc biệt, Bộ Y tế đã yêu cầu thành lập các trung 

tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến. Giám đốc trung tâm đào tạo là một lãnh đạo 

bệnh viện kiêm chức; chức năng của các trung tâm này là đơn vị chuyên môn, 

nghiệp vụ thuộc bệnh viện đặc biệt có chức năng tham mưu, giúp giám đốc 

bệnh viện xây dựng chiến lược tổng thể, điều phối, tổ chức thực hiện và quản 

lý tập trung mọi hoạt động đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ VC, 

chuyển giao công nghệ kỹ thuật y học cho tuyến dưới; chỉ đạo kỹ thuật cho 

tuyến dưới, cử cán bộ đi luân phiên của bệnh viện và chịu trách nhiệm trước 

giám đốc bệnh viện về toàn bộ hoạt động đào tạo, chỉ đạo tuyến của bệnh viện. 

Các trung tâm đào tạo của bệnh viện hạng đặc biệt mỗi năm tổ chức bồi 

dưỡng cho hàng ngàn cán bộ, VC cho chính bệnh viện mình và cho các bệnh 

viện tuyến dưới. 

Bên cạnh trung tâm đào tạo, tại mỗi bệnh viện hạng đặc biệt cũng thành 

lập hội đồng giáo dục và đào tạo, hội đồng giáo dục và đào tạo có nhiệm vụ tư 

vấn cho giám đốc bệnh viện các hoạt động liên quan đến giáo dục, đào tạo. 

 



60 
 

Có thể nói, tổ chức bộ máy quản lý bồi dưỡng VC chuyên môn có trình 

độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt giữ vai trò quan trọng. Đây chính là 

các bộ phận tổ chức thực hiện các chính sách của Nhà nước đối với bồi 

dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt, là 

các chủ thể định hướng phát triển đội ngũ này nhằm đáp ứng nhu cầu ngày 

càng tăng của nhân dân về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ, cải thiện 

chất lượng cuộc sống. 

Thứ hai, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình và nội dung bồi 

dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt 

Chương trình, nội dung bồi dưỡng là một trong những nội dung quan 

trọng đảm bảo chất lượng hoạt động bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ 

SĐH tại các bệnh viện. Chương trình, nội dung có phù hợp, sát với yêu cầu, 

đặc điểm của đối tượng thì chất lượng của công tác  bồi dưỡng mới đạt hiệu 

quả cao. Nội dung chương trình được xác định trên cơ sở mục tiêu của bồi 

dưỡng. Mục tiêu của hoạt động bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH 

tại các bệnh viện là nhằm trang bị cho học viên những kỹ năng chuyên sâu về 

khám, chữa bệnh. 

Thông tư 22/2013/TT-BYT đã quy định: Bộ Y tế thống nhất quản lý về 

mặt nhà nước chương trình và tài liệu dạy- học liên tục về chuyên môn được 

tuân thủ nguyên tắc: cơ sở đào tạo xây dựng chương trình và tài liệu đào tạo 

liên tục, trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tiến hành mở lớp [18].   

Như vậy, các bệnh viện đặc biệt sẽ tiến hành xây dựng chương trình và 

tài liệu bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng 

đặc biệt. Điều này đảm bảo sự linh hoạt, chủ động và hoàn toàn đáp ưng yêu 

cầu thực tiễn của việc giảng dạy, bồi dưỡng. 

Thứ ba, xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên bồi dưỡng VC 

chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt 
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Bồi dưỡng VC có trình độ chuyên môn SĐH tại các bệnh viện hạng 

đặc biệt là một quá trình có tính chuyên biệt, nhằm trang bị các kiến thức, kỹ 

năng thực hành thành thạo và hành vi thích ứng để đáp ứng yêu cầu khám 

chữa các bệnh chuyên khoa sâu với mức độ phức tạp và khó khăn cao trong 

lĩnh vực y tế. Giảng viên trong bồi dưỡng VC là người hướng dẫn cho học 

viên học tập, rèn luyện kỹ năng làm việc. Một nguyên tắc của việc bồi dưỡng 

là cung cấp kiến thức ở mức cần thiết, rèn tập kỹ năng đến mức có thể. Như 

vậy, giảng viên phải là những người có kiến thức, có kỹ năng, đối với lĩnh 

vực mình giảng dạy phải chuyên sâu, tốt và thành thạo.Vì vậy, đội ngũ giảng 

viên bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc 

biệt có những đặc thù nhất định như sau: 

Một là, đội ngũ này là giảng viên vì vậy phải có kỹ năng sư phạm để có 

thể truyền đạt kiến thức đến học viên. 

Hai là, đội ngũ này cũng chính là các bác sỹ có trình độ chuyên môn 

rất cao, trực tiếp tiến hành hoạt động khám chữa bệnh tại các bệnh viện hạng 

đặc biệt cũng như các cơ sở y tế khác trong và ngoài nước. 

Ba là, đội ngũ giảng viên này không cố định là những bác sỹ làm việc 

tại các bệnh viện hạng đặc biệt. Xuất phát từ nội dung, yêu cầu chương trình 

bồi dưỡng có thể mời các bác sỹ ở các bệnh viện khác trong và ngoài nước 

đến tham gia giảng dạy.  

Thứ tư, đầu tư và hỗ trợ các nguồn lực cho các cơ sở bồi dưỡng VC 

chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt 

Để thực hiện được bồi dưỡng và bồi dưỡng có hiệu quả VC có trình độ 

SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt một trong những yếu tố quan trọng là 

đầu tư và hỗ trợ các nguồn lực cho các cơ sở bồi dưỡng. Trong lĩnh vực y tế, 

hệ thống cơ sở vật chất khám chữa bệnh hiện đại sẽ hỗ trợ lớn cho việc nâng 

cao chất lượng khám chữa bệnh. Với đội ngũ VC có trình độ SĐH tại các 
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bệnh viện hạng đặc biệt, việc bồi dưỡng trình độ chuyên môn chủ yếu là áp 

dụng thực hành, trên cơ sở trau dồi những kiến thức, kỹ năng khám chữa bệnh 

chuyên khoa sâu. Với các bệnh viện công, trong đó có các bệnh viện đặc biệt, 

việc đầu tư, hỗ trợ các nguồn lực cho cơ sở chủ yếu từ nguồn chi ngân sách 

nhà nước. Vì vậy việc đầu tư, hỗ trợ các trang thiết bị y tế khám, chữa bệnh 

hiện đại cho các cơ sở bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các 

bệnh viện hạng đặc biệt là một trong những nội dung của quản lý nhà nước. 

2.3.4.3. Thực hiện thanh tra, kiểm tra, đánh giá chất lượng bồi dưỡng 

viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học tại các bệnh viện hạng đặc biệt 

Trên thực tế, có nhiều tổ chức, cá nhân không chấp hành hoặc cố tình 

không thực hiện theo các quy định của pháp luật. Vì vậy, để kịp thời ngăn 

ngừa, phát hiện, xử lý cá hành vi vi phạm pháp luật đòi hỏi công tác thanh tra, 

kiểm tra phải được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm trọng điểm. 

Đối với các cơ quan quản lý, hoạt động thanh tra, kiểm tra nhằm mục 

đích đảm bảo bộ máy quản lý vận hành theo đúng quy định của pháp luật, 

tránh xảy ra hiện tượng lộng quyền, lạm quyền, không đúng thẩm quyền, tiêu 

cực, buông lỏng, quan liêu trong công tác quản lý; ngăn ngừa và xử lý kịp 

thời các sai phạm góp phần vào công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. 

Việc thanh tra, kiểm tra, đánh giá quá trình bồi dưỡng VC chuyên môn 

có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt được tiến hành thường 

xuyên, ở các cấp độ khác nhau. 

Đối với Bộ Nội vụ, cứ 5 năm một lần, các bệnh viện hạng đặc biệt phải 

đánh giá lại báo cáo Bộ Nội vụ để được duy trì bệnh viện hạng đặc biệt, trong 

đó việc bồi dưỡng VC có trình độ chuyên môn SĐH đóng một vai trò hết sức 

quan trọng, nếu không đạt tiêu chí này sẽ không được cấp phép duy trì. 

Đối với Bộ Y tế, việc kiểm tra, đánh giá được thực hiện định kỳ hàng 

năm, trực tiếp đoàn kiểm tra của Bộ Y tế tới từng bệnh viện kiểm tra, đánh giá 
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toàn diện công tác khám chữa bệnh của bệnh viện nói chung và công tác bồi 

dưỡng VC nói riêng cũng như  kiểm tra, đánh giá trình độ chuyên môn cán 

bộ, VC: kiểm tra về quy chế chuyên môn, kỹ năng khai thác tình hình bệnh 

trên người bệnh, kỹ năng thực hành các kỹ thuật, thủ thuật chuyên môn theo 

chuyên ngành được bồi dưỡng, thái độ giao tiếp với người bệnh...Với cách 

thức kiểm tra chính là thực hành lâm sàng, tức là thực hiện trực tiếp trên 

người bệnh và có hội đồng chuyên môn đánh giá, việc thực hiện kiểm tra, 

đánh giá trình độ chuyên môn được thực hiện theo từng chuyên khoa, ngay 

sau mỗi khoá bồi dưỡng hoặc khi kết thúc bồi dưỡng 6 tháng. Kết quả kiểm 

tra sẽ được tổng hợp lại và được xem xét những gì cán bộ, VC đã làm tốt; 

những gì chưa tiếp làm tốt cần tiếp tục bồi dưỡng hoặc có thể điều chỉnh 

chương trình bồi dưỡng cho phù hợp hơn. 

2.3.5. Các yếu tố tác động đến quản lý nhà nước về bồi dưỡng viên 

chức chuyên môn có trình độ sau đại học tại các bệnh viện hạng đặc biệt 

Việc xem xét các yếu tố tác động đến QLNN về bồi dưỡng VC chuyên 

môn có trình độ SĐH tại bệnh viện hạng đặc biệt là cơ sở để xây dựng và 

triển khai hoạt động QLNN có hiệu quả, hiệu lực. Trong phạm vi luận án, có 

thể xem xét một số yếu tố tác động trực diện đến việc bồi dưỡng VC chuyên 

môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt như sau: 

Thứ nhất, môi trường chính trị - hành chính  

Cũng như các hoạt động công vụ khác, hoạt động QLNN về bồi dưỡng 

VC chuyên môn có trình độ SĐH tại bệnh viện hạng đặc biệt hiện nay bị chi 

phối bởi môi trường chính trị - hành chính  đòi hỏi trong quá trình quản lý, các 

chủ thể cần phải quan tâm đến những yếu tố này. 

Một trong những nguyên tắc trong hoạt động QLNN là phải đảm bảo 

tính chính trị. Hoạt động quản lý về bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ 

SĐH tại bệnh viện hạng đặc biệt trước hết phải theo chủ trương, đường lối 

của Đảng Cộng Sản Việt Nam. 
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Trong những năm gần đây, hoạt động bồi dưỡng CBCC nói chung và 

bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại bệnh viện hạng đặc biệt đã 

được Đảng, Nhà nước và công luận rất quan tâm, nhiều chủ trương, chính sách 

được ban hành có liên quan đến lĩnh vực này, nhiều phương tiện thông tin đại 

chúng cũng đã dành thời lượng nói về những mặt tích cực và nhất là những bất 

cập, yếu kém trong công tác này. Đây vừa là điều kiện thuận, đồng thời cũng là 

áp lực đòi hỏi các nhà quản lý cần có giải pháp hữu hiệu để quản lý tốt về bồi 

dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại bệnh viện hạng đặc biệt. 

Bên cạnh môi trường chính trị, môi trường hành chính cũng ảnh hưởng 

lớn tới hoạt động QLNN về bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại 

bệnh viện hạng đặc biệt. Bởi lẽ, chất lượng hoạt động của các cơ quan nhà 

nước nói chung phụ thuộc rất lớn bởi các yếu tố bên trong của chính nó. Một 

tổ chức bộ máy gọn nhẹ, đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan 

liên quan; một hệ thống pháp luật tốt, pháp chế được tăng cường và một đội 

ngũ CBCC có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức với cơ sở vật chất hiện đại là 

điều kiện quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động QLNN. 

Thứ hai, thể chế quản lý bồi dưỡng VC 

Giáo trình Hành chính công của Học viện Hành chính Quốc gia tiếp 

cận thể chế ở hai khía cạnh: 

 “Thể chế bao hàm tổ chức với hệ thống các quy tắc, quy chế được sử 

dụng để điều chỉnh sự vận hành của tổ chức nhằm đạt được mục tiêu của tổ 

chức”[36]. 

“Thể chế được hiểu như là hệ thống các quy định do Nhà nước xác lập  

trong hệ thống văn bản pháp luật của Nhà nước và được Nhà nước sử dụng để 

điều chỉnh và tạo ra các hành vi và mối quan hệ giữa nhà nước với công dân, 

các tổ chức nhằm thiết lập trật tự kỷ cương xã hội” [36]. 
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Như vậy quan niệm về thể chế được tiếp cận hai khía cạnh, nghĩa hẹp 

là các quy định pháp luật; nghĩa rộng là bộ máy tổ chức và hệ thống quy định 

pháp luật. Khung pháp lý đối với bồi dưỡng VC có trình độ chuyên môn SĐH 

thể hiện toàn bộ quan điểm, chủ trương, chế độ chính sách, cách thức đối với 

bồi dưỡng viên  chức. Hiện nay các chính sách thể hiện ưu tiên bồi dưỡng để 

nâng cao trình độ đội ngũ CBCC, VC nói chung cũng như VC trong lĩnh vực 

y tế nói riêng. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động QLNN về bồi 

dưỡng VC có trình độ chuyên môn SĐH ở các bệnh viện hạng đặc biệt. Bởi 

thể chế là nền tảng để các hoạt động QLNN tiến hành triển khai.Nếu như 

khuyến khích bồi dưỡng tăng cường năng lực thực hiện nhiệm vụ, thì các 

chính sách, quy định pháp luật phải tạo điều kiện tốt nhất để thực hiện hoạt 

động bồi dưỡng thông qua thể chế hóa các vấn đề như: định hướng bồi dưỡng; 

phân cấp bồi dưỡng, tăng quyền tự chủ đối với các bệnh viện hạng đặc biệt 

trong hoạt động bồi dưỡng; ban hành danh mục, nội dung, chương trình bồi 

dưỡng; chế độ riêng đối với giảng viên, học viên và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng. 

Cùng với khung pháp lý, hệ thống tổ chức bộ máy cũng là một yếu tố 

ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động QLNN về bồi dưỡng VC có trình độ 

chuyên môn SĐH ở các bệnh viện hạng đặc biệt. Nếu tổ chức bộ máy vận 

hành trơn tru, hiệu quả thì chất lượng QLNN mới được nâng cao và ngược lại, 

những trục trặc trong hoạt động QLNN về bồi dưỡng VC có trình độ chuyên 

môn SĐH ở các bệnh viện hạng đặc biệt sẽ phát sinh.  

Thứ ba, yếu tố chất lượng nguồn nhân lực 

Nguồn nhân lực ở đây có thể hiểu bao gồm những chủ thể sau: 

Một là đội ngũ CBCC thực hiện hoạt động QLNN về bồi dưỡng NNL y 

tế nói chung và bồi dưỡng VC có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc 

biệt nói riêng.  

Hai là, đội ngũ cán bộ, VC trực tiếp làm công tác quản lý hoạt động bồi 

dưỡng tại các bệnh viện hạng đặc biệt. 
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Ba là, đội ngũ giảng viên trực tiếp tham gia hoạt động bồi dưỡng cho 

các VC có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt. 

Bốn là, đội ngũ VC có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt - 

đối tượng của hoạt động bồi dưỡng. 

Có thể nói con người luôn được xem là trung tâm của mọi vấn đề, là 

nguồn lực quan trọng nhất trong tất cả các nguồn lực. Bởi lẽ chính con người 

sẽ quyết định sự tồn tại của mọi hoạt động trong đó có hoạt động quản lý nhà 

nước. Cụ thể: 

Đội ngũ CBCC thực hiện hoạt động QLNN về bồi dưỡng NNL y tế nói 

chung và bồi dưỡng VC có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt nói 

riêng (những CBCC hoạt động trong các cơ quan Chính phủ như Bộ Y tế, Bộ 

Giáo dục và đào tạo). Với đội ngũ này là xuất phát điểm của việc hoạch định, 

triển khai, kiểm tra, giám sát các chính sách, quy định pháp luật, kế hoạch, 

chiến lược về bồi dưỡng VC có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt 

bồi dưỡng VC có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt. 

Đội ngũ VC trực tiếp làm công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng tại các 

bệnh viện hạng đặc biệt và đội ngũ giảng viên trực tiếp tham gia hoạt động 

bồi dưỡng cho các VC có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt. 

Nhóm chủ thể này là những nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hoạt 

động bồi dưỡng cho các VC có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt. 

Đội ngũ VC có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt – đây chính là 

chủ thể thụ hưởng thành quả hoạt động QLNN trong lĩnh vực này. Vì thế chất 

lượng của đội ngũ VC cũng phần nào phản ánh chất lượng hoạt động QLNN. 

Nhìn chung các nhóm chủ thể có vai trò, vị trí tác động khác nhau đến 

hoạt động QLNN về bồi dưỡng VC có trình độ chuyên môn SĐH ở các bệnh 

viện hạng đặc biệt thông qua khả năng nhận thức, trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ, đạo đức, tác phong nghề nghiệp… của các chủ thể này. 
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Thứ tư, yếu tố cơ sở vật chất 

Trong yếu tố cơ sở vật chất có thể xem xét một số nội dung như: ngân 

sách và kinh phí nhà nước dành cho hoạt động bồi dưỡng VC SĐH ở các bệnh 

viện hạng đặc biệt; trang thiết bị y tế thực hành khám, chữa bệnh, hệ thống cơ 

sở bồi dưỡng nơi tổ chức thực hiện các khóa đào tạo, bồi dưỡng trang bị, cập 

nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng hoạt động cho VC. Yếu tố vật chất có tác 

động chi phối rất lớn đến hoạt động QLNN. Các cơ sở bồi dưỡng phải bảo 

đảm các tiêu chuẩn tối thiểu của một trung tâm bồi dưỡng, vừa phải đảm bảo 

yêu cầu thực hành khám chữa bệnh của một bệnh viện hạng đặc biệt như: 

khuôn viên rộng rãi, có hội trường, các phòng học, phòng thí nghiệm, ký túc 

xá, khu vui chơi giải trí thể thao; trang thiết bị giảng dạy hiện đại; đội ngũ 

giảng viên kiêm chức đông và đủ năng lực giảng dạy; đội ngũ quản lý đào tạo 

chuyên nghiệp. Việc sử dụng và quản lý kinh phí bồi dưỡng tốt sẽ có tác dụng 

thúc đẩy mạnh mẽ công tác bồi dưỡng VC. Một lý do khác là khả năng hội 

nhập của các bệnh viện hạng đặc biệt với các bệnh viện trong khu vực chưa 

tốt, có nguy cơ tụt hậu nếu không được tăng cường đầu tư.  

Thứ năm, chính sách tạo động lực 

Chính sách tạo động lực là một trong những công cụ quan trọng để thu 

hút, động viên, khích lệ và duy trì nhân lực y tế, đặc biệt là những người công 

tác ở những chuyên ngành khó tuyển. Trong những năm qua, một số chính 

sách chế độ đãi ngộ đối với công chức, VC ngành y tế đã được ban hành. Tuy 

nhiên có rất nhiều yếu tố tác động đến nhân lực y tế như sự phát triển kinh tế -

xã hội nhanh chóng cần phải có chính sách chế độ gồm cả phụ cấp, điều kiện 

môi trường làm việc, cơ hội học tập, phát triển phù hợp hơn nữa để duy trì, ổn 

định NNL y tế. Một số bệnh viện không chi trả tiền học phí cho các cán bộ 

được cử đi học, bản thân cán bộ phải tự túc kinh phí khi tham gia đào tạo 

nâng cao trình độ chuyên môn. 
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Thứ sáu, quá trình hội nhập quốc tế 

Trong thời đại ngày nay, hội nhập khu vực và hợp tác quốc tế đã trở 

thành xu thế tất yếu cho tồn tại và phát triển. Các quốc gia muốn phát triển 

không thể ở tình trạng “bế quan tỏa cảng” không mở cửa, không quan hệ 

ngoại giao quốc tế. Sự giao lưu hợp tác ngày càng mở rộng trên mọi lĩnh vực 

từ kinh tế, văn hóa, chính trị, giáo dục, y tế càng đòi hỏi mỗi quốc gia cần có 

sự điều chỉnh các chính sách của mình để thích ứng. Trong xu thế hội nhập 

quốc tế, Việt Nam ngày càng tham gia sâu rộng vào các tổ chức quốc tế. Cho 

đến nay, Việt Nam là thành viên của 63 tổ chức quốc tế và có quan hệ với hơn 

500 tổ chức phi chính phủ trên thế giới, trong đó các tổ chức quan trọng là 

WTO, ASIAN, ASEM[64]. Trong lĩnh vực y tế, việc trao đổi, hợp tác quốc tế 

giúp các quốc gia kém phát triển nhanh chóng rút ngắn được khoảng cách về 

trình độ chuyên môn. Vì vậy trong lĩnh vực QLNN về bồi dưỡng VC có trình 

độ chuyên môn SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt, việc tiếp nhận những yếu 

tố tiên tiến của nước ngoài để làm cơ sở khoa học, cũng như làm phong phú 

hơn cho hoạt động quản lý đất nước của mình, trong đó có vấn đề quản lý bồi 

dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt. Đây là 

điều kiện quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của trình độ đội ngũ VC ngành y tế. 

2.4. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về bồi dưỡng viên chức ngành 

y tế  ở các nước trên thế giới và giá trị tham khảo đối với Việt Nam 

2.4.1. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về bồi dưỡng viên chức ngành 

y tế của một số nước trên thế giới 

2.4.1.1. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về bồi dưỡng viên chức ngành  

y tế của Hàn Quốc  

Chính phủ Hàn Quốc hết sức coi trọng công tác đào tạo, giáo dục nói 

chung và công tác bồi dưỡng nhân sự của các bệnh viện nói riêng, coi đây là 

một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định để phát triển đất nước. Hàng 
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năm, Hàn Quốc dành hơn 15% ngân sách phục vụ cho bồi dưỡng chuyên 

môn, tay nghề của các bác sỹ [81].  

Nhà nước quy định tất cả các công chức chuyên nghiệp cũng như các 

bác sỹ, y tá của các bệnh viện dù công hay tư thuộc nền công vụ đều phải qua 

đào tạo cơ bản theo tiêu chuẩn nghề nghiệp và chương trình đào tạo đặc biệt 

trước khi bổ nhiệm hay thăng chức. Chính phủ Hàn Quốc quy định trung bình 

trong 5 năm, những người làm trong bệnh viện phải qua 5 lần học tại các 

trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ y tế . Các bác sỹ trẻ có triển vọng (dưới 

40 tuổi) bắt buộc phải qua các khoá đào tạo tập trung và nâng cao tay nghề 

theo quy định.  

Ở Hàn Quốc thiết kế nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng khác nhau 

cho NNL của các bệnh viện gồm: 

Thứ nhất, bồi dưỡng trong các cơ sở đào tạo lại gồm có: 

Bồi dưỡng cơ bản theo vị trí việc làm: mục tiêu chính là tăng cường 

khả năng thực hiện công việc cụ thể theo và xây dựng khả năng quản lý linh 

động đối với xu hướng thay đổi hiện nay trong ngành Y tế; 

Bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm: trước khi bổ nhiệm các chức danh quản lý 

cần tiến hành đào tạo những vấn đề cơ bản đối với những công việc chuẩn bị đảm 

nhiệm. Kết quả đào tạo góp một phần quan trọng đối với việc bổ nhiệm. 

Bồi dưỡng tác nghiệp cụ thể: nhằm cung cấp trình độ chuyên môn cao 

và những thông tin, kỹ năng cập nhật, hiện đại, phù hợp với quy mô và điều 

kiện cụ thể của việc khám, chữa bệnh của mạng lưới y tế. 

Thứ hai, bồi dưỡng trong công việc tại cơ quan, bao gồm: 

Bồi dưỡng đặc biệt: Chính phủ kết hợp với các trường đại học hoặc các 

cơ sở đào tạo danh tiếng thiết kế các khóa đào tạo kéo dài từ 6 tháng - 2 năm. 

Ngoài ra Chính phủ Hàn Quốc còn xây dựng chương trình bồi dưỡng 

hợp tác với nước ngoài theo chương trình dài hạn (1 - 2 năm) và chương trình 

ngắn hạn (dưới 6 tháng) . 
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Việc xây dựng chương trình bồi dưỡng cho NNL của các bệnh viện của 

Hàn Quốc được đặc biệt chú ý. Nhà trường luôn lấy chính sách của Nhà nước, 

kinh nghiệm quốc tế và thông qua thực tiễn khám chữa bệnh của các bệnh 

viện  làm cơ sở để xây dựng bài giảng. Việc xây dựng và biên soạn chương 

trình, giáo trình được tổ chức lấy ý kiến từ các chuyên gia y tế hàng đầu, với 

tay nghề cao, do vậy nội dung các chuyên đề mang tính thực tiễn cao giúp 

người học có những kỹ năng làm việc tốt. Kết cấu chương trình bồi dưỡng 

phải đảm bảo 80% thời gian dành cho thực hành, hội thảo, đi thực tế, giải đáp 

những vướng mắc trong thực tế. Còn lại 20% thời gian dành cho việc truyền 

thụ kiến thức trên lớp [81]. Với kết cấu chương trình như vậy nên học viên 

trong các bệnh viện luôn được coi là trung tâm, phát huy được khả năng tư 

duy, sáng tạo của người học đồng thời giúp phát triển kỹ năng làm việc, giảm 

thiểu nguy cơ rủi ro trong khám chữa bệnh trên thực tế.  

2.4.1.2. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về bồi dưỡng viên chức ngành  

y tế của Sinh-ga-po 

Sinh-ga-po được xếp đứng hàng thứ 6 trong số 191 nước có dịch vụ 

 sức khỏe tốt trong đánh giá của WHO vào năm 2000. PERC xếp hạng Sinh-

ga-po là một trong ba quốc gia có dịch vụ chăm sóc sức khỏe tổng thể tốt 

nhất trên thế giới và là quốc gia chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đối phó 

với cuộc khủng hoảng y tế ở châu Á. Cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe của 

Sinh-ga-po được xếp hạng thứ ba trong số 55nước trên thế giới có cơ sở hạ 

tầng y tế tốt của tổ chức Niên giám cạnh tranh Thế giới trong năm 2007. 

Sinh-ga-po cũng được hưởng một trong các hệ thống y tế thành công 

nhất trên thế giới, về cả hiệu quả tài chính và thành tích trong chăm sóc sức 

khỏe cộng đồng. Chi phí y tế hàng năm cho Sinh-ga-po là ít hơn một nửa so 

với của nhiều nước, Sinh-ga-po cũng là nước đầu tiên trên thế giới có kỳ vọng 

làm cho công dân được hưởng cuộc sống lành mạnh, tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong 
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thấp và mức độ dịch vụ y tế tốt cho hầu hết các hình thức điều trị chăm sóc 

sức khỏe, bao gồm cả y tế công cộng, y tế thế giới có mặt ở Sinh-ga-po. Có 

được thành công như vậy là nhờ sự quan tâm của chính phủ đối với việc đào 

tạo, bồi dưỡng NNL cho các cơ sở khám chữa bệnh của Sinh-ga-po.  

 Vấn đề cải cách hành chính ở Sinh-ga-po được đặt ra khá sớm. Từ đầu 

những năm 70 của thế kỷ XX, Chính phủ Sinh-ga-po đã khuyến khích công 

chức nêu sáng kiến cải cách đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà 

nước. Năm 1991, Chính phủ đề ra chương trình cải cách công vụ mang tên 

"Nền công vụ thế kỷ XXI" với mục tiêu xây dựng nền công vụ có hiệu quả, 

hiệu lực, công chức nêu cao tinh thần liêm chính, tận tụy và có chất lượng 

dịch vụ cao.  

Để thực hiện chương trình này, Chính phủ Sinh-ga-po đặc biệt chú 

trọng đầu tư cho bồi dưỡng NNL y tế coi đó là giải pháp cơ bản nhất để xây 

dựng một quốc gia hiện đại. Theo quy định, mỗi CBCC, VC y tế  bắt buộc 

phải được bồi dưỡng 100 giờ/năm. Mỗi người phải tự đề ra chương trình học 

tập riêng cho mình, trong đó có việc sử dụng 100 giờ học theo quy định, tối 

thiểu phải đảm bảo 60% thời lượng phục vụ công việc hiện tại, 40% cho công 

việc trong tương lai. Để khuyến khích việc tự đào tạo, Chính phủ quy định hỗ 

trợ 50% chi phí cho người tự học đề phục vụ cho công việc đang đảm nhiệm 

trong các bệnh viện [84]. 

Ngoài ra, Chính phủ Sinh-ga-po còn đầu tư rất lớn cho đào tạo như đầu 

tư cho các cơ sở đào tạo, cho đội ngũ giảng viên, đặc biệt là ngành Y tế; hoàn 

thiện hệ thống thể chế tạo điều kiện cho sự phát triển của các cơ sở đào tạo; 

có nhiều chính sách khuyến khích và tạo điều kiện cho các đối tượng tham gia 

đào tạo. Việc đào tạo NNL y tế của Sinh-ga-po tập trung vào các chương trình 

cơ bản sau [82]:  
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Chương trình bồi dưỡng các nhà quản lý bệnh viện; 

Chương trình bồi dưỡngđội ngũ phục vụ; 

Chương trình bồi dưỡngchuyên môn, nghiệp vụ bậc cao. 

Các cơ sở đào tạo về y tế tổ chức nhiều chương trình ngắn hạn để học 

viên tự lựa chọn theo yêu cầu của cá nhân. Các khóa này gồm: cập nhật 

những kiến thức và kỹ năng mới; các khoá ngắn hạn, tại chức mở tại các bệnh 

viện theo yêu cầu công việc. 

Quá trình bồi dưỡng cho các bệnh viện của Sinh-ga-po thông qua 5 

công đoạn chính: 

Chương trình giới thiệu: công đoạn này nhằm tổ chức cho nhân viên 

mới về nhận việc, trong vòng từ 1 - 3 tháng. Phần này còn dành cho cả những 

người mới chuyển công tác từ nơi khác đến. 

Chương trình cơ bản: bồi dưỡng để họ thích ứng với công tác của mình. 

Khóa học này được thiết kế cho người mới tuyển dụng trong năm đầu tiên 

công tác. 

Chương trình nâng cao: bồi dưỡng bổ sung, giúp họ đạt hiệu quả cao 

nhất trong công việc; được tiến hành trong khoảng 1 - 3 năm đầu công tác. 

Chương trình mở rộng: tạo điều kiện cho họ vượt ra khỏi công việc của 

mình, có thể làm những công việc liên quan khi cần thiết. 

Chương trình tiếp tục: bồi dưỡng này không chỉ liên quan đến công 

việc hiện tại của họ mà còn nâng cao khả năng làm việc của người đó trong 

tương lai. 

Các công đoạn bồi dưỡng trên có liên quan chặt chẽ tới cuộc đời chức 

nghiệp của các VC trong các bệnh viện và tới việc sắp xếp, bố trí họ vào các 

vị trí công tác. Việc bồi dưỡng được tổ chức theo hình thức chính quy hoặc tại 

chức. Tuỳ theo yêu cầu của từng loại đối tượng, có thể có những phần hợp 

nhất giữa một vài công đoạn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của cá nhân phát triển 

nghề nghiệp. 
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2.4.1.3. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về bồi dưỡng viên chức ngành y 

tế của Trung Quốc 

Từ khi thực hiện đường lối mở cửa năm 1978 đến này, Trung Quốc đã 

trải qua 5 giai đoạn cải cách hành chính và đã được những thành tựu rất đáng 

khích lệ. Đặc biệt đối với cải cách công vụ, công chức Trung Quốc đã tiến 

hành nhiều giải pháp thiết thực nhất là trên lĩnh vực bồi dưỡng công chức, đặc 

biệt là các công chức ngành y tế.  

Ở Trung Quốc hiện nay có 50 trường đại học có chức năng đào tạo, bồi 

dưỡng NNL ngành y tế cho Chính phủ Trung Quốc [79]. Nhiệm vụ đào tạo, 

bồi dưỡng NNL ngành y tế được phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan QLNN 

của Trung Quốc cũng như với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng các cán bộ của 

các bệnh viện. 

 Ở cấp tỉnh, Trung Quốc cũng thiết kế hệ thống các bệnh viện công, có 

chức năng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Việc đào tạo, 

bồi dưỡng các bác sỹ trẻ, các nhà quản lý chuyên môn mới được tuyển dụng 

là việc làm cần thiết của các bộ phận quản lý nhân sự từ trung ương đến địa 

phương [76]. 

Chương trình và nội dung đào tạo CBCC, VC của các bệnh viện của 

Trung Quốc được Bộ Nhân sự và Ban Tổ chức Trung ương thống nhất, phối 

hợp với Bộ Giáo dục và các cơ sở đào tạo y tế. Chương trình và nội dung bồi 

dưỡng được phân thành 3 loại [71]: 

Bồi dưỡng để nhận nhiệm vụ: áp dụng cho những đối tượng chuẩn bị đi làm;  

Bồi dưỡng cho những người đang công tác, chuẩn bị được đề bạt vào vị 

trí quản lý; 

Bồi dưỡng các chức danh chuyên môn, nghiệp vụ. 
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2.4.1.4. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về bồi dưỡng viên chức ngành  

y tế của In-đô-nê-xi-a 

Công tác bồi dưỡng VC ngành y tế cho các bệnh viện  ở In-đô-nê-xi-a 

bao gồm 2 nội dung chính: Bồi dưỡng cơ bản và bồi dưỡng qua trải nghiệm 

(qua công việc thực tế)[68]. 

Bồi dưỡng cơ bản: là quá trình bồi dưỡngdành cho tất cả những người 

sẽ trở thành hộ lý, y tá, bác sỹ, quá trình này giúp họ hiểu rõ về loại hình công 

việc mà họ sẽ làm, cũng như cách thức làm việc. Đây là loại hình bồi 

dưỡngbắt buộc và học viên phải qua các kỳ thi nghiêm túc và chặt chẽ. Nếu 

học viên nào không đạt yêu cầu sẽ phải học lại một khoá khác. Không đạt lần 

thứ hai thì buộc phải bị bãi nhiệm. 

Bồi dưỡng qua công việc thực tế: quá trình này nhằm nâng cao kiến 

thức và năng lực tay nghề cho các y tá, bác sỹ và các nhà quản lý bệnh viện 

để thực thi công việc của mình hiệu quả hơn. Mặt khác, quá trình này cũng là 

điều kiện để đề bạt họ lên các chức danh quản lý cao hơn. 

Công tác bồi dưỡng NNL cho các bệnh viện của Chính phủ bao gồm: 

năng lực chung, cơ cấu, chức năng và kỹ thuật. quy định này bao gồm 4 loại 

hình: năng lực chung; khoá sơ, trung cấp; khoá trung, cao cấp; khoá cao cấp. 

Công tác bồi dưỡng NNL y tế cho các bệnh viện Indonesia được tiến 

hành ở cả trong nước và nước ngoài. Đối với bồi dưỡngtrong nước gồm có 

các chương trình cơ bản sau: 

Chương trình cơ bản: chương trình này được thực hiện ở Bộ Y tế và cơ 

quan trung ương.  

Khóa bồi dưỡng năng lực chung và khóa trung cấp do bộ hay cơ sở bồi 

dưỡng của ngành Y tế tổ chức. 

Khóa trung - cao; khóa cao cấp và khóa bồi dưỡnglãnh đạo bệnh viện 

do Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nhân sự tổ chức. 
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Bồi dưỡng chuyên môn chuyên sâu chức năng do Bộ Y tế, bệnh viện và 

các cơ quan hợp tác thực hiện với cơ quan ngành chuyên sâu về nghiệp vụ cụ 

thể đó. 

Ngoài ra, các bệnh viện có thể cử người của mình đi học ở các cơ sở 

Bồi dưỡng (với các chương trình dài hạn) của nhà nước hay tư nhân. 

Các chương trình bồi dưỡngngoài nước cũng rất được quan tâm. Chính 

phủ In-đô-nê-xi-a rất coi trọng việc cử công chức, VC ngành y tế đi học tập 

tại nước ngoài theo các chương trình học bổng do các nguồn trong nước hoặc 

từ các nhà tài trợ. 

2.4.1.5. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về bồi dưỡng ngành y tế của Phi-líp-pin 

Ủy ban công vụ là cơ quan chịu trách nhiệm về các vấn đề nhân sự của 

nền công vụ Phi-líp-pin, là cơ quan giám sát và quản lý các chương trình đào 

tạo công vụ. Ủy ban Công vụ không phải là cơ quan trực tiếp tiến hành đào 

tạo mà là cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng, hoạch định các chương trình 

bồi dưỡng công vụ, đồng thời là cơ quan cấp phép cho các đơn vị, tổ chức 

được chính thức cung cấp và thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng 

công chức, VC [85]. 

Thông qua Cơ quan Phát triển Nguồn nhân lực, Ủy ban Công vụ xây 

dựng các chính sách, tiêu chuẩn, chương trình, các nguồn lực nhằm không 

ngừng phát triển và nâng cao các kỹ năng, năng lực của đội ngũ công chức 

trong đó có các công chức, VC của ngành y tế. Mỗi cơ quan của Chính phủ 

phải chuẩn bị một kế hoạch phát triển chức nghiệp và nhân sự để gửi tới Ủy 

ban Công vụ, sau đó Ủy ban này tổng hợp lại thành kế hoạch quốc gia làm 

căn cứ cho các hoạt động phát triển nhân lực cho các ngành nghề. Kế hoạch 

này bao gồm các điều khoản về khuyến khích công trạng như đánh giá thực 

thi; đào tạo tại chức; các học bổng trong và ngoài nước. 
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Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng do Ủy ban công vụ Phi-líp-pin 

phối hợp với Bộ Y tế quản lý tổ chức bao gồm [80]: 

Chương trình giới thiệu: chương trình này dành cho những người mới 

đi làm việc; 

Chương trình định hướng: nhằm cung cấp thông tin cho những người 

mới vào cơ quan về các chương trình, hoạt động và nghĩa vụ, trách nhiệm 

cũng như quyền lợi của họ; 

Chương trình tái định hướng: giới thiệu các nghĩa vụ và trách nhiệm mới, 

chính sách và chương trình hiện nay cho người  đã có thâm niên nhất định; 

Chương trình chuyên môn khoa học, kỹ thuật: đề cập tới các lĩnh vực 

chuyên môn, khoa học và kỹ thuật nhằm nâng cao kiến thức trong chức 

nghiệp của mình; 

Chương trình phát triển nhân viên: bao gồm các khoá học nhằm duy trì 

trình độ năng lực cao về các kỹ năng nghề nghiệp; 

Chương trình phát triển quản lý trung cấp: bao gồm các khoá dành cho 

các trưởng phòng, ban và tương đương về các kỹ năng hành chính và quản lý 

nhằm chuẩn bị điều kiện để họ tiếp nhận và đảm nhiệm những trách nhiệm 

cao hơn; 

Chương trình phát triển thẩm mỹ (đào tạo hành vi): chương trình nhằm 

mục đích đề cao các giá trị của phục vụ làm cho thái độ đối xử giữa con người 

mang tính lịch thiệp và hiệu quả; 

Chương trình đào tạo quản lý và giám sát dành cho các lãnh đạo bệnh viện. 

Ngoài ra, Chính phủ Phi-líp-pincòn có các chương trình học bổng cho 

đào tạo NNL ngành y tế của các bệnh viện  bao gồm các hình thức sau: 

Học bổng cho y tá, bác sỹ lành nghề; 

Chương trình đi nghiên cứu ngắn hạn cho các trưởng phòng, ban, thông 

qua Quỹ Hợp tác phát triển của Canada… 
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2.4.1.6. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về bồi dưỡng viên chức ngành y tế 

của Canada 

Canada là một quốc gia hiện đại, họ đặc biệt quan tâm đến vấn đề y tế 

và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Chính phủ đã có những chính sách đặc biệt 

cho việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ ngành Y tế. Việc dành 15-20% vốn ngân 

sách đầu tư cho phát triển đội ngũ nhân sự y tế là việc làm thiết thực trong 

chính sách QLNN của Canada [67].  

Chương trình bồi dưỡng các bác sỹ có trình độ cao được áp dụng cho 

những người đã có kinh nghiệm nhất định trong nghề nghiệp 

Chương trình bồi dưỡng ngắn hạn: thường được thiết kế với thời lượng 

tương đương 15 đơn vị học trình gồm có các nội dung về kỹ năng quản lý; kỹ 

năng chẩn đoán bệnh; kỹ năng giao tiếp với bệnh nhân; kỹ năng lâm sàng; kỹ 

năng mổ; kỹ năng gắn với các vấn đề chuyên sâu của tay nghề... 

Các khóa học thường xuyên trang bị những kiến thức và kỹ năng cần 

thiết cho việc khám chữa bệnh trong môi trường đa dạng.   

Các chương trình đánh giá hiệu quả y tế: giúp người học hoàn thiện 

một cách nhanh chóng những kiến thức, kỹ năng về đánh giá hiệu quả khám 

chữa bệnh. Khóa học đề cấp đến một số nội dung như: bảng báo cáo định kỳ, 

công cụ theo dõi quản lý chương trình; phương pháp đánh giá theo thống kê số 

lượng; Các nguyên tắc, tiến trình và phương pháp đánh giá các chương trình. 

Các chương trình giúp người học làm quen với các phương tiện y tế hiện 

đại, mới trong việc khám chữa, bệnh cho nhân dân. Đồng thời tiếp cận hệ thống 

và công nghệ thông tin: giúp người học có thể sử dụng hết tiềm năng của hệ 

thống và công nghệ thông tin, làm chủ được nguồn thông tin và các công nghệ 

quản lý nguồn thông tin đó. Nội dung chính của khóa học là: quản lý thông tin 

và các công nghệ y tế; máy vi tính và xử lý thông tin y tế; quản lý các tổ chức y 

tế; bảng báo cáo định kỳ - công cụ theo dõi và quản lý chương trình [88]. 
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2.4.2. Những giá trị tham khảo đối với Việt Nam 

Từ những kinh nghiệm phong phú của các nước trên thế giới trong lĩnh 

vực QLNN về bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH, có thể rút ra một 

số giá trị tham khảo đối với Việt Nam như sau: 

- Bồi dưỡng đội ngũ VC chuyên môn SĐH trong các bệnh viện hạng 

đặc biệt là quá trình cập  nhật kiến thức liên tục, bao gồm các chương trình 

bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và các hình thức bồi dưỡng khác. Quá trình 

này tuân thủ các quy định rất khắt khe về quy trình, thời gian, chất lượng và 

đặc biệt mang tính thực hành cao. 

- Việc bồi dưỡng VC chuyên môn trình độ SĐH trong các bệnh viện 

hạng đặc biệt phải được tiến hành theo kết quả đầu ra, với một quy trình và 

chương trình đảm bảo chặt chẽ và đánh giá chất lượng đầu ra theo một hệ 

thống tiêu chí chuẩn có sự kiểm tra kết quả sau quá trình thực hiện bồi dưỡng. 

- Việc quản lý đội ngũ VC chuyên môn trình độ SĐH trong các bệnh 

viện hạng đặc biệt ngoài vai trò chính thức của Bộ Y tế còn có sự tham gia 

tích cực của các bộ, các ngành trong việc bồi dưỡng VC. 

- Việc cấp chứng chỉ tại các khóa bồi dưỡng cũng được thực hiện một 

cách nghiêm túc, nếu những VC nào tham gia các lớp bồi dưỡng mà không 

thực hiện đầy đủ và chất lượng thấp sẽ không được cấp chứng chỉ và các 

chứng chỉ này là điều kiện để các VC chuyên môn có thể tiếp tục hành nghề. 

- Các nước đều chú trọng đến chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ VC 

chuyên môn trình độ SĐH trong các bệnh viện khi tham gia hoạt động bồi 

dưỡng. Ngoài lương cơ bản, bác sỹ còn được tính lương làm việc ngoài giờ 

và thưởng phụ thuộc vào chất lượng công việc. 
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Tiểu kết chương 2 

 

Chương 2 của luận án đã giải quyết những vấn đề lý luận cốt lõi liên 

quan đến đề tài như sau: 

- Xây dựng khái niệm cơ bản có liên quan đến đề tài như: khái niệm 

bệnh viện, bệnh viện hạng đặc biệt, bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ 

SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt. Và khái niệm then chốt của đề tài là 

quản lý nhà nước về bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại bệnh 

viện hạng đặc biệt được hiểu: là quá trình tổ chức, điều hành của các cơ quan 

hành chính nhà nước với hoạt động bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ 

SĐH ở các bệnh viện hạng đặc biệt nhằm đạt được mục đích của quản lý nhà 

nước. Đó là một chu trình quản lý khép kín bao gồm các giai đoạn chính: xây 

dựng, ban hành chính sách, pháp luật,chiển lược, kế hoạch - triển khai  thực 

hiện và thanh tra, kiểm tra, giám sát bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ 

SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt ở Việt Nam.   

- Phân tích vai trò của QLNN về bồi dưỡng nguồn nhân lực VC chuyên 

môn có trình độ SĐH ngành y tế. 

- Xác định các chủ thể QLNN về bồi dưỡng VC chuyên môn có trình 

độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt. 

- Phân tích các nội dung chính của QLNN về bồi dưỡng VC chuyên 

môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt. Đó là: xây dựng, ban 

hành chính sách, pháp luật, chiến lược, kế hoạch bồi dưỡng VC chuyên môn 

có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt; triển khai thực hiện và thanh 

tra, kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả bồi dưỡng VC chuyên môn có 

trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt. 

- Phân tích đánh giá các yếu tố tác động đến quản lý nhà nước về bồi 

dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt . 
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- Tìm hiểu kinh nghiệm quản lý nhà nước về bồi dưỡng VC chuyên 

môn y tế ở các nước trên thế giới như Hàn Quốc, Xin-ga-po; Trung Quốc; 

Indonexia; Canada; từ đó rút ra những  giá trị tham khảo đối với Việt Nam. 
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CHƯƠNG 3 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BỒI DƯỠNG 

VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN CÓ TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC TẠI 

BỆNH VIỆN HẠNG ĐẶC BIỆT Ở VIỆT NAM 

 

3.1. Khái quát về các bệnh viện hạng đặc biệt và đội ngũ viên chức 

chuyên môn có trình độ sau đại học tại các bệnh viện hạng đặc biệt 

3.1.1. Quy mô và mạng lưới các bệnh viện hạng đặc biệt  

Hiện nay,Việt Nam có 5 bệnh viện hạng đặc biệt nhưng luận án tập 

trung nghiên cứu ba bệnh viện hạng đặc biệt đại diện cho ba miền Bắc, Trung, 

Nam như sau: 

Thứ nhất, bệnh viện Bạch Mai 

Ngày 25/01/2006 bệnh viện Bạch Mai đã chính thức được công nhận là 

bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt đầu tiên ở Việt Nam. Là một bệnh viện đa 

khoa Trung ương tuyến cuối trực thuộc Bộ Y tế, được thành lập từ năm 1911 

với quy mô 1.900 giường bệnh. 

Bệnh viện Bạch Mai với nhiều chuyên khoa đầu ngành, cơ cấu tổ chức 

bao gồm 57 đơn vị: 03 viện, 10 phòng chức năng và 01 trung tâm thuộc khối 

Hành chính, 19 khoa và 11 trung tâm thuộc khối Lâm sàng, 4 khoa và 3 trung 

tâm thuộc khối Cận lâm sàng, Trường Cao đẳng Y tế, 01 đơn vị quản lý Dự 

án, 01 đơn vị Dịch vụ và 01 Tạp chí Y học lâm sàng. Bệnh viện là một trung 

tâm y học lớn, một cơ sở thực hành y học, đảm nhiệm các chức năng cơ bản: 

điều trị bệnh nhân tuyến cuối, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo 

tuyến, phòng bệnh, hợp tác quốc tế và quản lý kinh tế y tế. 

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Y tế cùng với 

sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCC, VC; bệnh viện ngày càng phát triển 

lớn mạnh không ngừng đã khẳng định được vị trí trong lòng người bệnh cũng 
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như nhân dân cả nước, cơ sở hạ tầng và máy móc được quy hoạch ngày càng 

khang trang, hiện đại. 

Do tình trạng quá tải bệnh viện, mới đây bệnh viện Bạch Mai đã được 

Chính phủ phê duyệt xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 (tại Thành phố Phủ 

Lý tỉnh Hà Nam) cách Hà Nội khoảng 60 km với quy mô 1.000 giường bệnh.  

Chức năng của Bệnh viện: 

- Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; phòng bệnh và phục hồi 

chức năng cho người bệnh trong cả nước. 

- Đào tạo và tham gia đào tạo cán bộ y tế, làm công tác chỉ đạo tuyến, 

tham gia phòng chống dịch bệnh theo nhiệm vụ được phân công. 

- Nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ 

thuật hiện đại để phục vụ người bệnh và phục vụ công tác nghiên cứu khoa 

học và đào tạo, phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

- Thường trực Hội đồng Giám định y khoa Trung ương và chỉ đạo công 

tác chuyên môn về giám định y khoa đối với các tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Nhiệm vụ của Bệnh viện trong hoạt động  bồi dưỡng nhân lực y tế: 

- Là cơ sở thực hành của một số cơ sở đào tạo nhân lực y tế. 

- Tham gia đào tạo điều dưỡng, kỹ thuật viên, bác sỹ, bác sỹ nội trú, 

thạc sỹ y học, tiến sỹ y học, bác sỹ chuyên khoa 1, chuyên khoa 2. 

- Tham gia đào tạo sinh viên, thực tập sinh và nghiên cứu sinh nước 

ngoài đến học tập và nghiên cứu tại bệnh viện. 

- Bồi dưỡng liên tục nâng cao trình độ cho cán bộ, VC trong Bệnh viện 

và các cơ sở y tế khác có nhu cầu. 

Thứ hai, bệnh viện đa khoa Trung ương Huế 

Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế là bệnh viện thứ hai được công 

nhận hạng đặc biệt (năm 2009), là một trong ba bệnh viện lớn nhất ở Việt 

Nam, bệnh viện được thành lập từ năm 1894, là trung tâm y tế chuyên sâu khu 
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vực miền Trung-Tây nguyên, có qui mô 2.170 giường bệnh nội trú, là nơi đào 

tạo thực hành cho các cán bộ đại học, SĐH...Bệnh viện hiện có hơn 2.500 cán 

bộ VC, trong đó cán bộ đại học và SĐH là 419.  

Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế thực hiện các nhiệm vụ chính của 

Bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt: 

- Cấp cứu, khám chữa bệnh, phòng bệnh và phục hồi chức năng cho 

bệnh nhân trong khu vực Miền Trung- Tây Nguyên ở tuyến cao nhất. 

- Đào tạo: chuyên khoa, chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, bác sỹ nội trú, 

điều dưỡng. 

- Nghiên cứu khoa học. 

- Chỉ đạo tuyến trước về chuyên môn kỹ thuật. 

- Hợp tác quốc tế. 

- Quản lý bệnh viện. 

Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế là nơi đào tạo thực hành cho các 

cán bộ đại học, SĐH, điều dưỡng... Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế có 63 

khoa,phòng gồm 40 khoa lâm sàng, 13 cận lâm sàng, 12 phòng chức năng và 

06 trung tâm: trung tâm Huyết học Truyền máu, trung Tâm Tim Mạch, trung 

tâm Đào tạo, trung tâm Ung bướu, trung tâm Chấn thương Chỉnh hình - Phẫu 

thuật tạo hình, trung tâm Nhi khoa. Bệnh viện đã tiếp nhận và triển khai nhiều 

dự án đã và đang phục vụ tích cực cho nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân 

tỉnh Thừa thiên - Huế và các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, bao gồm: Trung 

tâm kỹ thuật cao (ODA - Nhật bản), Trung tâm Tim mạch với kỹ thuật và 

phương tiện hiện đại nhất Đông Nam Á, trung tâm Nhi (Atlantic 

Phylantrophy, Hoa kỳ), khu nhà Hậu cần, trung tâm đào tạo, bệnh viện Quốc 

tế, trung tâm Ung bướu... 

Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế tiếp nhận hàng năm khoảng trên 

85.000 bệnh nhân điều trị nội trú, hơn 400.000 lượt bệnh nhân đến khám và 
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điều trị ngoại trú, điều trị cho rất nhiều bệnh nhân người nước ngoài du lịch, 

công tác và làm việc tại khu vực miền Trung và Thừa thiên - Huế, phẫu 

thuật hơn 25.000 ca/năm (33 phòng mổ). Bệnh viện đi đầu trong việc triễn 

khai các kỹ thuật cao như: ghép tim (trường hợp đầu tiên hoàn toàn do các 

thầy thuốc Việt nam thực hiện- 2011), phẫu thuật tim hở (1.000 ca/năm), điều 

trị rối loạn nhịp tim (loại rung nhĩ mạn tính) bằng sóng cao tần 

(Radiofréquence-RF), tim mạch can thiệp (nong mạch vành, đặt Stent, điều trị 

loạn nhịp bằng điện sinh lý tim, tạo nhịp vĩnh viễn 1 buồng, 2 buồng,...), phẫu 

thuật nội soi (2.000 ca/năm), nội soi can thiệp, ghép thận, ghép tủy, ghép giác 

mạc,... vi phẫu tạo hình, thụ tinh nhân tạo trong ống nghiệm (IVF),... Nhìn 

chung Bệnh viện là đơn vị thực hiện được hầu hết các kỹ thuật của tất cả các 

chuyên khoa trong danh mục phân tuyến kỹ thuật của ngành Y tế (trên 3.000 

kỹ thuật các loại). Hàng năm, hàng trăm kỹ thuật mới được triển khai thực 

hiện tại bệnh viện. 

Thứ ba, bệnh viện Chợ Rẫy 

Bệnh viện Chợ Rẫy cũng được Bộ Nội vụ phê chuẩn xếp loại bệnh viện 

hạng đặc biệt vào 03/02/2010, tổng số cán bộ của bệnh viện Chợ Rẫy là 3.446 

người, trong đó có 395 người có trình độ SĐH. 

Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện những chức năng và nhiệm vụ sau: 

Phòng bệnh và khám, chữa bệnh cho nhân dân các tỉnh thành phía 

Nam, cả nước và người nước ngoài; khám chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe cho 

cán bộ trung cao cấp, diện chính sách chủ yếu cho các tỉnh thành phía Nam; là 

trung tâm y tế chuyên sâu tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Là cơ sở đào tạo, thực hành chính cho sinh viên trường Đại học Y dược 

thành phố Hồ Chí Minh, học sinh trung học và SĐH ngành Y tế phía Nam. 

Nghiên cứu khoa học về y học và tổ chức thực hiện nghiên cứu các đề 

tài cấp nhà nước, cấp bộ, cấp cơ sở phục vụ công tác khám chữa bệnh, chăm 

sóc sức khỏe ban đầu và phòng chống dịch. 
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Hợp tác quốc tế nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, 

trang bị cơ sở vật chất và trang thiết bị, đưa bệnh viện từng bước chính quy 

hiện đại. 

Chỉ đạo tuyến trước về chuyên môn kỹ thuật và quản lý ngành, kết hợp 

với tuyến trước trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và phòng chống 

dịch bệnh. 

Giám định y khoa, giám định pháp y, khám và cấp giấy chứng nhận sức 

khỏe cho nhân dân. 

Quản lý kinh tế y tế, thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức 

bộ máy, thực hiện nhiệm vụ, biên chế, và tự đảm bảo chi thường xuyên về tài 

chính từng giai đoạn theo phân cấp của Bộ Y tế. 

Quy mô ban đầu của Bệnh viện Chợ Rẫy khi xây dựng vào năm 1974 là 

500 giường, số lượng giường bệnh thực kê không ngừng được tăng lên phục 

vụ nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân, đến năm 1999 là 1.242 giường, 

đến nay là 1.800 giường. Hiện có hơn 3.322 kỹ thuật đã được Bộ Y tế phê 

duyệt đang được áp dụng tại bệnh viện. Số người bệnh nội trú trung bình/ngày 

là 2.544 người, người bệnh ngoại trú khám bệnh trung bình 3.500 người/ngày. 

Từ ngày 03/02/2010, Bệnh viện Chợ Rẫy được xếp hạng đặc biệt, là 

dấu mốc quan trọng để tập thể cán bộ VC bệnh viện tiếp tục đoàn kết phấn 

đấu xây dựng bệnh viện ”Chất lượng - Văn minh - Hiện đại”, xứng đáng với 

sự tin tưởng của Đảng và Nhà nước, sự tin yêu của nhân dân. 

3.1.2. Khái quát về đội ngũ viên chức chuyên môn có trình độ sau đại 

học và tình hình bồi dưỡng chuyên môn tại các bệnh viện hạng đặc biệt  

Theo số liệu thống kê báo cáo của 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung 

ương từ Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế tính đến 30/6/2011 tổng số cán bộ y tế là 

369.978 người, trong đó có 20.369 cán bộ y tế có trình độ chuyên khoa SĐH. 

Sự chênh lệch lớn về số lượng cán bộ y tế có trình độ chuyên khoa SĐH giữa 
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các vùng kinh tế, cao nhất ở các tỉnh Đông Nam Bộ với 4.369 người, thấp 

nhất ở các tỉnh Tây Bắc chỉ có 491 người. 

Tổng số VC tại các bệnh viện hạng đặc biệt hiện nay như sau: 

- Bệnh viện Bạch Mai là nơi tập trung một đội ngũ giáo sư, phó giáo 

sư, tiến sỹ đầu ngành cùng nhiều cán bộ thày thuốc có trình độ chuyên môn 

giỏi. Theo báo cáo của bệnh viện Bạch Mai tháng 9/2014 (hồ sơ bệnh viện 

hạng đặc biệt), bệnh viện có tổng số 2.404 VC, người lao động. [4]: 

100% lãnh đạo bệnh viện có trình độ chuyên môn SĐH, có bằng chính 

trị cao cấp, có chứng chỉ về quản lý hành chính, quản lý bệnh viện và ngoại 

ngữ trình độ C trở lên. 

84,5% cán bộ là trưởng khoa lâm sàng, cận lâm sàng có trình độ tiến 

sỹ, chuyên khoa cấp 2 và 100% có trình độ ngoại ngữ từ trình độ B trở lên. 

52% cán bộ là trưởng, phó các phòng có trình độ SĐH, còn lại là đại học. 

82,9% thầy thuốc điều trị ở các khoa lâm sàng có trình độ SĐH và 

100% có trình độ ngoại ngữ từ trình độ B trở lên. 

- Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế có 63 khoa, phòng gồm 40 khoa 

lâm sàng, 13 cận lâm sàng, 12 phòng chức năng và 06 trung tâm. Bệnh viện 

đa khoa Trung ương Huế cũng có một đội ngũ 486 VC có trình độ SĐH  trên 

tổng số 2.552 viên chức[9]. 

- Bệnh viện Chợ Rẫy cũng được Bộ Nội vụ phê chuẩn xếp loại bệnh 

viện Hạng đặc biệt vào 03/02/2010, tổng số VC, người lao động của bệnh 

viện Chợ Rẫy là 3.446 người, trong đó có 485 người có trình độ SĐH [8]. 

Có thể khái quát tình hình VC ba bệnh viện hạng đặc biệt qua hai bảng 

với những tiêu chí cụ thể như sau: 



87 
 

Bảng 3.1. Số lượng viên chức ba bệnh viện hạng đặc biệt 

(Đơn vị: người)  

Cơ cấu 

BV Bạch Mai BV Chợ Rẫy BV đa khoaTW Huế 

Số người 
Tỷ lệ 

% 
Số người 

Tỷ lệ 

% 
Số người 

Tỷ lệ 

% 

Độ tuổi < 50 2.142 89,1% 3.102 90,01 2.137 83,73 

Giới tính nam 740 44,47% 1.148 49,95 853 50,20 

Giới tính nữ 1.664 55,53 2.298 50,05 1.699 49,80 

Nguồn: Hồ sơ bệnh viện hạng đặc biệt của bệnh viện Bạch Mai, bệnh 

viện đa khoa Trung ương Huế, bệnh viện Chợ Rẫy 

Như vậy, qua bản số liệu trên cho thấy, bệnh viện Chợ Rẫy có đông 

viên chức nhất (3.102 người), đồng thời tỷ lệ viên chức độ tuổi dưới 50 cũng 

nhiều nhất (chiếm 90,01%). Về tỷ lệ giới tính, trừ bệnh viện đa khoa TW Huế, 

còn bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Chợ Rẫy, tỷ lệ VC nữ vẫn nhiều hơn 

nam.Với số lượng VC ba bệnh viện hạng đặc biệt như trên, nếu phân bổ theo 

các khoa chuyên môn, chúng ta có thể xem xét bảng số liệu sau: 

Bảng 3.2. Thực trạng viên chức ba bệnh viện hạng đặc biệt phân bố 

theo khoa chuyên môn 

(đơn vị: người) 

Phân bổ theo khoa 

chuyên môn 

BV 

Bạch Mai 
BV Chợ Rẫy 

BV đa khoa 

TW Huế 

Số VC chuyên môn 

ở các khoa 
2.032 2.842 2.141 

Tỷ lệ phần trăm 84,6% 82,5% 83,9% 

Nguồn: Hồ sơ bệnh viện hạng đặc biệt của bệnh viện Bạch Mai, bệnh 

viện đa khoa Trung ương Huế, bệnh viện Chợ Rẫy. 
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Trong tổng số viên chức chuyên môn tại ba bệnh viện hạng đặc biệt, số 

lượng VC có trình độ SĐH được cụ thể hóa như sau: 

Bảng 3.3. Số lượng viên chức có trình độ sau đại học tại ba bệnh viện 

 hạng đặc biệt 

(đơn vị: người) 

 

Đối tượng 

Bệnh 

viện 

Bạch 

Mai 

Bệnh 

viện 

Chợ Rẫy 

Bệnh viện 

ĐK TW 

Huế 

 

Tổng số 

Người 
Tỷ lệ 

% 

Số lượng VC có 

trình độ sau ĐH 
451 486 419 1.356 16,13 

Giáo sư - phó 

giáo sư 
20 8 7 35 0,41 

Tiến sỹ 64 43 32 139 0,76 

Chuyên khoa 2 49 78 62 189 2,24 

Thạc sỹ 253 132 177 562 6,68 

Chuyên khoa 1 65 226 141 432 5,14 

Nguồn: Hồ sơ bệnh viện hạng đặc biệt của bệnh viện Bạch Mai, bệnh 

viện đa khoa Trung ương Huế, bệnh viện Chợ Rẫy  

Như vậy tính trên tổng số 8.402 viên chức của cả ba bệnh viện Bạch 

Mai, bệnh viện đa khoa Trung ương Huế, bệnh viện Chợ Rẫy, thì số lượng 

viên chức có trình độ SĐH chiếm 16,13%, một tỷ lệ khá nhỏ so với tổng số 

viên chức của các bệnh viện. Như vậy, nhu cầu bồi dưỡng nâng cao trình độ 

của các viên chức tại ba bệnh viện này là rất lớn. So sánh giữa ba bệnh thì tỷ 

lệ VC chuyên môn có trình độ SĐH là tương đương nhau, trong đó xét về số 

lượng thì Bệnh viện Chợ Rẫy là nhiều nhất (486 người), bệnh viện đa khoa 
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trung ương Huế là ít nhất với 419 người. 

Trong số 1.356 người có trình độ SĐH, luận án tập trung nghiên cứu, 

khảo sát đối tượng là bác sỹ có trình độ SĐH. Tháng 10/2015, luận án tiến 

hành nghiên cứu 933 bác sĩ có trình độ sau đại học tại 3 bệnh viện hạng đặc 

biệt, trong đó gồm: 446 người (47,8%) thuộc bệnh viện Bạch Mai, 305 người 

(32,7%) thuộc bệnh viện Trung ương Huế, 182 người  (19,5%) thuộc bệnh 

viện Chợ Rẫy. 

Bảng 3.4: Số lượng bác sỹ có trình độ sau đại học 

tại ba bệnh viện hạng đặc biệt tham gia khảo sát 

( số lượng: người) 

TT Bệnh viện Số lượng Tỷ lệ (%) 

1. Bạch Mai 446 47,8 

2. Trung ương Huế 305 32,7 

3. Chợ Rẫy 182 19,5 

 Tổng số 933 100,0 

Nguồn: kết quả điều tra xã hội học của tác giả 

Trong số những bác sỹ có trình độ SĐH tham gia khảo sát, cụ thể về 

trình độ chuyên môn như sau:  

Bảng 3.5: Trình độ bác sỹ có trình độ sau đại học tại ba bệnh viện  

hạng đặc biệt tham gia khảo sát  

( số lượng: người) 

TT Trình độ chuyên môn Số lượng Tỷ lệ (%) 

1. Tiến sĩ 130 13,9 

2. BSCKII 155 16,6 

3. Thạc sĩ 519 55,6 

4. CKI 129 13,8 

5. Thâm niên công tác trung 14,6 năm 
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bình 

Nguồn: kết quả điều tra xã hội học của tác giả 

Bảng 3.5 cho thấy có 13,9% là Tiến sĩ y khoa, 16,6% là bác sĩ chuyên 

khoa II, 55,6% là thạc sĩ và 13,8% là bác sĩ chuyên khoa I. Thâm niên công 

tác trung bình của các BS có trình độ SĐH tham gia nghiên cứu tại 3 bệnh 

viện là 14,6 năm. 

Chúng tôi cũng thực hiện khảo sát nhu cầu đào tạo của các BS có trình 

độ sau đại học tại 3 bệnh viện hạng đặc biệt thì thấy 96,1% BS mong muốn 

được bồi dưỡng cập nhật các kiến thức, kỹ năng về chuyên môn; 10,3% BS 

mong muốn học về một số kỹ năng mềm khác như: quản lý bệnh viện, quản 

lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ. Kết quả được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 3.6. Nhu cầu bồi dưỡng của viên chức trình độ sau đại học (281) 

TT Nhu cầu bồi dưỡng Tỷ lệ (%) 

1. Bồi dưỡng cập nhật về chuyên môn 96,1 

2. 
Kỹ năng mềm khác (quản lý bệnh viện, quản lý 

nhà nước, tin học, ngoại ngữ) 
10,3 

Nguồn: kết quả điều tra xã hội học của tác giả 

Qua khảo sát cho thấy các viên chức chuyên môn đã thường xuyên cập 

nhật kiến thức (trên 82% đã cập nhật kiến thức trong vòng 1 năm gần đây), 

hình thức cập nhật kiến thức là qua hội thảo, hội nghị khoa học (87,4%); tuy 

nhiên mới có 39,3% số viên chức chuyên môn đạt từ 48 tiết học trở lên theo 

quy định, số liệu chi tiết trong các bảng sau: 
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Bảng 3.7: Số lượng khóa đào tạo cập nhật kiến thức các viên chức chuyên 

môn sau đại học tham gia tại các bệnh viện hạng đặc biệt (n=927) 

TT 
Khóa bồi dưỡng 

cập nhật kiến thức gần nhất 
Số lượng Tỷ lệ (%) 

1. Trong vòng 1 năm gần đây 763 82,3 

2. Từ 1 năm trước 50 5,4 

3. Từ 2 năm trước 31 3,3 

4. Từ 3 năm trước 32 3,5 

5. Từ 5 năm trước 16 1,7 

6. Từ >5 năm trước 35 3,8 

 Tổng số 927 100,0 

Nguồn: kết quả điều tra xã hội học của tác giả 

Bảng 3.8: Số tiết học tham gia đào tạo, bồi dưỡng trong 2 năm gần đây 

  (n = 916) 

TT Số tiết học trong 2 năm gần đây Số lượng Tỷ lệ (%) 

1. < 4 tiết 88 9,6 

2. 4 - 11 tiết 129 14,1 

3. 12 - 23 tiết 173 18,9 

4. 24 - 47 tiết 160 17,5 

5. ≥ 48 tiết 365 39,9 

 Tổng số  916 
 

Nguồn: kết quả điều tra xã hội học của tác giả 

Việc bồi dưỡng viên chức chuyên môn cần được cấp chứng nhận đã 

tham dự bồi dưỡng để làm cơ sở cho việc duy trì chứng chỉ hành nghề. Theo 

Luật khám chữa bệnh nếu trong 2 năm liên tục không bồi dưỡng đủ 48 tiết 

học sẽ không được duy trì chứng chỉ hành nghề, tuy nhiên qua khảo sát cho 
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thấy trung bình 5,0 lần tham dự bồi dưỡng thì mới có 2,6 lần các viên chức 

chuyên môn nhận được chứng nhận bồi dưỡng, chi tiết ở bảng sau: 

Bảng 3.9: Số lần viên chức tham dự bồi dưỡng trong 1 năm qua và số lần 

nhận được chứng nhận bồi dưỡng (n = 614) 

TT Nội dung Số lần 

1. Số lần tham dự bồi dưỡng trung bình trong 1 năm qua 5,0 

2. Số lần nhận được chứng nhận bồi dưỡng trung bình 2,6 

Nguồn: phiếu điều tra 

3.2. Khái quát chung thực trạng quản lý nhà nước về bồi dưỡng viên 

chức chuyên môn có trình độ sau đại học tại các bệnh viện hạng đặc biệt  

3.2.1. Thực trạng xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật, kế 

hoạch, chiến lược bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học 

tại các bệnh viện hạng đặc biệt 

Trong những năm vừa qua, Đảng, Chính Phủ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và 

đào tạo đã ban hành rất nhiều các chính sách, văn bản, kế hoạch, chiến lược 

đã được ban hành để chỉ đạo, hướng dẫn công tác bồi dưỡng CBCC, VC nói 

chung và bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng 

đặc biệt nói riêng. 

Thứ nhất, về chính sách 

Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đề ra Chiến lược phát triển kinh 

tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020  trong đó xác định ba khâu đột phá, gồm: hoàn 

thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập 

môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính; phát triển nhanh NNL, 

nhất là NNL chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản nền giáo dục 

quốc dân, gắn kết chặt chẽ phát triển NNL với phát triển và ứng dụng khoa học, 

công nghệ; và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, với một số công trình 

hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn [54]. 



93 
 

 Trong ba khâu đột phá đó, phát triển NNL là một đột phá chiến lược có 

vai trò quan trọng, bởi vì “phát triển nhanh NNL, nhất là NNL chất lượng 

cao...; gắn kết chặt chẽ phát triển NNL với phát triển và ứng dụng khoa học, 

công nghệ” [54] là yếu tố quyết định để cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô 

hình tăng trưởng và là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất, bảo đảm cho phát 

triển nhanh, hiệu quả và bền vững.  

Xét đến cùng, đây là khâu quan trọng nhất trong ba khâu đột phá, có 

vai trò chi phối việc thực hiện các đột phá khác, vì chính con người tạo ra và 

thực thi thể chế, xây dựng bộ máy, quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng. 

Thực hiện tốt đột phá này sẽ làm tăng sức mạnh mềm của quốc gia, tạo ra sức 

mạnh tổng hợp, có ảnh hưởng quyết định đến việc xây dựng nền kinh tế độc 

lập tự chủ ngày càng cao trong điều kiện hội nhập kinh tế ngày càng sâu, 

rộng, một quan điểm quan trọng mà Đại hội XI đã xác định. Kinh nghiệm của 

các nước trên thế giới cho thấy quốc gia nào xây dựng và phát huy tốt nguồn 

lực con người thì hoàn toàn có thể thực hiện thành công chiến lược công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá với thời gian rút ngắn.  

Quan điểm phát triển trong “Chiến lược phát triển giáo dục 2011- 

2020” cũng nêu rõ: phát triển giáo dục phải thực sự là quốc sách hàng đầu, là 

sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng, sự quản lý của Nhà nước, nâng cao vai trò các tổ chức, đoàn thể chính 

trị, kinh tế, xã hội trong phát triển giáo dục. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư 

phát triển [53]. 

Nghị quyết của Bộ Chính trị số 46-NQ/TW ngày 23/02/2005 về công 

tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới nêu 

rõ quan điểm chỉ đạo của Đảng:  

“a) Sức khoẻ là vốn quý nhất của mỗi con người và của toàn xã hội. 

Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân là hoạt động nhân đạo, trực 
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tiếp bảo đảm NNL cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là một trong 

những chính sách ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước. Đầu tư cho lĩnh 

vực này là đầu tư phát triển, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ…. 

đ) Nghề y là một nghề đặc biệt, cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng 

và đãi ngộ đặc biệt. Mỗi cán bộ, nhân viên Y tế phải không ngừng nâng cao 

đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn, xứng đáng với sự tin cậy và 

tôn vinh của xã hội, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Người thầy 

thuốc giỏi đồng thời phải là người mẹ hiền” [12]”. 

Thứ hai, về hệ thống văn bản pháp luật  

Có thể phân thành các nhóm cơ bản sau: 

- Các văn bản về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên 

khoa SĐH, các quy chế về đào tạo bác sỹ chuyên khoa cấp1, cấp2, đội ngũ 

bác sỹ nội trú; thống nhất mã ngành đào tạo; quy chế đào tạo SĐH. 

- Các văn bản về tuyển dụng và sử dụng đội ngũ cán bộ chuyên khoa 

SĐH trong lĩnh vực y tế, trong đó chú trọng yêu cầu bảo đảm số lượng và 

trình độ chuyên môn của đội ngũ này. 

- Các văn bản về chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ chuyên khoa 

SĐH trong lĩnh vực y tế, quy định chế độ phụ cấp ưu đãi đối với công chức, 

VC công tác tại các cơ sở y tế công lập; chính sách ưu đại đối với cán bộ công 

chức y tế công tác tại các vùng kinh tế -xã hội có điều kiện đặc biệt khó khăn 

Quyết định 153/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt 

Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 và sau đó là một 

loạt các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống 

bệnh viện, hệ thống y tế dự phòng, đề án phát triển công nghiệp dược và 

phân phối thuốc và nhiều quyết định khác. Các văn bản này đưa ra nhu cầu 

phát triển NNL của lĩnh vực y tế. Đó là cơ sở để hoạch định chính sách bồi 
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dưỡng VC y tế nói chung và VC có trình độ chuyên môn SĐH ở các bệnh 

viện đặc biệt nói riêng. 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 

2009 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.Theo Luật Khám bệnh, 

Chữa bệnh cập nhật kiến thức y khoa liên tục là việc người hành nghề tham 

gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, hội nghị, hội thảo về y khoa thuộc 

lĩnh vực hành nghề theo chương trình do Bộ Y tế phê duyệt hoặc công nhận 

và được cấp giấy chứng nhận theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế (Điều 2). 

Luật quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về khám chữa bệnh, trong đó 

nêu rõ Bộ Y tế có nhiệm vụ “Tổ chức đào tạo, đào tạo liên tục, bồi dưỡng 

phát triển nguồn nhân lực; hướng dẫn việc luân phiên người hành nghề; 

nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong khám chữa bệnh” (Điều 

5); một trong các quyền của người hành nghề là “Được đào tạo, đào tạo lại 

và cập nhật kiến thức y khoa liên tục phù hợp với trình độ chuyên môn hành 

nghề; Được tham gia bồi dưỡng, trao đổi thông tin về chuyên môn, kiến thức 

pháp luật về y tế” (Điều 33) và chứng chỉ hành nghề bị thu hồi trong trường 

hợp “Người hành nghề không cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong thời 

gian 02 năm liên tiếp” (Điều 29). Bộ luật này đòi hỏi người hành nghề và cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi toàn quốc phải tham gia đào tạo 

thực hành theo thời hạn như quy định để có giấy chứng nhận cập nhật kiến 

thức y khoa liên tục. 

Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc “Hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế” để thay thế thông tư 

07/2008/TT-BYT.Thông tư quy định về công tác đào tạo, cập nhật kiến thức, 

kỹ năng, thái độ về chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ y tế; quy định về 

chương trình, tài liệu dạy học và công tác quản lý đào tạo liên tục trong 

ngành y tế. 
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 Theo thông tư này, tất cả các cán bộ y tế đang hoạt động trong lĩnh 

vực y tế ở Việt Nam phải được đào tạo cập nhật về kiến thức, kỹ năng, thái 

độ trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của mình. Thời gian được đào tạo 

mỗi năm tối thiểu là 24 giờ thực học. Trong 5 năm, cán bộ y tế phải tham 

gia học tập và tích lũy đủ thời gian đào tạo liên tục ít nhất là 120 giờ thuộc 

lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ đang hành nghề. 

Một trong những nội dung trọng tâm trong hệ thống văn bản, chính 

sách, kế hoạch đó là nâng cao quản lý chất lượng cơ sở bồi dưỡng. Ví dụ 

như: Thông tư 22/2013/TT-BYT đã nêu rõ Bộ Y tế ban hành quy định tiêu 

chuẩn bảo đảm chất lượng cơ sở đào tạo liên tục trong lĩnh vực Y tế [19]. 

Hiện nay Bộ Y tế đã có quyết định ban hành các tiêu chuẩn đảm bảo chất 

lượng đào tạo liên tục cán bộ y tế. Bộ tiêu chuẩn đó bao gồm 3 loại là tiêu 

chuẩn cho bệnh viện trung ương, tiêu chuẩn cho viện nghiên cứu trung ương 

và tiêu chuẩn cho sở y tế. Trong tiêu chuẩn của sở y tế lại có tiêu chuẩn cho 

cơ quan sở y tế, tiêu chuẩn cho bệnh viện thuộc sở y tế và tiêu chuẩn cho các 

đơn vị khác thuộc sở.  

Thông tư quy định rõ trách nhiệm của giám đốc Sở Y tế tổ chức thực 

hiện các quy định về bảo đảm chất lượng và chịu trách nhiệm về chất lượng 

đào tạo liên tục của sở y tế và các đơn vị trực thuộc và thủ trưởng các cơ sở 

đào tạo liên tục tổ chức triển khai thực hiện các quy định về đảm bảo chất 

lượng và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo liên tục do cơ sở thực hiện. 

Bộ Y tế sẽ tiến hành công nhận, công nhận lại chất lượng cơ sở đào tạo 

liên tục theo chu kỳ 5 năm 1 lần và giao Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo 

chủ trì, tổ chức thẩm định chất lượng cơ sở đào tạo liên tục, trình Bộ trưởng 

Bộ Y tế ban hành quyết định công nhận. 

Ngoài ra, còn một số văn bản khác có liên quan như: 
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Quyết định 492/QĐ-BYT ngày 17/2/2012 của Bộ Y tế về việc cấp mã 

chứng nhận đào tạo liên tục cho các đơn vị tham gia công tác đào tạo liên tục 

cán bộ y tế. 

Quyết định 493/QĐ-BYT ngày 17/2/2012 của Bộ Y tế về việc ban hành 

quy định về tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng đơn vị đào tạo liên tục cán bộ y tế. 

Đây là hệ thống văn bản xây dựng hành lang pháp lý cho hoạt động 

QLNN về bồi dưỡng VC có trình độ chuyên môn SĐH tại các bệnh viện 

hạng đặc biệt triển khai thực hiện. 

Thứ ba, các chiến lược, kế hoạch 

Chính phủ đã ban hành các chiến lược phát triển về y tế, quy hoạch 

tổng thể hệ thống y tế ở Việt Nam đến năm 2010, Bộ y tế đã ban hành Quy 

hoạch phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2012-2020. Các chiến lược, 

quy hoạch nói trên đã định hình tầm nhìn của nhà nước về sự phát triển công 

tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tổ chức hệ thống y tế và nguồn nhân lực y 

tế phục vụ cho các mục tiêu chiến lược về nâng cao thể chất của người dân. 

3.2.2. Thực trạng triển khai thực hiện chính sách, pháp luật, kế 

hoạch chiến lược bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học 

tại các bệnh viện hạng đặc biệt 

3.2.2.1. Thực trạng bộ máy quản lý nhà nước về bồi dưỡng viên chức 

chuyên môn có trình độ sau đại học tại các bệnh viện hạng đặc biệt 

Từ những năm 80 của thế kỷ XX, Bộ Y tế đã chỉ đạo thống nhất chung 

trong cả nước về công tác đào tạo cán bộ y tế trình độ SĐH và quản lý khá 

chặt chẽ việc đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên khoa SĐH, bảo đảm chất lượng 

và các tiêu chuẩn nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ chuyên khoa SĐH trong 

lĩnh vực này.Công tác QLNN về y tế được quan tâm. Ở cấp Bộ Y tế có Cục 

Khoa học công nghệ và Đào tạo là đầu mối về QLNN chỉ đạo, quản lý tập 

trung công tác đào tạo nhân lực y tế cho ngành, là nơi xây dựng và đề xuất Bộ 
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Y tế các chiến lược đào tạo phát triển NNL và ban hành các văn bản liên quan 

đến đào tạo phát triển NNL.  

Theo Quyết định số 4059/QĐ-BYT ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo thuộc Bộ Y tế: Cục Khoa học 

công nghệ và Đào tạo là tổ chức thuộc Bộ Y tế có chức năng tham mưu, giúp 

Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện quản lý về nghiên cứu khoa học, phát triển công 

nghệ và đào tạo nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực y tế trong phạm vi cả 

nước. Cụ thể trong công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế, Cục Khoa học công 

nghệ và Đào tạo có nhiệm vụ, quyền hạn: 

 Chủ trì xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển hệ thống đào tạo nhân 

lực y tế và các cơ chế, chính sách đặc thù trong đào tạo nhân lực ngành 

y tế trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

 Chủ trì xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện bảo đảm 

chất lượng đào tạo nhân lực ngành y tế bao gồm các trình độ dạy nghề, 

trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học, trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt và hướng dẫn, tổ chức triển khai việc thực hiện các quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia sau khi được phê duyệt; 

 Chủ trì xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành chuẩn năng lực 

chuyên môn đối với các ngành và chuyên ngành đào tạo thuộc lĩnh vực 

y tế và hướng dẫn, tổ chức thực hiện; 

 Chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

phương pháp giảng dạy, phương pháp nghiên cứu khoa học trong y học 

cho cán bộ giảng dạy thuộc các cơ sở đào tạo nhân lực y tế ở trung 

ương và địa phương; 

 Tham gia xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức trong ngành y tế; 
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 Chủ trì tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Y tế phối hợp với Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quản lý nhà nước về đào tạo chuyên khoa sau đại học đặc thù 

ngành y tế gồm: chuyên khoa cấp 1, chuyên khoa cấp 2, bác sĩ nội trú; 

 Chủ trì thực hiện quản lý về đào tạo cập nhật kiến thức y khoa liên tục, 

các chương trình đào tạo liên tục khác và đào tạo thực hành trước khi 

cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật; 

 Chủ trì xây dựng, triển khai, theo dõi, giám sát thực hiện các quy định 

đối với người nước ngoài đến học tập, đào tạo, nghiên cứu tại các cơ sở 

của ngành y tế theo quy định của pháp luật; 

 Làm đầu mối quản lý chuyên môn đối với các cơ sở đào tạo đại học, 

cao đẳng và trung cấp y, dược và dạy nghề trực thuộc Bộ Y tế; tổ chức 

kiểm tra, giám sát và đánh giá việc bảo đảm chất lượng đào tạo nhân 

lực y tế theo quy định của pháp luật. 

Về tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động Cục Khoa học công nghệ và 

Đào tạo, đứng đầu là Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm 

theo các quy định của pháp luật. Các Phó Cục trưởng giúp việc cho Cục 

trưởng và được Cục trưởng giao phụ trách một số công tác, chịu trách nhiệm 

trước Cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao. Cơ cấu tổ chức 

của Cục bao gồm: 

 Văn phòng Cục; 

 Phòng Kế hoạch - Tài chính; 

 Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; 

 Phòng Quản lý nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng và sản phẩm; 

 Phòng Quản lý đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề; 

 Phòng Quản lý đào tạo sau đại học và đào tạo liên tục. 

 Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Cục: Tạp chí Y, dược học Việt Nam; 

Trung tâm Đào tạo, nghiên cứu và bảo đảm chất lượng. 
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Về cơ bản, tổ chức bộ máy quản lý đội ngũ cán bộ chuyên khoa SĐH 

trong lĩnh vực y tế ở Việt Nam đã bảo đảm được tính thống nhất theo ngành, 

sự chỉ đạo, hỗ trợ và kiểm soát về nghiệp vụ chuyên môn từ Bộ Y tế xuống 

đến các sở và phòng y tế ở địa phương. Đồng thời, sự quản lý theo địa 

phương về tổ chức, nhân sự và việc thực hiện các chủ trương, chính sách và 

nguồn lực tài chính đối với đội ngũ cán bộ này cũng tạo điều kiện để các địa 

phương tham gia tích cực vào việc bảo đảm cung cấp dịch vụ công về y tế 

cho nhân dân địa phương mình một cách có hiệu quả và phù hợp với nhu cầu 

cụ thể của địa phương. 

Cho đến nay, các cơ quan QLNN về y tế đã thực hiện đúng chức trách 

của mình về quản lý đội ngũ VC ngành y tế nói chung, trong đó có đội ngũ 

cán bộ chuyên khoa SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt. Bộ Y tế đã ban 

hành các quy định về chức danh nghề nghiệp của VC chuyên ngành, tổ chức 

quản lý việc tuyển dụng, sử dụng VC và phối hợp với các cơ quan liên quan 

xây dựng chế độ, chính sách đối với cán bộ y tế, thực hiện việc thanh kiểm tra 

việc quản lý, sử dụng và thực hiện các chế độ đãi ngộ đối với VC ngành y tế. 

3.2.2.2. Thực trạng tổ chức bộ máy quản lý hoạt động bồi dưỡng đối 

với viên chức chuyên môn sau đại học tại các bệnh viện hạng đặc biệt 

Tại các bệnh viện hạng đặc biệt, hoạt động bồi dưỡng các viên chức 

chuyên môn có trình độ sau đại học do Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến tổ 

chức quản lý. Chức năng của Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến là đơn vị 

chuyên môn, nghiệp vụ thuộc bệnh viện đặc biệt, tham mưu, giúp giám đốc 

bệnh viện xây dựng chiến lược tổng thể, điều phối, tổ chức thực hiện và quản 

lý tập trung mọi hoạt động đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ VC, 

chuyển giao công nghệ kỹ thuật y học cho tuyến dưới; chỉ đạo kỹ thuật cho 

tuyến dưới, cử cán bộ đi luân phiên của bệnh viện và chịu trách nhiệm trước 

giám đốc bệnh viện về toàn bộ hoạt động đào tạo, chỉ đạo tuyến của bệnh viện.  
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Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến bệnh viện Bạch Mai 

Trung tâm có 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc. Giám đốc và Phó 

Giám đốc Trung tâm do Bộ trưởng Bộ Y tế ký Quyết định bổ nhiệm theo quy 

trình. Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến chịu sự quản lý toàn diện của 

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai theo quy định của pháp luật. Không có con 

dấu riêng, không có tài khoản riêng; mọi hoạt động tài chính thông qua phòng 

Tài chính kế toán bệnh viện. 

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm có 4 phòng ban chức năng: Phòng Đào 

tạo ; Phòng Chỉ đạo tuyến; Phòng Đào tạo Kỹ năng; Văn phòng Trung tâm. 

Trưởng và phó các phòng ban trong Trung tâm do Giám đốc Trung tâm ký 

Quyết định phân công. 

Cơ cấu nhân sự:  hiện tại Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến bệnh viện 

Bạch Mai có 26 cán bộ nhân viên trong đó trình độ: GS.TS: 1 người; Thạc sĩ: 

10 người; bác sỹ: 1 người; cử nhân: 14 người. 

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến bệnh viện Trung ương Huế: 

Ngày 16/5/2006 Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến Bệnh viện Trung 

ương Huế được chính thức thành lập theo Quyết định số 1739/QĐ-BYT của 

Bộ trưởng Bộ Y tế. Quản lý Trung tâm Đào tạo có một Giám đốc và ba Phó 

giám đốc.Về cơ cấu nhân sự gồm 21 người: 01 Giáo sư, 02 Phó Giáo sư, 01 

Tiến sĩ, 02 Thạc sĩ, 01 Bác sĩ CKII, 01 CN điều dưỡng, 11 đại học khác và 02 

nhân viên. 

Cơ cầu tổ chức gồm 4 phòng:  Phòng đào tạo, Phòng Nghiên cứu khoa 

học, Phòng Chỉ đạo tuyến, Phòng Hành chính. 

Trung tâm đào tạo và Chỉ đạo tuyến bệnh viện Chợ Rẫy 

Về cơ cấu nhân sự, Trung tâm có 1 Giám đốc trung tâm (do Phó Giám 

đốc bệnh viện kiêm nhiệm) 2 Phó Giám đốc trung tâm và  24 nhân viên. 
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Về cơ cấu tổ chức, các phòng thuộc trung tâm gồm: Phòng Đào tạo; Phòng 

Chỉ đạo tuyến; Phòng Truyền thông, kỹ năng lâm sàng; Phòng Hành chính. 

Bên cạnh trung tâm đào tạo, tại mỗi bệnh viện hạng đặc biệt cũng thành 

lập hội đồng giáo dục và đào tạo, hội đồng giáo dục và đào tạo có nhiệm vụ tư 

vấn cho giám đốc bệnh viện các hoạt động liên quan đến giáo dục, đào tạo. 

3.2.2.3. Thực trạng xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, nội 

dung, hình thức, phương pháp bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ 

sau đại học tại các bệnh viện hạng đặc biệt  

Chương trình bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh 

viện hạng đặc biệt được thực hiện khá tốt, được quản lý một cách có hệ thống 

từ khâu lập kế hoạch. 

Bộ Y tế đã ủy quyền cho các trường, các sở y tế  và một số bệnh viện, 

viện nghiên cứu trung ương có đủ điều kiện được thẩm định, chương trình và 

tài liệu đào tạo liên tục trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và khả năng của từng 

đơn vị. Cụ thể Điều 8 Thông tư 22/2013/TT-BYT nêu rõ: Bộ Y tế đã ủy 

quyền thẩm định, phê duyệt chương trình và tài liệu đào tạo liên tục cho các 

bệnh viện được giao nhiệm vụ đào tạo sau đại tương ứng với mã đào tạo đã 

được giao. Như vậy Bệnh viện Bạch Mai đã giao nhiệm vụ đào tạo bác sỹ 

chuyên khoa 1 SĐH về nội khoa thì được quyền thẩm định và phê duyệt các 

chương trình và tài liệu đào tạo liên tục về nội khoa. Tuy nhiên không được 

ủy quyền phê duyệt chương trình đào tạo liên tục về dược học hay sư phạm y 

học. Bộ Y tế cũng khuyến khích Các chương trình bồi dưỡng liên tục có thời 

gian từ 3 tháng trở lên và nội dung chuyên môn sâu nên thiết kế để có thể liên 

thông với các chương trình đào tạo SĐH như chuyên khoa I, chuyên khoa II 

để tạo thuận lợi cho người học và nên xây dựng chương trình đào tạo trực 

tuyến (e-learning) đối với những nội dung bồi dưỡng phù hợp. 
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Căn cứ vào chương trình được phê duyệt, các cơ sở đào tạo xây dựng 

tài liệu dạy-học cho phù hợp. Tài liệu dạy-học được cấu trúc theo chương, 

bài. Trong mỗi bài cần có mục tiêu, nội dung và lượng giá. Khi biên soạn 

phần nội dung, lượng giá cần bám sát theo mục tiêu đề ra. 

Có nhiều chương trình bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại 

các bệnh viện hạng đặc biệt ở Việt Nam, tùy theo thời lượng đào tạo (1 tháng, 

3 tháng, 6 tháng, 1 năm hay 3 năm hoặc bồi dưỡng cập nhật 1 ngày, vài ngày 

hoặc 1 tuần...), tùy thuộc vào cấp độ bồi dưỡng (cơ bản, nâng cao hay chuyên 

sâu), tùy thuộc vào chuyên ngành bồi dưỡngmà có các chương trình bồi 

dưỡng khác nhau. Tất cả các chương trình bồi dưỡngnày đều được hội đồng 

chuyên môn cấp Bộ Y tế hoặc hội đồng giáo dục và đào tạo tại các bệnh viện 

hạng đặc biệt phê duyệt. 

Sau đây là một số chương trình bồi dưỡng điển hình, được tổ chức 

nhiều lớp với nhiều lượt học viên vì đây là những lĩnh vực chuyên môn thiết 

yếu, mắc bệnh nhiều: 

Chương trình bồi dưỡng về cấp cứu. 

Chương trình bồi dưỡng về thở máy và hồi sức hô hấp. 

Chương trình bồi dưỡng về cập nhật một số bệnh truyền nhiễm. 

Chương trình bồi dưỡng về kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện. 

Chương trình bồi dưỡng về nội soi dạ dày. 

Chương trình bồi dưỡng về siêu âm ổ bụng. 

Chương trình bồi dưỡng về siêu âm tim. 

 Nội dung bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện 

hạng đặc biệt  

Các lĩnh vực, chuyên ngành bồi dưỡng hiện nay tại các bệnh viện hạng 

đặc biệt: Cấp cứu, Chống độc, Hồi sức tích cực, Thần kinh, Tâm thần, Tim 

mạch, Nội tiêu hóa, Nội hô hấp, Nội tiết, Nội cơ xương khớp, Nội thận tiết 
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niệu, Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, Y học hạt nhân và ung bướu, Phục hồi 

chức năng, Truyền nhiễm, Chống nhiễm khuẩn, Chẩn đoán hình ảnh, Hóa 

sinh, Huyết học, Vi sinh , Giải phẫu bệnh - tế bào học, Thăm dò chức năng, 

Thận nhân tạo, Nội nhi, Da liễu, Y học cổ truyền, Ngoại chung, Phụ sản, Gây 

mê hồi sức, Răng - hàm - mặt, Tai - mũi - họng, Mắt, Dược lâm sàng, Dinh 

dưỡng lâm sàng, Điều dưỡng chính quy; Điều dưỡng trưởng; Kỹ thuật viên Y, 

Quản lý bệnh viện, Truyền thông giáo dục sức khoẻ, Công nghệ thông tin, 

Quản lý trang thiết bị Y tế, Kỹ năng mềm. 

Hình thức bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh 

viện hạng đặc biệt  

Các loại hình bồi dưỡng đã và đang triển khai tại các bệnh viện hạng 

đặc biệt là: 

 Bồi dưỡng chuyên môn theo chương trình cơ bản 

 Bồi dưỡng chuyên môn theo chương trình nâng cao 

 Bồi dưỡng chuyên môn theo chương trình chuyên sâu 

 Bồi dưỡng định hướng chuyên khoa 

 Bồi dưỡng liên tục ngắn hạn, cập nhật 

 Bồi dưỡng từ xa (e-learning) 

 Bồi dưỡng hợp tác quốc tế 

 Bồi dưỡng chuyển giao kỹ thuật 

 Bồi dưỡng kỹ năng mềm khác 

Qua khảo sát 927 viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học tại các 

bệnh viện hạng đặc biệt kết quả các các hình thức bồi dưỡng các viên chức 

thường tham dự như sau: 
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 Bảng 3.10: Hình thức bồi dưỡng chuyên môn cho các viên chức có trình độ 

sau đại học tại các bệnh viện hạng đặc biệt  

TT 
Hình thức bồi dưỡng chuyên môn 

ngắn hạn BS thường tham dự 
Số lượng Tỷ lệ (%) 

1. Hội thảo/hội nghị khoa học 814 87,8 

2. Khóa đào tạo ≤ 1 tuần 323 34,8 

3. Khóa đào tạo ≤ 2 tuần 76 8,2 

4. Khóa đào tạo ≤ 4 tuần 70 7,6 

 Tổng số 927 100,0 

Nguồn: kết quả điều tra xã hội học của tác giả 

 Phương pháp bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh 

viện hạng đặc biệt 

Tại các bệnh viện hạng đặc biệt, phương pháp bồi dưỡng VC chuyên 

môn SĐH cho các cán bộ chủ yếu là theo phương pháp tích cực, tức là lấy học 

viên làm trung tâm, thảo luận ca bệnh, bình bệnh án, học lý thuyết qua các bài 

giảng điện tử, học viên đọc tài liệu và giảng viên chỉ giải đáp thắc mắc, tức là 

học viên học một cách chủ động. 

3.2.2.4. Thực trạng đội ngũ giảng viên bồi dưỡng viên chức chuyên 

môn có trình độ sau đại học tại các bệnh viện hạng đặc biệt  

Đội ngũ giảng viên là một trong những yếu tố then chốt làm nên chất lượng 

của hoạt động bồi dưỡng VC có trình độ SĐH ở các bệnh viện hạng đặc biệt. 

Nhiều chương trình đào tạo giảng viên được Bộ Y tế xây dựng và ban hành: 

Chương trình đào tạo “Sư phạm y học” thời lượng 80 tiết. Chương trình 

này được Bộ Y tế ban hành đầu tiên và đi vào áp dụng, tuy nhiên hạn chế của 

chương trình này là mang nặng lý thuyết hàn lâm, mang nặng phương pháp 

giảng lý thuyết, phù hợp với các trường đại học; thời gian học dài (10 ngày) 

nên khả năng ứng dụng thực tế có hạn chế hơn. 
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Chương trình đào tạo “Giảng viên lâm sàng” cũng do Bộ Y tế ban 

hành, chương trình này dưới sự hỗ trợ của dự án “Tăng cường chất lượng 

NNL trong hệ thống khám chữa bệnh” của tổ chức Jica Nhật Bản. Chương 

trình đã đi vào thực tế một cách nhanh chóng vì thời gian học phù hợp, đi sâu 

vào phương pháp dạy học lâm sàng, một phương pháp cần thiết đối với công 

tác giảng dạy trong bệnh viện. Chỉ trong 4 năm thực hiện (từ năm 2010 - 

2014) đã đào tạo được hơn 1 nghìn giảng viên nguồn, ở nhiều lĩnh vực chuyên 

môn khác nhau, là nguồn giảng viên quan trọng cho công tác phát triển hoạt 

động bồi dưỡng trong các bệnh viện hạng đặc biệt [20] 

Bảng 3.11: Hoạt động đào tạo giảng viên lâm sàng của Bệnh viện Bạch Mai 

(giai đoạn 2010 - 2015)  

Tên khóa học Số lớp Số lượng HV 

Đào tạo giảng viên lâm sàng 18 697 

Đào tạo giảng viên về Kiểm soát nhiễm khuẩn BV 2 79 

Đào tạo giảng viên về quản lý điều dưỡng 2 63 

Đào tạo giảng viên về Cấp cứu 1 29 

Đào tạo giảng viên về Chăm sóc toàn diện 1 31 

Đào tạo giảng viên về Quản lý đào tạo 1 35 

Đào tạo giảng viên về An toàn người bệnh 3 121 

Quản lý chất lượng BV 1 40 

Tổng số 29 1.095 

Nguồn: Báo cáo tổng kết Dự án “Tăng cường chất lượng nguồn nhân 

lực trong hệ thống khám chữa bệnh” 
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Báo cáo tổng kết Dự án “Tăng cường chất lượng nguồn nhân lực trong 

hệ thống khám chữa bệnh” của Bộ Y tế [20] cũng nêu lên kết quả đánh giá 

sau đào tạo giảng viên lâm sàng, cụ thể: 

-100% học viên nhận xét đào tạo giảng viên là hữu ích và mong nhân 

rộng tổ chức tại tuyến tỉnh. 

- Ứng dụng tốt trong hoạt động giảng dạy lâm sàng và trong cuộc sống. 

- Môi trường học tập thân thiện. 

- Tổ chức đào tạo chuyên nghiệp. 

Những nội dung mà học viên thấy hữu ích: 

- Cập nhật phương pháp giảng dạy tích cực. 

- Hoàn thiện kỹ năng giảng dạy. 

- Giảng dạy theo phương pháp lấy học viên làm trung tâm. 

- Biết cách xây dựng chương trình, mục tiêu đào tạo, phương pháp học 

tập, lượng giá học viên. 

Bộ Y tế cũng có kế hoạch giao cho 3 bệnh viện hạng đặc biệt là bệnh 

viện Bạch Mai, bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện đa khoa Trung ương Huế 

chịu trách nhiệm đào tạo giảng viên cho các bệnh viện tuyến trước tại 3 miền 

và được phép cấp chứng nhận đào tạo giảng viên.  

3.2.2.5. Thực trạng đầu tư và hỗ trợ các nguồn lực cho các cơ sở bồi 

dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học tại các bệnh viện hạng 

đặc biệt  

Bệnh viện Bạch Mai được đầu tư lớn về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và 

nhân lực chất lượng cao. Tổng diện tích đất Bệnh viện Bạch Mai đang sử 

dụng là110.400 m2. Ngày 31/12/2010, Bộ Y tế đã có quyết định số 5389/QĐ-

BYT phê duyệt Dự án đầu tư Trung tâm Tim mạch trẻ em với tổng diện tích 

là 45.034m 2 sàn cho 500 giường kế hoạch sẽ khánh thành năm 2015. Khi đó, 

về hạ tầng, tổng diện tích sàn của bệnh viện sẽ đạt 155.434 m2. Tuy nhiên với 
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nhu cầu áp dụng các kỹ thuật y học tiên tiến hiện đại nhằm hướng tới những 

dịch vụ Y tế chất lượng ngày càng cao của người dân trong thời kỳ hội nhập, 

thì mở rộng Bệnh viện Bạch Mai là một chủ trương đúng đắn của Đảng và 

Nhà nước được xã hội ủng hộ. Trước nhu cầu bức thiết đó, Thủ tướng Chính 

phủ đã phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng mới Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai 

với quy mô 1.000 giường bệnh tại xã Liêm Tuyền, huyện Thanh Liêm, Tỉnh 

Hà Nam trên diện tích mặt bằng 21 ha. Dự án có tổng mức đầu tư ước tính: 

4.000 - 5.000 tỷ bằng nguồn vốn Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

Quá trình xây dựng và hoàn thành được chia thành 02 giai đoạn, dự kiến sẽ 

hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2016. 

Với sự giúp đỡ của Tổ chức JICA (Nhật Bản) trong khuôn khổ dự án 

Tăng cường năng lực Bệnh viện Bạch Mai, một toà nhà đào tạo 3 tầng với 

tổng diện tích 1910,82 m2 được khánh thành với hệ thống giảng đường, phòng 

học khang trang cùng với những thiết bị hiện đại và đồng bộ phục vụ cho 

công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được đưa vào sử dụng. 

Nhiều thiết bị, mô hình đào tạo tiền lâm sàng đã được bệnh viện trang 

bị cho Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến của bệnh viện để giúp các học 

viên thực hành thành thạo trên mô hình trước khi thực hành trên người bệnh. 

Đây là xu hướng tiên tiến trên thế giới và cũng là thực hiện vấn đề y đức 

trong quá trình bồi dưỡng cán bộ, giúp giảm thiểu sai sót khi thực hiện các kỹ 

thuật chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân. 

Quy mô ban đầu của Bệnh viện Chợ Rẫy khi xây dựng vào năm 1974 là 

500 giường, số lượng giường bệnh thực kê không ngừng được tăng lên phục 

vụ nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân, đến năm 1999 là 1.242 giường, 

đến nay là 1.800 giường. Hiện có hơn 3.322 kỹ thuật đã được Bộ Y tế phê 

duyệt đang được áp dụng tại bệnh viện. Số người bệnh nội trú trung bình/ngày 

là 2.544 người, người bệnh ngoại trú khám bệnh trung bình 3.500 người/ngày. 
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Đó là một sự đầu tư rất lớn về nguồn lực cho công tác khám chữa bệnh nói 

chung và công tác đào tạo nói riêng; và để đạt được như vậy bệnh viện cũng 

đã đào tạo rất nhiều các bác sỹ có trình độ chuyên môn cao. 

Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế cũng là một trong ba bệnh viện 

hạng đặc biệt được đầu tư lớn về cơ sở vật chất và trang thiết bị cũng như vấn 

đề về nhân lực. Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế được thành lập từ 

năm 1894, bệnh viện thực hiện chức năng khám chữa bệnh cao nhất của khu 

vực miền Trung và Tây Nguyên, là nơi đào tạo thực hành cho các cán bộ đại 

học, SĐH, điều dưỡng...Bệnh viện hiện có hơn 2.500 cán bộ VC, trong đó cán 

bộ đại học và SĐH là 419, bao gồm 3 thầy thuốc nhân dân, 36 thầy thuốc ưu 

tú, 25 giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ và 224 bác sỹ, dược sỹ, chuyên khoa I, 

chuyên khoa II và thạc sỹ. Ngoài ra còn có 152 cán bộ của trường đại học Y 

Khoa Huế làm việc tại bệnh viện. 

Các bệnh viện hạng đặc biệt không chỉ có nhiệm vụ đào tạo nhân lực 

chất lượng cao cho chính cán bộ của bệnh viện mình mà những bệnh viện này 

jcòn có nhiệm vụ đào tạo SĐH, đào tạo liên tục nâng cao năng lực khám chữa 

bệnh cho cán bộ y tế của các bệnh viện tuyến trước. 

3.2.3. Thực trạng thanh tra, kiểm tra, đánh giá chất lượng bồi dưỡng 

viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học tại các bệnh viện hạng đặc biệt  

Thứ nhất, hoạt động tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bồi dưỡng viên 

chức chuyên môn có trình độ sau đại học tại các bệnh viện hạng đặc biệt  

Đối với nội bộ mỗi bệnh viện hạng đặc biệt, công tác kiểm tra, đánh giá 

cũng được thực hiện hàng năm, ngay trước mỗi kỳ đánh giá của Bộ Y tế. Việc 

theo dõi, đánh giá hoạt động đào tạo thường xuyên sẽ do trung tâm Đào tạo 

của mỗi bệnh viện thực hiện; từ đánh giá trước đào tạo, trong đào tạo và sau 

đào tạo trên cơ sở quy trình đào tạo mỗi bệnh viện đã ban hành bằng các bộ 

công cụ, phiếu đánh giá đối với học viên, giảng viên và cán bộ phụ trách đào 
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tạo. Đối với các học viên sẽ đánh giá cả lý thuyết và thực hành trước, trong và 

sau đào tạo, ngoài ra còn đánh giá mức độ chuyên cần, mức độ tuân thủ nội 

quy, đánh giá việc áp dụng kiến thức, kỹ năng vào công việc thực tiễn. Đối 

với giảng viên thì đánh giá quá trình xây dựng, thiết kế chương trình đào tạo, 

phương pháp giảng dạy, hỗ trợ học viên sau đào tạo. Đối với cán bộ quản lý, 

tổ chức lớp học thì đánh giá việc tuân thủ quy trình đào tạo, phối hợp và điều 

phối các hoạt động đào tạo... 

Ngoài việc thanh tra, kiểm tra thường xuyên hoạt động đào tạo còn 

được thực hiện để kiểm định chất lượng đào tạo, tài liệu đào tạo, tiến độ thực 

hiện, sử dụng nguồn kinh phí trong đào tạo, cấp chứng chỉ đào tạo...Thông 

qua thanh tra, kiểm tra thường xuyên các hoạt động đào tạo, các bệnh viện 

hạng đặc biệt kịp thời điều chỉnh những điểm chưa phù hợp trong việc thực 

hiện hoạt động đào tạo, từ chương trình đào tạo, đối tượng đào tạo, thời lượng 

đào tạo, mục tiêu đào tạo, phương pháp đánh giá...tất cả đều nhằm nâng cao 

chất lượng đào tạo nhân lực y tế, góp phần cải thiện chất lượng khám chữa 

bệnh cho nhân dân. 

Tháng 10/2015, chúng tôi tiến hành khảo sát đánh giá  954 viên chức 

chuyên môn có trình độ sau đại học tại 3 bệnh viện hạng đặc biệt, trong đó có 

13% là Tiến sĩ y khoa, 16,4% là bác sĩ chuyên khoa II, 56,7% viên chức có 

trình độ thạc sĩ và 13,9% viên chức có trình độ bác sĩ chuyên khoa I về các 

nội dung sau: 

 Một là, khảo sát về chất lượng chương trình bồi dưỡng cũng như về 

giảng viên, tổ chức các lớp bồi dưỡng, các viên chức sau đại học đã tham gia 

hoạt động bồi dưỡng đánh giá mức rất tốt và tốt với tỷ lệ cao (trên 80%): 
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Bảng 3.12. Đánh giá chương trình, tài liệu, giảng viên, tổ chức khóa học   

Nguồn: kết quả điều tra xã hội học của tác giả 

TT Nội dung đánh giá n Rất tốt Tốt Khá TB Kém 

1.  
Chương trình đào tạo phù 

hợp với trình độ chuyên môn 
613 31,8 54,2 12,6 1,3 0,2 

2.  Bản thân đạt mục tiêu khóa học 611 24,1 58,8 16,0 1,1 0 

3.  
Phương pháp giảng dạy/trình 

bày của giảng viên 
880 24,1 56,0 17,5 1,9 0,5 

4.  Nội dung tài liệu đào tạo 879 25,1 54,5 17,9 1,9 0,6 

5.  Tổ chức, quản lý khóa học 611 23,7 58,3 16,0 1,8 0,2 

Nguồn: kết quả điều tra xã hội học của tác giả 

Hai là, khảo sát đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng đối với 

viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học tại các bệnh viện hạng đặc biệt 

hoạt động. Kết quả 39,3% số viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học 

trả lời khóa bồi dưỡng đáp ứng được > 80% nhu cầu bản thân khi tham dự 

khóa bồi dưỡng; 45,9% cho rằng đáp ứng được 60 - 80%.  

Bảng 3.13: Thực trạng đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng chuyên môn  

của bác sỹ trình độ sau đại học (n = 614) 

TT Tỷ lệ % đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng Số lượng Tỷ lệ (%) 

1. > 80% 241 39,3 

2. 60 - 80% 282 45,9 

3. 40 - 60% 79 12,9 

4. < 40% 12 2,0 

 Tổng số 614 100,0 

 Nguồn: kết quả điều tra xã hội học của tác giả 
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Bảng 3.14: Tỷ lệ % đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng của viên chức chuyên môn 

trình độ sau đại học 
 

TT 
Mức độ áp dụng 

vào chuyên môn sau học 
Số lượng Tỷ lệ (%) 

1. > 80% 318 35,1 

2. 60 - 80% 402 44,4 

3. 40 - 60% 151 16,7 

4. < 40% 35 3,9 

 Tổng số 906 100,0 

Nguồn: kết quả điều tra xã hội học của tác giả 

Tỷ lệ áp dụng những kiến thức, kỹ năng chuyên môn đã học vào công 

việc thực tiễn khá cao (79,5% BS cho rằng có thể áp dụng được khoảng trên 

60%) (bảng 3.14). 

Ba là, khảo sát đánh giá mức độ áp dụng vào chuyên môn sau khi kết 

thúc các khóa học bồi dưỡng. Kết quả như sau:  

Bảng 3.15: Mức độ áp dụng vào chuyên môn sau khóa học (n = 923) 

TT 
Mức độ áp dụng 

vào chuyên môn sau học 
Số lượng Tỷ lệ (%) 

5. > 80% 316 34,2 

6. 60 – 80% 406 44,0 

7. 40 – 60% 161 17,4 

8. <40% 40 4,3 

Nguồn: kết quả điều tra xã hội học của tác giả  

Thông qua việc khảo sát, cho thấy mức độ hài lòng trung bình về khóa 

bồi dưỡng của các viên chức chuyên môn trình độ sau đại học tại 3 bệnh viện 

hạng đặc biệt là: 7,8/10 điểm. Đây là một trong những tiêu chí từ đó giúp các 
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nhà quản lý nhận diện được chất lượng hoạt động bồi dưỡng viên chức 

chuyên môn có trình độ sau đại học tại các bệnh viện hạng đặc biệt hiện nay. 

Mặc dù theo đánh giá chủ quan từ phía đối tượng được bồi dưỡng, đây là một 

kết quả loại khá. Tuy nhiên xuất phát từ vai trò của hoạt động bồi dưỡng viên 

chức chuyên môn có trình độ sau đại học tại các bệnh viện hạng đặc biệt trong 

việc phát triển NNL ngành y tế đòi hỏi phải không ngừng tiếp tục nâng cao 

chất lượng bồi dưỡng hơn nữa.  

  Thứ hai, hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động bồi dưỡng 

viên chức chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt 

Việc thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động bồi dưỡng viên chức chuyên 

môn có trình độ sau đại học tại các bệnh viện hạng đặc biệt  chủ yếu do thanh 

tra Bộ Y tế  và thanh tra Bộ Giáo dục và đào tạo tiến hành. Tuy nhiên hoạt 

động này hiện nay còn đang hạn chế đặc biệt là chính sách hậu kiểm. Theo 

TT 22/2013/ TT- BYT Quy định của Bộ Y tế, viên chức chuyên môn ngành y 

phải thường xuyên tham gia bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn. Cụ 

thể trong 2 năm liên tục phải tích lũy đủ 48 tiết học bồi dưỡng thông qua các 

hình thức như tham dự các khóa học, tổ chức hội thảo, hướng dẫn học viên 

thạc sỹ, nghiên cứu sinh. Nếu không trong 2 năm liên tục không bồi dưỡng đủ 

48 tiết học sẽ bị dừng chứng chỉ hành nghề. Từ khi Thông tư có hiệu lực đến 

nay, cơ quan quản lý chưa tiến hành kiểm tra, kiểm soát đội ngũ viên chức y 

tế nói chung cũng như đội ngũ viên chức có trình độ SĐH ở các bệnh viện 

hạng đặc biệt có đảm bảo đủ số tiết bắt buộc hay không? Chính vì thế có 

người nhận có người không nhận được các chứng chỉ bồi dưỡng, có người 

nộp lại cho phòng hành chính, phòng tổ chức cán bộ, có người không nộp như 

kết quả bảng biểu sau: 
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Bảng 3.16: Việc nhận và lưu giữ giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn 

TT 
Việc nhận được và lưu giữ giấy chứng 

nhận bồi dưỡng 
N 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

1. Việc nhận giấy chứng nhận sau bồi dưỡng: 

Có nhận được 

Không nhận được 

908  

643 

265 

 

70,8 

29,2 

2. Lưu giữ giấy chứng nhận: 

Nộp cho hành chính khoa 

Nộp cho phòng Tổ chức cán bộ BV 

Nộp cho HC khoa và phòng TCCB 

Không nộp, bản thân lưu giữ 

800  

62 

134 

7 

597 

 

7,8 

16,8 

0,9 

74,6 

Nguồn: kết quả điều tra xã hội học của tác giả 

Chỉ có 70,8% số viên chức trả lời sau khi tham dự khóa bồi dưỡng 

chuyên môn gần đây nhất có được nhận giấy chứng nhận bồi dưỡng và 74,6% 

số viên chức khi nhận được giấy chứng nhận bồi dưỡng thì  không nộp cho 

phòng Tổ chức cán bộ bệnh viện quản lý. Chính vì không có sự thống nhất, 

bắt buộc trong việc quản lý giấy chứng nhận tham gia khóa học bồi dưỡng 

chuyên môn phòng ban, một phần làm giảm giá trị chứng chỉ. Mặt khác thể 

hiện sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm của chính trong tư duy nhận thức của học 

viên và sự buông lỏng trong công tác quản lý. Thậm chí, khi hỏi mức độ hiểu 

biết về Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ Y tế về Hướng 

dẫn đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế, kết quả như sau: 
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Bảng 3.17: Số bác sỹ đã biết về Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 

của Bộ Y tế về Hướng dẫn đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế (n = 923) 

TT 
Biết về Thông tư 

hướng dẫn đào tạo liên tục 
Số lượng Tỷ lệ (%) 

1. Đã biết 553 59,9 

2. Chưa biết 370 40,1 

Nguồn: kết quả điều tra xã hội học của tác giả 

Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ Y tế về Hướng 

dẫn đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế tuy ban hành và có hiệu lực từ tháng 

8/2013 nhưng cho đến nay mới có 59,9% BS có trình độ sau đại học tại các 

bệnh viện hạng đặc biệt biết đến Thông tư này, còn tới 40,1% BS trả lời chưa 

từng biết . 

3.3. Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về bồi dưỡng viên chức 

chuyên môn có trình độ sau đại học tại bệnh viện hạng đặc biệt  

3.3.1. Kết quả đạt được và nguyên nhân 

3.3.1.1. Kết quả 

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của sức khỏe trong quá trình công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, coi đầu tư cho sức khỏe là đầu tư trực tiếp 

cho phát triển bền vững, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng công tác bồi 

dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ VC ngành y tế, đặc biệt là đội ngũ VC trình 

độ cao tại các bệnh viện hạng đặc biệt – những mũi nhọn trong công tác chăm 

sóc sức khỏe. 

Hoạt động QLNN về bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại 

các bệnh viện hạng đặc biệt ở Việt Nam một phần đã được đổi mới, góp phần 

quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh cho nhân dân, thúc 

đẩy công cuộc cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong 

giai đoạn mới. Cụ thể: 
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Hệ thống pháp luật liên đến QLNN về bồi dưỡng VC chuyên môn có 

trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt ngày càng được hoàn thiện, tạo 

hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch cho quá trình xây dựng và phát triển 

NNL ngành y tế. 

Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước đối với lĩnh vực y tế nói chung, và 

bộ máy quản lý nhà nước về bồi dưỡng VC có trình độ sau đại học nói riêng 

tại các bệnh viện từng bước kiện toàn. 

Việc xây dựng chương trình bồi dưỡng theo kế hoạch NNL tại các bệnh 

viện hạng đặc biệt đã có những tiến bộ các chương trình bồi dưỡng đã đi sát 

với nhau cầu công việc của đội ngũ VC. Công tác bồi dưỡng ở ba bệnh viện 

hạng đặc biệt đã bảo đảm đạt được chất lượng ở mức tương đối tốt, chương 

trình, tài liệu bồi dưỡng đã được phát triển, cải tiến; gắn chặt giữa giảng  dạy 

lý thuyết với thực hành; đồng thời đã tiếp cận được với đào tạo hiện đại thông 

qua việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các nước có nền y học tiên tiến 

trên thế giới. 

Phân bố VC tại các bệnh viện hạng đặc biệt đảm số lượng VC chuyên 

môn có trình độ SĐH được bố trí ở các khoa chuyên môn và đảm bảo chất 

lượng việc khám chữa bệnh tại các khoa. 

Tóm lại, có thể nói, thời gian qua, hoạt động QLNN về bồi dưỡng VC 

chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt ở Việt Nam đã 

thu được những thành tựu đáng kể, giúp cho trình độ chuyên môn của đội ngũ 

CBCC, VC ở 3 bệnh viện hạng đặc  biệt ngày càng được nâng cao, bộ máy 

của bệnh viện hoạt động có hiệu quả hơn, ngày càng thích ứng với xu thế phát 

triển mới của đất nước.Các bệnh viện hạng đặc biệt đều đáp ứng được số 

lượng VC chuyên môn theo yêu cầu, hiện nay các bệnh hạng đặc biệt đều có 

các trung tâm đào tạo và các chương trình đào tạo và bồi dưỡng đã nâng cao 

chất lượng NNL. 
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3.3.1.2. Nguyên nhân 

Để có được những kết quả đó trước hết là do sự chỉ đạo cũng như quan 

tâm của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Giáo dục cũng như sự chỉ đạo 

sát sao của Ban Giám đốc các bệnh viện hạng đặc biệt đã triển khai thực hiện 

những quy định về quản lý đội ngũ VC cũng như ban hành những chính sách 

đào tạo, bồi dưỡng, chế độ phụ cấp tương thích cố gắng đáp ứng được nguyện 

vọng của đội ngũ VC ngành y tế.    

Xuất phát từ vai trò, yêu cầu của việc nâng cao chất lượng NNL ngành 

y tế nói chung và NNL chất lượng cao là các VC có trình độ SĐH, vì thế 

Nguồn ngân sách đầu tư phát triển, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ VC 

ngành y tế không ngừng tăng và đang có xu hướng đa dạng hoá các nguồn 

đầu tư, từ đó tạo điều kiện cho các trung tâm đào tạo tại các bệnh viện  được 

tăng cường về cơ sở vật chất và nguồn lực. Với sự quan tâm của các cấp lãnh 

đạo trong việc đầu tư trang thiết bị cơ sở hạ tầng, áp dụng những máy móc 

trang thiết bị hiện đại, tiên tiến đã góp phần vào nâng cao chất lượng thực 

hành trong hoạt động bồi dưỡng. 

Với những chính sách ban hành về đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm 

đã tạo không khí thi đua phấn đấu, học hỏi trong đội ngũ VC y tế cho nên 

nhiều cán bộ công nhân viên đã tham gia vào các lớp bồi dưỡng SĐH để nâng 

cao trình độ. Bên cạnh chuyên môn được nâng cao thì đạo đức đội ngũ VC y 

tế trong ngành cũng được nâng lên rõ rệt, không có thái độ hách dịch, quát 

mắng cũng như nhận tiền của người bệnh. 

3.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 

3.3.2.1. Hạn chế 

Thứ nhất, về việc ban hành chính sách, pháp luật, kế hoạch, chiến lược 

quản lý nhà nước về bồi dưỡng VC có trình độ chuyên môn SĐH tại các bệnh 

viện hạng đặc biệt 
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 Hiện nay chưa có một thể chế hành chính hoàn thiện hợp lý, nhất là 

chưa có một hệ thống các văn bản pháp quy đồng bộ đầy đủ làm cơ sở để 

thực thi công tác QLNN đội ngũ cán bộ chuyên khoa (tập trung đối với bác 

sỹ) trong lĩnh vực Y tế. 

Thiếu các chính sách ưu tiên về giáo dục, đào tạo, tuyển dụng và sử 

dụng nhân lực y tế cho các chuyên khoa khó tuyển và vùng khó khăn, y tế các 

tuyến huyện và xã. Thiếu sự gắn kết giữa các bộ, ngành, địa phương trong 

việc xây dựng chính sách liên quan đến đội ngũ cán bộ chuyên khoa SĐH 

trong lĩnh vực y tế. 

Năng lực xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển cũng như dự báo 

nhu cầu về nhân lực y tế có trình độ chuyên khoa SĐH chưa được quan tâm 

đúng mức. 

Thứ hai, việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật, kế hoạch, 

chiến lược quản lý nhà nước về bồi dưỡng VC có trình độ chuyên môn SĐH 

tại các bệnh viện hạng đặc biệt 

Việc triển khai các văn bản liên quan đến công tác bồi dưỡng VC tuy 

đã được triển khai rất tích cực, nhưng do còn một số khó khăn nên cũng chưa 

đạt được hiệu quả cao. Một trong số những khó khăn khi triển khai tại các 

bệnh viện là tại mỗi bệnh viện chưa có đơn vị chuyên trách hoặc cá nhân 

chuyên trách thực hiện, đa số cán bộ làm công tác tổ chức, triển khai các hoạt 

động bồi dưỡng cán bộ VC là làm kiêm nhiệm, chủ yếu vẫn làm công tác 

chuyên môn. Chỉ có các bệnh viện hạng đặc biệt là triển khai khác tốt việc bồi 

dưỡng cán bộ VC chuyên môn mà tập trung chủ yếu vào những VC có trình 

độ SĐH, không chỉ tổ chức bồi dưỡng cho chính cán bộ của bệnh viện mình 

mà còn bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ VC của các bệnh viện tuyến trước. 

Tại các bệnh viện hạng đặc biệt ở Việt Nam, chính sách bồi dưỡng VC 

chuyên môn có trình độ SĐH được chú trọng. Các bệnh viện hạng đặc biệt 
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không chỉ tự đào tạo cho chính cán bộ của mình mà còn có nhiệm vụ đào tạo 

nhân lực SĐH chất lượng cao cho các bệnh viện tuyến trước. Cả 3 bệnh viện 

hạng đặc biệt hiện nay ở Việt Nam đều được Bộ Y tế giao là các bệnh viện 

hạt nhân giúp cho các bệnh viện vệ tinh phát triển chuyên môn, kỹ thuật từ đó 

giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, mà muốn làm được như vậy thi vấn đề 

đào tạo nhân lực giữ một vai trò hết sức quan trọng, đặc biệt là nhân lực SĐH 

chất lượng cao. 

Bộ máy quản lý nhân lực y tế ở các cấp còn bất cập, chưa phù hợp với 

tình hình thực tế, đặc biệt là ở các địa phương năng lực chỉ đạo, điều hành và 

phối kết hợp giữa các cơ sở y tế còn hạn chế. 

Chính sách đãi ngộ đối với nhân lực y tế chưa đủ sức thu hút do vậy 

một số địa phương không thể tuyển được bác sỹ, dược sỹ SĐH. Đặc biệt là 

các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo... 

Các chế độ phụ cấp hiện nay chưa đảm bảo được tính công bằng giữa 

lao động ngành y tế so với các ngành khác và chưa đủ sức hấp dẫn để thu hút 

cán bộ y tế về công tác tại vùng sâu vùng xa, các chuyên khoa đặc thù. Định 

mức phụ cấp nhìn chung còn thấp, chưa thỏa đáng, chưa tương xứng với lao 

động đặc thù của ngành. Định mức phụ cấp đã lạc hậu so với mức lương tối 

thiểu và giá cả thị trường, nhất là với một số phụ cấp có cách tính chi trả chưa 

hợp lý (tính bằng tiền theo giá trị tuyệt đối). Một số văn bản hướng dẫn thực 

hiện còn chưa rõ ràng nên khó vận dụng. Bên cạnh đó có những văn bản lại liệt 

kê quá chi tiết song vẫn chưa bao phủ được hết được đối tượng cần hưởng lợi. 

Đầu tư cho công tác đào tạo cán bộ y tế ở trình độ SĐH chưa thỏa 

đáng. Định mức chi thường xuyên cho các cơ sở đào tạo y dược tốn kém hơn 

ít nhất 3 lần so với các ngành khác, nhưng vẫn được cấp với định mức như 

các trường đại học thuộc khối, ngành khác, không thay đổi sau hàng chục 

năm lại đây. Chưa cân đối mức đầu tư ở từng đối tượng đào tạo, kinh phí đào 
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tạo cho các loại hình chưa được tính cụ thể và phân bổ phù hợp với chi phí 

thực tế. Khả năng hội nhập cuả các trường đại học với các trường trong khu 

vực thấp, có nguy cơ tụt hậu nếu không được tăng cường đầu tư. 

Quản lý đào tạo chưa thành nề nếp, nhiêu công đoạn bị bỏ trống do 

không phân định rõ vai trò của Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Y tế, UBND 

các tỉnh, thành với các bộ, ngành. Công tác thanh tra, giám sát, đánh giá trong 

đào tạo sau đào tạo chưa được thực hiện đầy đủ, thường xuyên do đó chưa có 

tác dụng thúc đẩy việc nâng cao chất lượng đào tạo. 

Hoạt động bồi dưỡng CBCC, VC ở các bệnh viện nói chung và bồi 

dưỡng VC có trình độ SĐH vẫn còn những hạn chế đáng quan tâm, vẫn còn 

chậm đổi mới  về cơ chế và những bất cập trong thực hiện đào tạo, bồi dưỡng 

CBCC, VC của bệnh viện. 

Thứ ba, hoạt động kiểm tra giám sát đối với việc thực hiện các chính 

sách vê nhân lực y tế chưa kịp thời và đầy đủ, do đó chưa kịp thời để xuất 

việc chỉnh sửa các bất cập trong các chính sách hiện hành. Đơn cử như Thông 

tư 22/2013 của Bộ Y tế quy định về việc đào tạo liên tục, việc quy định mỗi 

viên chức ngành y tế phải đảm bảo 48 tiết bồi dưỡng liên tục trong vòng 2 

năm nếu không sẽ phải dừng chứng chỉ hành nghề. Đây là một quy định đúng 

đắn phù hợp với đặc thù của ngành y. Tuy nhiên khi Thông tư triển khai trên 

thực tế không có sự kiểm soát hoạt động bồi dưỡng của các trung tâm y tế nói 

chung cũng như ở các bệnh viện hạng đặc biệt nói riêng, vì thế trên thực tế 

quy định này chưa được triển khai, làm giảm hiệu lực, hiệu quả của công tác 

quản lý. 

3.3.2.2. Nguyên nhân 

Thứ nhất, nguyên nhân về nhận thức 

Trước hết là ảnh hưởng của vấn đề nhận thức đối với hoạt động QLNN 

về bồi dưỡng VC có trình độ chuyên môn SĐH ở các bệnh viện hạng đặc biệt 
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Nhận thức ở đây trước hết là nhận thức của nhà quản lý, hoạch định 

chính sách chưa thấy được tầm quan trọng của việc bồi dưỡng VC có trình độ 

chuyên môn SĐH ở các bệnh viện hạng đặc biệt trong việc đào tạo NNL chất 

lượng cao cho ngành y tế, từ đó góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức 

khỏe cộng đồng. Nhận thức ở đây cũng có thể xuất phát từ chính đội ngũ lãnh 

đạo bênh viện, đội ngũ bác sỹ chưa bắt kịp được yêu cầu của thực tiễn đang 

ngày càng có nhiều biến chuyển mạnh mẽ, cần phải thường xuyên bồi dưỡng 

nâng cao trình độ. Có thể nói có nhận thức đúng mới có một tư duy đúng, mới 

có những hành động đúng. Việc chậm đổi mới tư duy, nhận thức đối với hoạt 

động QLNN về bồi dưỡng VC có trình độ chuyên môn SĐH ở các bệnh viện 

hạng đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế thị trường; chưa làm rõ trách nhiệm 

của Nhà nước về quản lý, chưa có cơ chế, chính sách phù hợp nhằm nâng cao 

hiệu quả hoạt động bồi dưỡng cho các VC y tế. 

Thứ hai, nguyên nhân về cơ chế quản lý  

Trước tiên, đó là việc đào tạo, bồi dưỡng CBCC, VC ở các bệnh viện 

chưa thực sự chủ động, chủ yếu là khi có công văn từ cấp trên hoặc từ các cơ 

sở đào tạo gửi thông báo tuyển sinh. Trên cơ sở đó, phòng quản lý nhân sự 

căn cứ vào thực trạng CBCC, VC  ở bệnh viện rồi mới lập danh sách đăng ký. 

Tuy trong thực tế, việc cử CBCC, VC bệnh viện đi học là có lựa chọn, nhưng 

chủ yếu dựa vào thâm niên công tác, bậc lương, hoặc quy hoạch. Đi học các 

lớp này, đa số học viên chỉ học mang tính đối phó là chủ yếu, học để lấy bằng 

cấp, chứng chỉ, chứ chưa có mục đích rõ ràng, trước hết là để nâng cao trình 

độ chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ công tác. Vì vậy, CBCC, VC khi  tham 

gia các lớp học thường chỉ nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn về các loại văn 

bằng, chứng chỉ cần thiết để được bổ nhiệm, được chuyển ngạch cao hơn mà 

chưa thật sự chú trọng  nâng cao năng lực chuyên môn để làm việc tốt hơn. 
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Mặt khác, công tác bồi dưỡng CBCC, VC bệnh viện chưa thực sự được 

thực hiện đồng bộ với các công tác quản lý khác, đặc biệt với công tác quản lý 

nhân sự như: phân tích công việc, tuyển chọn, sử dụng và đánh giá kết quả 

công việc, trả lương và phúc lợi. Thực tế, bộ phận quản lý nhân sự chưa phân 

tích công việc rõ ràng cho từng vị trí, công việc của một số cá nhân, đơn vị 

còn chồng chéo, mơ hồ, thiếu phân định rõ ràng về yêu cầu trình độ, kỹ năng 

cụ thể cho mỗi vị trí việc làm. Việc thiếu bản mô tả công việc và đưa ra bản 

yêu cầu công việc tương ứng về kiến thức, thái độ và kỹ năng cụ thể cho mỗi 

vị trí công việc thì việc xác định nhu cầu bồi dưỡng cũng gặp nhiều khó khăn.  

Quản lý nhân sự cần làm tốt việc xác định các tiêu chí để đánh giá đúng 

thực chất trình độ và năng lực chuyên môn của các công chức, VC thông  qua 

họat động thực tiễn để có kế hoạch bồi dưỡng chuyên sâu hoặc nâng cao 

những kiến thức mà họ đã được đào tạo trong nhà trường. Vì thế, vấn đề bồi 

dưỡng CBCC, VC ở bệnh viện mang định hướng “cung” mà chưa quan tâm 

đúng mức đến vấn đề “cầu”. Nghĩa là có gì thì bồi dưỡng cái ấy, chứ chưa 

xuất phát từ nhu cầu thực tế, từ sự cần thiết của việc nâng cao kỹ năng thực 

hiện công việc của CBCC, VC bệnh viện.  

Thứ ba, tính tự chủ trong hoạt động bồi dưỡng của các trung tâm đào 

tạo và chỉ đạo tuyến của ba bệnh viện chưa được đảm bảo hoàn toàn 

 Hiện nay, theo xu hướng quản lý chung, những lĩnh vực như giáo dục, 

y tế nhà nước chỉ quản lý tầm vỹ mô. Căn cứ theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP 

Quy định về cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động của 

bệnh viện hạng đặc biệt  sẽ hoàn toàn tự chủ trong thực hiện nhiệm vụ, tổ 

chức bộ máy, biên chế và tài chính. Trong hoạt động bồi dưỡng viên chức 

chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt cũng phải nằm 

trong cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiêm. Có như vậy mới phát huy tính chủ 

động, sáng tạo của các đơn vị sự nghiệp. Theo số liệu thống kê năm 2014 của 
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do Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến bệnh viện Bạch Mai cung cấp: về kinh 

phí bồi dưỡng do học viên đóng góp: 27,7%; kinh phí bồi dưỡng từ các nguồn 

ngân sách nhà nước và các nguồn ngân sách khác: 72,3%. Chương trình và tài 

liệu bồi dưỡng: hiện nay BV Bạch Mai có khoảng 200 chương trình và tài liệu 

đào tạo, khoảng 1/3 số này do Bộ Y tế thẩm định và ban hành; còn lại do 

Giám đốc bệnh viện thẩm định và ban hành đưa vào sử dụng. Như vậy căn cứ 

thống kê trên tiến trình tự chủ trong cơ chế quản lý ở các bệnh viện hạng đặc 

biệt vẫn chưa hoàn thiện. Điều này ảnh hưởng chung đến chất lượng hoạt 

động của đơn vị sự nghiệp nói chung trong đó có hoạt động bồi dưỡng viên 

chức chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt. 
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Tiểu kết chương 3 

 

Chương 3 khái quát về thực trạng QLNN về bồi dưỡng VC chuyên môn 

có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt ở Việt Nam đã được nghiên 

cứu ở các mặt sau: 

Trên cơ sở khái quát về các bệnh viện hạng đặc biệt ở Việt Nam và đội 

ngũ VC chuyên môn có trình độ SĐH ở các bệnh viện hạng đặc biệt; luận án 

đã phân tích  thực trạng quản lý nhà nước về bồi dưỡng VC chuyên môn có 

trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt ở Việt Nam ở ba nội dung 

chính: thực trạng xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật, kế hoạch chiến 

lược bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc 

biệt; thực trạng triển khai thực hiện chính sách, pháp luật, kế hoạch chiến lược 

bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt 

và Thực trạng kiểm tra, đánh giá quá trình bồi dưỡng VC chuyên môn có trình 

độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt ở Việt Nam. Từ đó luận án rút ra các 

thành công, hạn chế trong hoạt động QLNN về bồi dưỡng đội ngũ VC chuyên 

môn có trình độ SĐH trong các bệnh viện hạng đặc biệt và xác định rõ các 

nguyên nhân của những thành tựu cũng như hạn chế này. 

Các phân tích thực trạng nói trên là những căn cứ thực tiễn quan trọng 

để tác giả luận án đề xuất các giải pháp bồi dưỡng đối với đội ngũ VC chuyên 

môn có trình độ SĐH trong các bệnh viện hạng đặc biệt ở Việt Nam trong 

thời gian tới. 
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CHƯƠNG 4 

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

VỀ BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN CÓ TRÌNH ĐỘ SAU 

ĐẠI HỌC TẠI BỆNH VIỆN HẠNG ĐẶC BIỆT Ở VIỆT NAM 

 

4.1. Quan điểm và định hướng hoàn thiện quản lý nhà nước về bồi 

dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học tại các bệnh viện 

hạng đặc biệt ở Việt Nam 

4.1.1. Quan điểm hoàn thiện  

Nghề y là một nghề đặc biệt, cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và 

đãi ngộ đặc biệt. Mỗi cán bộ, nhân viên y tế phải không ngừng nâng cao đạo 

đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn, xứng đáng với sự tin cậy và tôn 

vinh của xã hội, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Người thầy 

thuốc giỏi đồng thời phải là người mẹ hiền”. Vì vậy để hoàn thiện QLNN về 

bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt 

cần quán triệt một số quan điểm sau: 

Một là, quản lý nhà nước về bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình 

độ sau đại học tại các bệnh viện hạng đặc biệt trên cơ sở phát huy tính tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm của các đơn vị đào tạo. Nhà nước chỉ quản lý tầm vỹ mô 

như ban hành khung pháp lý và thanh tra kiểm tra, giám sát. Còn việc triển 

khai hoạt động bồi dưỡng VC chuyên môn sẽ do các cơ sở đào tạo tự chủ tiến 

hành về chương trình, giáo trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, tuyển 

sinh, đánh giá. 

Hai là, xuất phát từ vị trí, vai trò của bệnh viện hạng đặc biệt – trung 

tâm đầu ngành trong khám chữa bệnh, vì thế hoạt động bồi dưỡng VC chuyên 

môn có trình độ SĐH cần tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng giảng viên, 

đổi mới chương trình, tài liệu và phương pháp giảng dạy. sắp xếp lại mạng 
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lưới cơ sở đào tạo phát triển NNL y tế, cân đối hợp lý các chuyên ngành đào 

tạo. Xây dựng bệnh viện thuộc trường đại học y; gắn đào tạo lý thuyết với đào 

tạo thực hành; củng cố và hoàn thiện cơ sở thực hành cho các cơ sở đào 

tạo.Bảo đảm bồi dưỡng NNL chất lượng cao không chỉ đáp ứng yêu cầu, 

nhiệm vụ của bệnh viện nói riêng và trên phạm vi toàn quốc nói chung. 

Ba là, để đẩy mạnh hoạt động bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ 

SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt cần xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đánh 

giá, thẩm định chất lượng bồi dưỡng cán bộ y tế. Tổ chức cấp, quản lý chứng 

chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động cho cán bộ y tế theo quy định của pháp 

luật (phải đáp ứng đủ 48 tiết bồi dưỡng trong vòng 2 năm). 

Bốn là, bên cạnh việc bồi dưỡng cho đội ngũ VC nói chung và VC có 

trình độ SĐH tại các bệnh viện đặc biệt, Nhà nước cần có chính sách đẩy 

mạnh đào tạo SĐH cho tuyến tỉnh và tuyến huyện, trước hết là các cán bộ 

lãnh đạo đơn vị, phụ trách khoa, phòng. Tăng cường đào tạo ở nước ngoài cho 

các lĩnh vực, chuyên ngành mà Việt Nam chưa có điều kiện đào tạo để phát 

triển đội ngũ cán bộ y tế chuyên sâu, cán bộ y tế chất lượng cao. 

4.1.2. Định hướng hoàn thiện 

Trong nền y học phát triển và diễn biến phức tạp như hiện nay, để đảm 

bảo công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, ngành y tế phải chú trọng đến tầm 

nhìn, sứ mệnh và mục tiêu rõ ràng. Một hệ thống CBCC, VC y tế mạnh và 

bền vững, trong đó có đội ngũ VC chuyên môn SĐH, sẽ thực hiện mục tiêu 

chiến lược đặt ra. 

Đặc thù trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của ngành y tế là đào tạo 

đa khoa trước sau đó mới đào tạo chuyên khoa sâu và thời gian đào tạo rất 

dài. Để có được một VC chuyên môn SĐH có khả năng giải quyết các vấn đề 

chuyên môn chuyên ngành tốn rất nhiều công sức và tiền của. Vì vậy, với chế 

độ chính sách đãi ngộ không hợp lý thì hiện tượng chảy máu chất xám là điều 
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dễ hiểu. Do đó hoạt động QLNN đối với đội ngũ VC chuyên môn có trình độ 

SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt này cần được định hướng một cách rõ 

ràng như sau: 

Thứ nhất, hoàn thiện hệ thống chính sách về NNL y tế, đặc biệt là nhân 

lực y tế có trình độ SĐH, bao gồm các chính sách đồng bộ từ tuyển dụng, sử 

dụng, đào tạo, bồi dưỡng và các chế độ đãi ngộ đối với nhân lực y tế. Các 

chính sách này cần được thể chế hoá kịp thời thành các văn bản quy phạm 

pháp luật để bảo đảm tính tuân thủ, đồng thời cần thường xuyên rà soát, điều 

chỉnh cho phù hợp tình hình kinh tế - xã hội thay đổi, nhằm tạo môi trường 

pháp lý rõ ràng, minh bạch và hợp lý cho việc phát triển nhân lực y tế đáp 

ứng nhu cầu của xã hội, cung cấp các dịch vụ y tế ngày càng cao cả về số 

lượng và chất lượng. Tăng cường hiệu lực của hoạt động kiểm tra, giám sát 

đối với việc thực hiện các chính sách về bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế nói 

chung và chính sách về bồi dưỡng đối với VC chuyên môn có trình độ SĐH 

tại các bệnh viện hạng đặc biệt để kịp thời tham mưu điều chỉnh sửa đổi 

những bấtcập trong chính sách hiện hành. 

Thứ hai, tiếp tục kiện toàn, củng cố và phát triển hệ thống y tế cả ở 

trung ương và địa phương, trong đó chú trọng tuyến y tế cơ sở, mạng lưới y tế 

dự phòng. Nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy 

quản lý và các cán bộ quản lý hệ thống y tế, phát triển nhân lực y tế các cấp. 

Đẩy mạnh QLNN về y tế, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều 

hành. Xây dựng nền y tế điện tử, thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực 

y tế nhằm tinh gọn bộ máy và phục vụ nhân dân nhanh chóng, thuận tiện. 

Thứ ba, phát triển mạnh hệ thống các cơ sở đào tạo nhân lực y tế, mở 

rộng và cân đối quy mô đào tạo theo các bậc học, ngành học nhằm: đáp ứng 

nhu cầu đa dạng về nhân lực thực hiện nhiệm vụ phòng bệnh; khám, chữa 

bệnh, phục hồi chức năng. Bảo đảm cung cấp đủ NNL y tế từ tuyến trung 
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ương đến tuyến cơ sở (bao gồm cả công lập và ngoài công lập). Nâng cao 

chất lượng, hiệu quả và tính năng động của các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp, 

dạy nghề và đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế. Khuyến khích và có chính 

sách hỗ trợ những người theo học các chuyên ngành có sức thu hút thấp, các 

ngành học và bậc học phục vụ các đối tượng khác nhau theo các chính sách 

xã hội của Đảng và Nhà nước. Khuyến khích và hỗ trợ phát triển các cơ sở 

đào tạo nhân lực y, dược ngoài công lập. 

Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nhằm phát triển đội ngũ 

nhân lực y tế có trình độ kỹ thuật cao. Tăng cường tiềm lực nghiên cứu khoa 

học y học phù hợp với điêu kiện kinh tế - xã hội và trình độ khoa học công 

nghệ của đất nước, phấn đấu tiếp cận với các nước phát triển trong khu vực 

và thế giới. 

Thứ tư, bố trí nhân lực y tế phù hợp tại các tuyến, thực hiện chính sách 

ưu tiên về giáo dục, đào tạo tuyển dụng, và sử dụng nhân lực y tế cho các 

chuyên khoa khó tuyển và vùng khó khăn, y tế các tuyến huyện, xã. Đặc biệt 

chú trọng tăng cường nhân lực y tế có trình độ SĐH cho các tuyến huyện và 

xã, nhằm khắc phục tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến trên, đồng thời 

bảo đảm cung cấp dịch vụ y tế rộng khắp phục vụ chăm sóc sức khoẻ nhân 

dân trong cả nước, ưu tiên cho các vùng khó khăn, góp phần khắc phục tình 

trạng thiếu công bằng trong cung ứng dịch vụ y tế, tạo cơ hội cho những 

người nghèo được tiếp cận nhiều hơn đến các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ. 

Thứ năm, thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng một cách thỏa đáng, 

phù hợp theo vùng, miền, lĩnh vực để khuyến khích, động viên đội ngũ nhân 

lực y tế phát huy tốt năng lực của họ trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức 

khỏe nhân dân. Hướng tới mục tiêu đáp ứng đủ đội ngũ nhân lực y tế có chất 

lượng, cơ cấu và phân bố hợp lý, để góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y 

tế, công tác dân số, nhu cầu về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của 

nhân dân hướng tới mục tiêu công bằng, hiệu quả và phát triển. 
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Thực hiện quản lý hiệu quả NNL y tế thông qua việc xây dựng quy 

trình hoạt động chuẩn, căn cứ vào các bản mô tả chức năng, nhiệm vụ, vị trí 

việc làm, theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả hoạt động của nhân lực y tế, 

thực hiện chế độ đãi ngộ gắn với mức độ hoàn thành công việc. 

Thứ sáu, hoàn thiện các chế độ đãi ngộ đối với cán bộ y tế phù hợp với 

tính chất công việc và khuyến khích họ thực sự dành tâm huyết cho hoạt động 

chăm sóc sức khoẻ nhân dân, bảo đảm thu nhập của bác sỹ trong khu vực 

công không chênh lệch lớn đối với thu nhập trong khu vực y tế tư nhân để 

hạn chế tình trạng các bác sỹ giỏi từ khu vực công chuyển sang khu vực tư. 

Có các chính sách để bảo vệ quyền lợi và rủi ro nghề nghiệp cho VC y tế. Cải 

thiện môi trường, điều kiện làm việc cho VC y tế, đặc biệt ở chuyên ngành 

khó tuyển, vùng khó khăn và y tế cơ sở. 

4.2. Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về bồi dưỡng viên 

chức chuyên môn có trình độ sau đại học tại các bệnh viện hạng đặc 

biệt ở Việt Nam 

4.3.1. Kế hoạch hóa đội ngũ viên chức chuyên môn có trình độ sau 

đại học tại các bệnh viện hạng đặc biệt  

Cần có quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ VC chuyên môn SĐH 

trong lĩnh vực y tế. Trên cơ sở định hướng phát triển bệnh viện hạng đặc biệt 

nói chung và chính sách bồi dưỡng và phát triển NNL tại các bệnh viện hạng 

đặc biệt nói riêng, cần có quy hoạch, kế hoạch cụ thể về đội ngũ VC chuyên 

môn có trình độ SĐH. Quy hoạch phải xác định rõ nhu cầu về NNL y tế 

chuyên môn có trình độ SĐH theo từng thời điểm trong tương lai. Từ đó có 

kế hoạch cụ thể, kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về bồi dưỡng chuyên môn cho 

đối ngũ VC có trình độ SĐH. Mặt khác căn cứ vào điều kiện cụ thể và quy 

hoạch phát triển của hệ thống bồi dưỡng cán bộ tại bệnh viện nói chung và 

các trung tâm đào tạo tại các bệnh viện nói riêng. 
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Mục tiêu quy hoạch đội ngũ VC chuyên môn có trình độ SĐH trong 

bệnh viện hạng đặc biệt tăng dần theo thời gian tùy thuộc vào nhu cầu phát 

triển NNL tại các bệnh viện hạng đặc biệt cần có trình độ cao và điều kiện 

thực tế của cơ sở đào tạo cũng như các chính sách đồng bộ kèm theo đối với 

đối tượng này. 

Quy hoạch nói trên cần được cụ thể hoá ra thành kế hoạch hoạt động 

trong 5 năm và từng năm đối với ngành y tế, trong đó phân ra theo từng 

chương trình và từng lĩnh vực chuyên môn để làm căn cứ cho các cấp quản 

lý, các cơ sở đào tạo xây dựng chương trình bồi dưỡng theo định hướng hoạt 

động của các bệnh viện hạng đặc biệt cho phù hợp. 

Trên cơ sở mục tiêu quy hoạch, cần xác định rõ các giải pháp để đạt tới 

mục tiêu, trong đó lưu ý các nội dung sau: 

Thứ nhất, phát triển hệ thống trung tâm bồi dưỡng đội ngũ VC chuyên 

môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt nhằm tạo được NNL có 

trình độ chuyên môn tốt đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh nhân dân. 

Thứ hai, thực hiện kết hợp lý thuyết với thực hành trong công tác bồi 

dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt. Các 

bệnh viện hạng đặc biệt cũng kết hợp với các trung tâm xây dựng chương 

trình bồi dưỡng phù hợp với định hướng chuyên khoa tại các bệnh viện. 

Thứ ba, huy động các nguồn lực tài chính đầu tư cho việc nâng cao 

năng lực của các trung tâm bồi dưỡng tại các bệnh viện hạng đặc biệt. 

Thứ tư, có chế độ đãi ngộ về lương cũng như các trợ cấp, phụ cấp phù 

hợp cho các cán bộ chuyên khoa SĐH, đặc biệt là các bác sỹ nội trú để 

khuyến khích những bác sỹ trẻ có năng lực chuyên môn tốt tham gia và yên 

tâm học tập. Đồng thời tạo điều kiện tốt nhất về điều kiện sinh hoạt, cũng như 

sử dụng các trang thiết bị khám chữa bệnh cho các học viên nội trú thường 

trú tại bệnh viện. 
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4.2.2. Điều chỉnh các quy định pháp luật đối với hoạt động quản lý 

nhà nước bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học của 

ngành y tế nói chung và các bệnh viện hạng đặc biệt nói riêng 

Việc điều chỉnh các quy định pháp luật về bồi dưỡng VC chuyên môn 

có trình độ SĐH của ngành y tế nói chung và các bệnh viện hạng đặc biệt nói 

riêng trên cơ sở tuân thủ các yêu cầu sau: 

Thứ nhất, phải quán triệt và thể chế hóa các quan điểm của Đảng về 

công tác phát triển nguồn nhân lực ngành y tế, về đổi mới giáo dục, về tăng 

cường tính tự chủ của cáctổ chức và quản lý đơn vị sự nghiệp công lập; đồng 

thời phải phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay. 

Thứ hai, phải xác định đúng đắn vai trò, vị trí của  các VC ngành y tế 

cũng như của hoạt động bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH của các 

bệnh viện hạng đặc biệt nói riêng để có cơ chế quản lý hiệu quả, phù hợp. 

Thứ ba, phải tạo khung pháp lý đồng bộ để hoạt động bồi dưỡng VC 

chuyên môn có trình độ SĐH của ngành y tế nói chung và các bệnh viện hạng 

đặc biệt nói riêng có chất lượng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quá trình 

phát triển đất nước. 

Trên cơ sở những yêu cầu trên, các quy định pháp luật về bồi dưỡng 

VC chuyên môn có trình độ SĐH của ngành y tế nói chung và các bệnh viện 

hạng đặc biệt nói riêng cần sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau: 

Một là, sử dụng thống nhất thuật ngữ “ bồi dưỡng” trong tất cả các văn 

bản pháp luật của ngành y tế khi điểu chỉnh hoạt động này. Bởi lẽ trên thực tế 

hiện nay, các văn bản pháp luật của ngành y tế khi ban hành không sử dụng 

thuật ngữ “bồi dưỡng” mà sử dụng thuật ngữ “đào tạo liên tục”. Ví dụ như: 

Quyết định 492/QĐ-BYT ngày 17/2/2012 của Bộ Y tế về việc cấp mã chứng 

nhận đào tạo liên tục cho các đơn vị tham gia công tác đào tạo liên tục cán bộ 

y tế; Quyết định 493/QĐ-BYT ngày 17/2/2012 của Bộ Y tế về việc ban hành 
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quy định về tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng đơn vị đào tạo liên tục cán bộ y tế; 

Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng 

dẫn công tác đào tạo liên tục đối với cán bộ y tế. 

Trong mục 2.3.1. luận án đã phân tích, chỉ rõ sự khác biệt giữa thuật 

ngữ “ đào tạo” và “ bồi dưỡng”. Vì vậy để đảm bảo tính thống nhất giữa lĩnh 

vực giáo dục y tế với các lĩnh vực giáo dục khác cũng như  đảm bảo tính khoa 

học cần sử dụng thống nhất thuật ngữ “bồi dưỡng” trong trường hợp này. 

Hai là, tăng cường sự phối hợp giữa cơ sở giáo dục và cơ sở thực hành 

trong thực hành để đào tạo, bồi dưỡng khối ngành khoa học sức khỏe và cấp 

chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Cụ thể là sự phối hợp của các 

trường Đại học Y với các bệnh viện hạng đặc biệt. 

Để đào tạo, bồi dưỡng được VC chuyên môn SĐH trong lĩnh vực y tế 

đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và kinh phí hơn hẳn các lĩnh vực đào tạo 

khác. Để tốt nghiệp Đại học Y, mỗi người phải trải qua 6 năm học tập, trong 

khi hầu hết các đại học khác chỉ cần 4 năm là có thể tốt nghiệp ra trường. Đào 

tạo chuyên khoa I là những bác sỹ đã được đào tạo 6 năm, sau đó được thực 

hành thực tế tay nghề trong một lĩnh vực chuyên khoa nhất định ít nhất là sau 

2 năm mới đủ tiêu chuẩn thi tuyển sinh vào học học chuyên khoa cấp 1. Đối 

tượng đào tạo bác sỹ nội trú là những sinh viên tốt nghiệp loại khá trở lên thì 

được tham dự thi tuyển và đỗ vào học bác sỹ nội trú để học thêm 3 năm. 

Chuyên khoa cấp II là loại hình đào tạo SĐH đặc thù của ngành y tế, với đối 

tượng là những người đã tốt nghiệp chuyên khoa I hoặc bác sỹ nội trú, nhằm 

tạo ra các chuyên gia y tế bậc cao, có khả năng thực hành giỏi trong một 

chuyên ngành hẹp. Từ trước tới nay, theo quy định của Bộ Giáo dục và đào 

tạo, các trường tiến hành việc đào tạo cấp bằng SĐH như thạc sỹ, tiến sỹ, bác 

sỹ nội trú, bác sỹ chuyên khoa. Còn các bệnh viện chỉ là nơi thực hành giữ vai 

trò phối hợp trong công tác đào tạo, không được cấp văn bằng, chứng chỉ gì 
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trong quá trình đào tạo. Trong khi đó hoạt động thực hành của các học viên có 

trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt có ý nghĩa lớn đối với chất 

lượng đào tạo học viên SĐH của ngành y. Bởi lẽ y tế là một lĩnh vực đặc thù 

trong đó hoạt động thực hành chiếm 70% chương trình học tập. Với vai trò là 

những bệnh viện trung tâm có nguồn nhân lực các bác sỹ trình độ SĐH, đây là 

những điều kiện quan trọng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo 

SĐH. Tuy nhiên theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo, các bệnh viện hạng 

đặc biệt chỉ được bồi dưỡng nâng cao chất lượng thông qua hình thức cấp 

chứng chỉ các khóa bồi dưỡng 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng…, không được phép 

cấp bằng đào tạo. Đây là một sự lãng phí nguồn nhân lực rất lớn. 

Vì vậy để nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo và đào tạo SĐH cũng 

như chất lượng bồi dưỡng VC có trình độ SĐH cần đổi mới quy trình đào tạo 

đại học và SĐH trong lĩnh vực y tế. Cụ thể khi các sinh viên, học viên SĐH 

tham gia thực hành tại các bệnh viện nói chung cũng như bệnh viên hạng đặc 

biệt nói riêng sẽ được cấp các chứng chỉ chứng nhận đã tham gia bồi dưỡng 

từng chuyên đề (chứng chỉ thực hành). Các trường đại học sẽ cấp các chứng 

chỉ  về lý thuyết. Một sinh viên, học viên SĐH sẽ chỉ được nhận bằng tốt 

nghiệp khi có đầy đủ các chứng chỉ về lý thuyết do trường Đại học Y cấp 

cộng với chứng chỉ bồi dưỡng thực hành do các bệnh viện cấp. Nếu theo mô 

hình như trên việc đào tạo sẽ nâng cao chất lượng, đảm bảo kết hợp giữa lý 

thuyết và thực hành, giữa bệnh viện và trường học. Đồng thời hoạt động bồi 

dưỡng của các bệnh viện nói chung và bệnh viện hạng đặc biệt nói riêng sẽ 

được chú trọng hơn cả về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, chương trình, tài 

liệu bồi dưỡng. 

Ba là, với khả năng và điều kiện làm việc của các VC chuyên môn có 

trình độ SĐH cần có những điều chỉnh các quy định về bồi dưỡng chuyên 

môn đối với đối tượng này như sau: 
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Cần xây dựng các quy định bồi dưỡng bắt buộc để cho các đối tượng 

này thi nâng cao thành bác sỹ chính một cách cụ thể. Các chương trình bồi 

dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cần phù hợp với những chuyên môn sâu của 

các VC chuyên môn có trình độ SĐH. 

Song song với việc đẩy mạnh việc hoàn thiện hệ thống các văn bản quy 

phạm pháp luật trong bồi dưỡng trình độ chuyên môn y tại các cơ sở y tế, thì 

việc kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng các trung tâm bồi dưỡng tại các 

bệnh viện hạng đặc biệt nhằm mở rộng phạm vi bồi dưỡng nâng cao trình độ 

chuyên môn cho đội ngũ VC có trình độ SĐH đối với tất cả các bác sỹ trong 

bệnh viện hạng đặc biệt. Kết hợp giữa các chương trình bồi dưỡng chuyên 

môn với chương trình bồi dưỡng pháp luật, quản lý, hành chính... Tất cả 

những hoạt động đó mang ý nghĩa thực tiễn quan trọng giúp nâng cao chất 

lượng bồi dưỡng đội ngũ VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện 

hạng đặc biệt ở Việt Nam trong thời gian tới. 

4.2.3. Tăng cường năng lực đội ngũ giảng viên tại các trung tâm bồi 

dưỡng, đổi mới hình thức và phương pháp bồi dưỡng 

Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ giảng dạy, kết hợp giữa những giảng viên là 

những giáo sư, phó giáo sư và các giảng viên giỏi đầu ngành của các trung 

tâm bồi dưỡng và các bác sỹ có trình độ chuyên môn giỏi tại các bệnh viện 

thực hành. Đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ giảng viên, lớp giảng 

viên trước kế cận lớp giảng viên sau, khuyến khích và tạo điều kiện cho giảng 

viên học tập và nghiên cứu trong và ngoài nước để tạo ra một lực lượng giảng 

viên đủ mạnh về số lượng cũng như chất lượng chuyên môn nghiệp vụ đáp 

ứng được nhu cầu bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH theo quy 

hoạch phát triển của các bệnh viện hạng đặc biệt trong thời kỳ mới. Quy định 

những chế độ, chính sách ưu đãi, phù hợp để giảng viên yên tâm vừa tham 

gia nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân đồng thời tích cực tham gia công 

tác bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH. 
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Tăng cường đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên, phấn đấu đạt 

và vượt chỉ tiêu đề ra về số lượng, chất lượng đội ngũ giảng viên của các cơ 

sở bồi dưỡng. Ngoài ra các giảng viên tham gia bồi dưỡng VC chuyên môn có 

trình độ SĐH không nhất thiết phải là các bác sỹ của các bệnh viện hạng đặc 

biệt. Vì vậy cần tăng cường liên kết với các cơ sở đào tạo có uy tín, mời cán 

bộ giảng viên có trình độ, kinh nghiệm từ các cơ sở đào tạo ở nước ngoài đến 

giảng dạy. 

 Cập nhật chương trình đào tạo ở mọi loại hình và trình độ đào tạo. 

Khuyến khích một số trung tâm bồi dưỡng đủ điều kiện tổ chức liên kết đào 

tạo với các trường danh tiêng trong khu vực và quốc tế. Thường xuyên cải 

tiến phương pháp dạy, học, lấy người học làm trọng tâm, dạy, học gắn với 

thực hành. 

Đổi mới nội dung, chương trình bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ 

SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt. Nội dung của chương trình bồi dưỡng 

VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt cần chú 

trọng đến tính toàn diện về kiến thức bệnh học, đồng thời phải nắm vững 

chuyên môn sâu về chuyên ngành được đào tạo. Ngành y là một ngành đặc 

biệt liên quan trực tiếp đến các hoạt động khám, chữa bệnh và chăm sóc sức 

khỏe cho con người vì vậy ngoài việc nắm vững kỹ năng về chuyên môn, các 

VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt còn phải 

được giáo dục về y đức, chính trị tư tưởng và các chủ trương, đường lối chính 

sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời phải không ngừng nâng cao trình độ 

ngoại ngữ trong quá trình được đào tạo và hành nghề. Chương trình bồi 

dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt phải 

được biên soạn, bổ sung và chỉnh sửa bởi các giáo sư, phó giáo sư đầu ngành 

và những bác sỹ giỏi. Tuy nhiên, chương trình bồi dưỡng phải mang tính chất 

thực tiễn, phù hợp với điều kiện của các bệnh viện hạng đặc biệt và phải còn 
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phù hợp với xu hướng phát triển của hệ thống y tế Việt Nam. Ngoài ra công 

tác đánh giá VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt 

trong quá trình bồi dưỡng cũng đóng vai trò quan trọng trong công tác bồi 

dưỡng đội ngũ VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc 

biệt. VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt được 

đánh giá kỹ năng chuyên môn lâm sàng tại các khoa của bệnh viện đặc biệt 

trên bệnh nhân giả định hoặc bệnh nhân thực tế phải thực hiện hình thức thi 

viết đối với các môn học liên quan, được đánh giá thái độ bằng hình thức 

nhận xét của bệnh viện và các trung tâm đào tạo. 

Xây dựng các tiêu chí đánh giá năng lực (Competency Standard) đội 

ngũ VC chuyên môn trình độ sau đai học trong các bệnh viện hạng đặc biệt 

gắn với bồi dưỡng và sử dụng VC. 

Việc đánh giá năng lực đội ngũ VC chuyên môn trình độ SĐH trong các 

bệnh viện hạng đặc biệt được thực hiện thông qua việc sử dụng các tiêu chí đánh 

giá. Các tiêu chí này gắn với chất lượng của quá trình bồi dưỡng, chứng chỉ và 

đầu ra sau bồi dưỡng của đội ngũ VC chuyên môn trình độ SĐH. 

Theo Luật Giáo dục đại học có hiệu lực từ 01/01/2013, Chính phủ đã 

quy định về đào tạo SĐH đối với các ngành chuyên môn đặc biệt, trong đó có 

cán bộ y tế trình độ chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II và bác sỹ nội trú. 

Ngày 31/8/2012 Chính phủ đã có Nghị định số 63/2012/NĐ-CP quy định 

chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế đã giao Bộ Y 

tế phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo QLNN về đào tạo chuyên khoa SĐH 

đặc thù ngành y tế gồm: chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II, bác sỹ nội trú 

và đào tạo cập nhật kiến thức y khoa liên tục đối với cán bộ, VC chuyên 

ngành y tế. 

Như vậy, trong ngành y tế tiếp tục song song đào tạo chuyên khoa cấp 

I, chuyên khoa cấp II, bác sỹ nội trú và đào tạo tiến sỹ, thạc sỹ. Tuy nhiên, để 
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đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo các chuẩn cán bộ y tế và tôn 

trọng, ghi nhận những học phần kiến thức học viên đã tích lũy được công tác 

QLNN cần xây dựng văn bản đảm bảo tính liên thông giữa hai hệ đào tạo hàn 

lâm và đào tạo thực hành. Đảm bảo mềm dẻo trong thực hiện mỗi chương 

trình đào tạo khi người bác sỹ chuyển đổi lĩnh vực công tác, ví dụ đang là bác 

sỹ điều trị chuyển sang công tác giảng dạy tại các trung tâm đào tạo thì cần 

bổ sung thêm một khối lượng kiến thức lý thuyết nhất định và ngược lại một 

giảng viên các trung tâm đào tạochuyển công tác sang làm việc là bác sỹ điều 

trị tại các khoa của bệnh viện thì cần bổ sung thêm một số học phần kiến thức 

thực hành nhất định. 

4.2.4.  Kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng các trung tâm bồi 

dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học tại các bệnh viện 

hạng đặc biệt  

Kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng các trung tâm bồi dưỡng tại 

các bệnh viện hạng đặc biệt nhằm mở rộng phạm vi bồi dưỡng nâng cao trình 

độ nghiệp vụ đội ngũ VC có trình độ SĐH để từng bước tiến tới bồi dưỡng 

đầy đủ các chương trình đã nêu trên đối với tất cả các bác sỹ trong bệnh viện 

hạng đặc biệt. Xây dựng các chương trình bồi dưỡng trong năm, kết hợp giữa 

các chương trình bồi dưỡng chuyên môn với chương trình bồi dưỡng pháp 

luật, quản lý, hành chính... Trong thời gian bồi dưỡng cần có những chế tài và 

quy định gắn trách nhiệm của người được bồi dưỡng thông qua các kỳ thi 

chứng chỉ. 

Để nâng cao chất lượng các trung tâm bồi dưỡng VC chuyên môn có 

trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt, nhà nước và xã hội cần chú 

trọng đầu tư cơ sở vật chất. Nhà nước chịu trách nhiệm chính trong đầu tư 

ngân sách, đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện dạy, học cho các trung tâm tại 

các bệnh viện hạng đặc biệt, đảm bảo các chi phí cho các trung tâm đào tạo 
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theo nhu cầu phát triển của từng thời kỳ. Tuy nhiên việc tự chủ và tự chịu 

trách nhiệm theo tinh thần Nghị định 43/CP các bệnh viện tự chủ trong việc 

thu chi, các nguồn thu của bệnh viện hạng đặc biệt sẽ là nguồn đầu tư chính 

để phát triển các trung tâm đào tạo, các bệnh viện hạng đặc biệt cần tự chủ 

hơn về kinh phí hoạt động cũng như NNL tại các trung tâm đào tạo. 

Xây dựng lại các định mức chi tiêu, hướng dẫn, sử dụng nguồn kinh 

phí bồi dưỡng. Nếu không quy định lại các định mức chi tiêu, sử dụng kinh 

phí bồi dưỡng thì mọi cố gắng tổ chức bồi dưỡng đều ít có ý nghĩa. Định mức 

chi thấp thì không có việc gì được làm đến nơi đến chốn và nó trở thành cái 

phanh hãm đối với mọi động lực phát triển thúc đẩy hoạt động bồi dưỡng nói 

chung cũng như bồi dưỡng VC có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt. 

Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút nguồn vốn từ các nguồn khác nhau, tạo 

thêm nguồn thu dịch vụ để mở mới và tái đầu tư cho các cơ sở bồi dưỡng. 

Thu hút các nguồn vốn ODA và FDI của các nước và các tổ chức quốc tế cho 

đào tạo nhân lực y tế, nâng cấp các trung tâm bồi dưỡng.  

Để đảm bảo chất lượng bồi dưỡng nhất thiết cần các trung tâm phải 

xây dựng các phòng thực hành tiền lâm sàng và lâm sàng. Đó là các phòng 

thực hành mẫu như một bệnh viện thu nhỏ với các trang thiết bị chăm sóc 

người bệnh theo các quy trình kỹ thuật và được thao tác trên bệnh nhân mô 

phỏng hoặc mô hình. Tại các bệnh viện có thể có phòng thí nghiệm mổ động 

vật như thỏ, lợn... Đây là nơi rèn luyện tay nghề đối với các bác sỹ trước khi 

tiến hành các thủ thuật, phẫu thuật trong bệnh viện. Đây là yếu tố quan trọng, 

quyết định chất lượng cán bộ y tế giúp cho việc thực hành lâm sàng thao tác 

trên bệnh nhân thật tại bệnh viện được tốt nhất. Do đó các trung tâm cần được 

trang bị.   
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4.2.5.Tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động 

bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học tại các bệnh viện 

hạng đặc biệt  

Kinh tế nước ta đang tiếp tục quá trình chuyển sang nền “kinh tế thị 

trường theo định hướng XHCN”, các cải cách kinh tế đang diễn ra một cách 

sâu rộng và triệt để hơn nhằm tháo gỡ những cản trở về hành chính còn lại. 

Mục đích chủ yếu của việc giao quyền làm chủ cho các hoạt động trong lĩnh 

vực sự nghiệp công lập như giáo dục, y tế nói chung cũng như hoạt động bồi 

dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt là có 

thể hoạt động một cách có hiệu quả và đáp ứng tốt nhất những đòi hỏi của xã 

hội. Thể chế tự chủ cao hơn là yếu tố then chốt nhằm đa dạng hoá và sử dụng 

các nguồn lực một cách có hiệu quả. 

Trong việc giải quyết mối quan hệ giữa cơ quan quản lý nhà nước và các 

trung tâm bồi dưỡng của các bệnh viện hạng đặc biệt, sự phân chia quyền lực 

và giám sát nào vẫn đảm bảo việc Nhà nước thực hiện “chức năng quản lý vĩ 

mô” trong khi vẫn tăng khả năng tự chủ của các cơ sở bồi dưỡng nhằm giải 

phóng năng lực tiềm tàng và sự nhiệt tình của cơ sở. Quyền được tự chủ cao 

hơn, được tham gia nhiều hơn là cơ sở để xây dựng ý thức trách nhiệm của 

các Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến của các bệnh viện hạng đặc biệt, cũng 

như các phương thức giám sát nhằm giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật 

và hoạt động kém hiệu quả. Cụ thể phải thực hiện đồng bộ, toàn diện các nội 

dung tự chủ, tự chịu trách nhiệm sau: 

Thứ nhất, tự chủ và tự chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý bộ máy 

Để tăng tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm xã hội trong tổ chức bồi 

dưỡng thì bộ máy quản lý của các trường phải tiếp tục được hoàn thiện, đồng 

thời có sự phân công, phân cấp hợp lý giữa các đơn vị. Vì vậy đội ngũ lãnh 

đạo các Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến phải do Giám đốc bệnh viện bổ 
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nhiệm (hiện nay vẫn do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định bổ nhiệm). Về nhân sự, 

tổ chức bộ máy của Trung tâm chịu sự quản lý, lãnh đạo trực tiếp của Giám 

đốc bệnh viện. 

Thứ hai, tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tài chính 

Quản lý tài chính đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình thực 

hiện tự chủ tài chính. Đây là vấn đề then chốt nhằm đảm bảo quá trình tự chủ 

và tự chịu trách nhiệm được thực hiện đầy đủ, khách quan, công bằng và 

minh bạch. Bệnh viện cần hạch toán kinh phí để hoàn toàn hoạt động bồi 

dưỡng tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tài chính, theo nguyên tắc lấy thu bù 

chi. Đối với kinh phí cho hoạt động bồi dưỡng VC của bệnh viện trích từ các 

nguồn thu của hoạt động bệnh viện. Đối với bồi dưỡng VC của các bệnh viện 

khác trên cơ sở lấy thu bù chi. Hiện nay về kinh phí hoạt động bồi dưỡng VC 

chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện vẫn sử dụng một phần từ ngân 

sách nhà nước. 

Thứ ba, tự chủ và tự chịu trách nhiệm phát triển đội ngũ giảng viên và 

cán bộ quản lý bồi dưỡng – điều kiện then chốt đảm bảo trách nhiệm về chất 

lượng bồi dưỡng 

Với mục đích xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý có đủ về 

số lượng, đảm bảo về chất lượng, tiến tới vượt chuẩn để có thể thực hiện tự 

chủ và tự chịu trách nhiệm trong lĩnh vực bồi dưỡng, các bệnh viện cần xây 

dựng chuẩn tuyển dụng đội ngũ giảng viên; xây dựng quy trình tuyển dụng 

cán bộ hợp lý; sử dụng, bố trí đúng người, đúng việc phù hợp với năng lực, sở 

trường của mỗi người. 

Thứ tư, tự chủ và tự chịu trách nhiệm hoạt động bồi dưỡng 

 Cụ thể, các bệnh viện tự chủ về kế hoạch bồi dưỡng; tự chủ về chương 

trình bồi dưỡng; tự chủ và tự chịu trách nhiệm và hình thức, phương pháp về 

bồi dưỡng. Tất cả trên cơ sở khả năng của đơn vị cũng như nhu cầu của xã 

hội, của học viên. 
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Thứ năm, tự chủ và tự chịu trách nhiệm về kiểm tra, đánh giá 

Một trong những điều kiện cơ bản để có thể giao quyền tự chủ và tự 

chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo chất lượng hoạt động bồi dưỡng viên 

chức chuyên môn có trình độ SĐH là các bệnh viện có một hệ thống kiểm tra, 

đánh giá với giảng viên và học viên. Việc kiểm tra, đánh giá phải trên cơ sở 

phù hợp với quy định chung do Bộ Giáo dục và đào tạo và Bộ Y tế ban hành. 

Nhìn chung quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong hoạt động bồi 

dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH là hai mặt của một vấn đề không thể 

tách rời. Tăng cường quá quyền tự chủ mà không đặt yêu cầu về tự chịu trách 

nhiệm sẽ có nguy cơ dẫn đến buông lỏng quản lý, giảm sút chất lượng, chạy 

theo lợi ích trước mắt. Ngược lại, tăng cường sự chịu trách nhiệm mà hạn chế 

quyền tự chủ sẽ trói buộc các bệnh viện, không tạo ra động lực và cơ chế cho 

sự vận hành tự nhiên, hạn chế sự mềm dẻo, linh hoạt, khả năng đáp ứng yêu 

cầu đa dạng của xã hội. Duy trì sự can thiệp đúng mức của nhà nước thông 

qua các công cụ pháp lý, quy chế, tài chính để rồi từ bỏ dần sự can thiệp trực 

tiếp vào quản lý vi mô, tăng quyền tự chủ cho các bệnh viện là cần thiết.  

 4.2.6. Tiến hành thường xuyên hoạt động thanh tra, giám sát và  

kiểm định chất lượng bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại 

học tại các bệnh viện hạng đặc biệt 

Tiến hành thường xuyên hoạt động thanh tra, giám sát và kiểm định 

chất lượng bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện 

hạng đặc biệt và một khâu bắt buộc trong quản lý nhà nước. Trong xu thế 

hiện nay khi tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động cảu 

các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung càng đòi hỏi Nhà nước phải tăng 

cường hoạt động thanh tra, giám sát, kiểm định. Để thực hiện giải pháp này 

cần thực hiện đồng bộ các nội dung sau: 
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Một là, xây dựng tiêu chí kiểm định chất lượng bồi dưỡng. 

Kiểm định chất lượng bồi dưỡng là một khâu rất quan trọng nhằm nâng 

cao chất lượng bồi dưỡng cũng như định hướng bồi dưỡng nhất là đối tượng 

lại là các VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt. 

Ngành Y là một ngành đặc biệt, các hoạt động gắn liền với hoạt động 

chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân, vì vậy việc kiểm định 

chất lượng trong công tác bồi dưỡng và đào tạo liên tục đội ngũ VC chuyên 

môn, đặc biệt là công tác bồi dưỡng VC chuyên môn trình độ SĐH là những 

người có trình độ chuyên môn sâu, những người thường làm công tác khám 

chữa bệnh tại các tuyến cuối cùng trong hệ thống y tế của Việt Nam, cần phải 

được quan tâm đặc biệt nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ cán bộ y tế chuyên 

sâu. Có thể xem xét một số tiêu chí sau: 

 Tiêu chí về nhiệm vụ, mục tiêu 

Bồi dưỡng các VC có trình độ chuyên khoa sâu, có kiến thức toàn diện, 

sử dụng thành thạo trang thiết bị y tế hiện đại tại các bệnh viện hạng đặc biệt 

là các cơ sở y tế chuyên sâu nhằm đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe, 

khám chữa bệnh của nhân dân trong thời kỳ mới. 

Tiêu chí về nội dung, chương trình bồi dưỡng 

Xây dựng chi tiết về chương trình giảng dạy lý thuyết và thực hành tại 

bệnh viện, xây dựng các tài liệu giảng dạy, tài liệu tham khảo cho các học 

viên nội trú. Chương trình bồi dưỡng có mục tiêu cụ thể, rõ ràng, có cấu trúc 

hợp lý, được thiết kế một cách hệ thống đáp ứng yêu cầu về kiến thức, thực 

hành nhằm tạo điêu kiện hỗ trợ tốt cho các VC chuyên môn có trình độ SĐH 

học tập và nghiên cứu. Chương trình bồi dưỡng cần được định kỳ bổ sung, 

sửa chữa theo sự tiến bộ chung của y học hiện đại thế giới. Mặt khác, cần 

thiết phải thu thập ý kiến phản hồi từ những người đã tham gia các khóa bồi 

dưỡng và có thể có sự tham gia đánh giá của các chuyên gia độc lập trong 

nước và quốc tế. 



143 
 

Tiêu chí về hỗ trợ học viên 

Các học viên là các VC chuyên môn có trình độ SĐH cần được tạo 

điều kiện tốt về thường trú tại bệnh viện cũng như quá trình thực hành khám, 

điều trị cho bệnh nhân và sử dụng các trang thiết bị y tế hiện đại trong quá 

tŕnh bồi dưỡng chuyên môn. 

Đối với học viên cần có được các chế độ đãi ngộ tương xứng để đảm 

bảo sự yên tâm trong quá trình vừa học tập đồng thời vừa khám và điều trị 

bệnh nhân. 

Các học viên cần được bồi dưỡng đầy đủ về chính trị tư tưởng, y đức 

và các chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. 

Tiêu chí về giảng viên 

Học viên là các VC chuyên môn có trình độ SĐH có được hướng dẫn 

đầy đủ từ giảng viên, bác sỹ có nhiều kinh nghiệm trong quá trình tham gia 

khóa học bồi dưỡng chuyên môn. 

Số lượng giảng viên cần có đủ và đảm bảo cơ cấu giảng viên có hợp lý. 

Mỗi giảng viên thực hành phụ trách từ một đến hai học viên học tập theo 

chương trình bồi dưỡng chuyên môn. 

Các giảng viên cần phải đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn, nghiệp 

vụ nhằm thực hiện tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đối tượng là các 

VC có trình độ SĐH trở thành những người có trình độ chuyên sâu phục vụ 

cho công tác khám và điều trị cho bệnh nhân ở tuyến cuối. 

Xây dựng tiêu chí trung tâm đào tạo cần phải tạo điều kiện cho giảng 

viên thường xuyên tham gia các hoạt động chuyên môn ở trong cũng như 

ngoài nước. 

Các trung tâm đào tạo tại các bệnh viện hạng đặc biệt cần có kế hoạch 

và phương pháp đánh giá hợp lý các hoạt động giảng dạy của giảng viên như 

đối mới phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá kết quả học tập của 

các VC tham gia các khóa bồi dưỡng. 
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Tiêu chí về công tác đào tạo giảng viên của các trung tâm cần được 

thường xuyên. Hàng năm tuyển dụng giảng viên mới theo hướng được trẻ hóa 

đội ngũ cán bộ. 

Tiêu chí về tổ chức và quản lý 

Đối với các trung tâm bồi dưỡng là cơ sở cho việc phân biệt năng lực 

giữa các đối tượng với nhau, là cơ sở cho việc xây dựng chương trình, nội 

dung bồi dưỡng mỗi học viên khi tốt nghiệp có được các năng lực theo quy 

định, là cơ sở để giáo viên xác định mục tiêu và nội dung bồi dưỡng cho từng 

đối tượng cụ thể. 

Đối với các bệnh viện cơ sở sử dụng nhân lực y tế: đây là cơ sở để xác 

định phạm vi hành nghề ở mỗi đối tượng; là cơ sở để phân công nhiệm vụ, 

xây dựng tiêu chuẩn thực hành nghê nghiệp, xác định trách nhiệm, nghĩa vụ 

và giải quyết các sai phạm về đạo đức và hành nghê cho các bác sỹ chuyên 

khoa cấp I, chuyên khoa cấp II và bác sỹ nội trú bệnh viện. 

Đối với cơ quan quản lý: Là cơ sở để mỗi quốc gia xác định năng lực, 

chuẩn mực, tuyển chọn, sử dụng nhân lực và là cơ sở để các quốc gia công 

nhận sự tương đương vê trình độ giữa các bác sỹ chuyên khoa ở mỗi quốc 

gia; là cơ sở để hợp tác, trao đổi nhân lực giữa các quốc gia. 

Tiêu chí về chứng chỉ bồi dưỡng trong lĩnh vực y tế 

Trên cơ sở đạt được các chuẩn năng lực của đội ngũ cán bộ y tế SĐH, 

việc cấp văn bằng cho các đối tượng này cần được cấp có tham quyên công 

nhận và tôn vinh như đối với lĩnh vực chuyên môn đặc thù. Điều đó sẽ tạo ra 

sự tôn trọng đúng mức của xã hội với đội ngũ này, cũng như nâng cao trách 

nhiệm của họ trước xã hội. Trước mắt, Bộ Y tế cần xây dựng chương trình 

bồi dưỡng đối với đối tượng là các VC chuyên môn trình độ SĐH. 

Xây dựng hệ thống về thi và cấp chứng chỉ hành nghề gắn với sử dụng 

đội ngũ VC chuyên môn có trình độ SĐH trong lĩnh vực y tế và hội nhập 

quốc tế 
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Ngành Y là một ngành đặc biệt, các hoạt động gắn liền với hoạt động 

chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân, vì vậy việc kiểm định 

chất lượng trong công tác bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các 

bệnh viện hạng đặc biệt là những người có trình độ chuyên môn sâu, những 

người thường làm công tác khám chữa bệnh tại các tuyến cuối cùng trong hệ 

thống y tế của Việt Nam, cần phải được quan tâm đặc biệt nhằm đảm bảo 

chất lượng đội ngũ cán bộ y tế chuyên sâu. 

 Hai là, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc đảm bảo tiêu chuẩn mỗi 

bác sỹ phải tham gia bồi dưỡng 48 h trong vòng hai năm mới được cấp chứng 

chỉ hành nghề. Theo quy định của Thông tư 22/2013/ TT – BYT, đây là một 

tiêu chí bắt buộc đối với viên chức chuyên môn. Vì vậy để đảm bảo và không 

ngừng nâng cao chất lượng của đội ngũ VC y tế nói chung cũng như VC 

chuyên môn SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt, Bộ Y tê cần tăng cường 

kiểm soát việc đảm bảo tiêu chí này. Trên cơ sở đó sẽ đẩy mạnh hoạt động 

bồi dưỡng chuyên môn của các viên chức y tế. 

Ba là, tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động bồi dưỡng VC chuyên 

môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt. Cùng với việc giao 

quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm cả về thực hiện nhiệm vụ, nhân sự, tổ chức 

bộ máy, tài chính, cần đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra thường xuyên 

và đột xuất để đảm bảo hoạt động bồi dưỡng của các bệnh viện tuân thủ các 

quy định pháp lý. 

Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và đánh giá là một khâu quan 

trọng không thể thiếu được trong quá trình QLNN đối với đào tạo và bồi 

dưỡng đội ngũ VC chuyên môn có trình độ SĐH trong các bệnh viện hạng 

đặc biệt cũng như các công tác quản lý nói chung khác. Tăng cường công tác 

kiểm tra, giám sát, thanh tra QLNN đối với đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ VC 

chuyên môn có trình độ SĐH trong các bệnh viện hạng đặc biệt nghĩa là các 
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cơ quan QLNN của ngành Y tế và các cơ quan liên quan khác cần phải tiến 

hành thường xuyên, liên tục với các bộ công cụ đánh giá được rõ ràng nhằm 

lượng hóa đánh giá được những điểm mạnh, điểm yếu, những khó khăn, tồn 

tại của công tác QLNN đối với đào tạo và bồi dưỡng NNL chất lượng cao tại 

các bệnh viện mà đề ra các giải pháp khắc phục kịp thời. 

4.2.7. Mở rộng và tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế trong bồi 

dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học tại các bệnh viện 

hạng đặc biệt  

Tình hình kinh tế dần đi vào ổn định, người dân Việt Nam ngày càng 

sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho các dịch vụ chăm sóc Y tế chất lượng. Có thể 

thấy, nếu so với các nước trong khu vực, Việt Nam có một đội ngũ y bác sỹ 

không thua kém với các đồng nghiệp trong khu vực. Trong vấn đề chính sách 

phát triển, Chính phủ Việt Nam đã đặt mục tiêu hiện đại hóa hạ tầng y tế vào 

năm 2020. Hiện Việt Nam đang nỗ lực mở rộng và đầu tư vào các lĩnh vực 

của ngành như thiết bị chẩn đoán hình ảnh, các trang thiết bị y tế, công nghệ 

thông tin, dược và công nghệ sinh học. Tuy nhiên để thực hiện được các việc 

trên các bệnh viện hạng đặc biệt ở nước ta cần phải thực hiện hợp tác với các 

tổ chức y tế quốc tế trong việc bồi dưỡng và đào tạo liên tục đối với đội ngũ 

VC chuyên môn của mình. Thông qua hợp tác quốc tế sẽ góp phần chuyển 

giao công nghệ hiện đại, tiên tiến về y học; từ đó rút ngắn khoảng cách về 

trình độ chuyên môn của đội ngũ VC y tế. 

Trong thực hiện hợp tác quốc tế về bồi dưỡng VC chuyên môn có trình 

độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt cần phải thực hiện như sau: 

Thứ nhất, thông qua các chương trình hợp tác này, các VC chuyên môn 

có trình độ SĐH cần được  tham gia các buổi hội thảo, các khóa tập huấn 

chuyển giao công nghệ với các chuyên gia của y tế giỏi đến từ khắp nơi trên 

thế giới. 
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Thứ hai, thông qua các chương trình bồi dưỡng có sự hợp tác của các 

chuyên gia trên thế giới các VC chuyên môn có trình độ SĐH được tiếp xúc 

và trao đổi họp tập kinh nghiệm của các chuyên gia đầu ngành trên thế giới. 

Thứ ba, hợp tác quốc tế về bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ tăng 

khả năng khám chữa bệnh và sử dụng máy  móc tiên tiến của đội ngũ VC 

trình độ SĐH của các bệnh viện hạng đặc biệt 

4.3. Kiến nghị điều kiện thực hiện giải pháp hoàn thiện quản lý nhà 

nước về bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học tại các 

bệnh viện hạng đặc biệt ở Việt Nam  

4.3.1. Kiến nghị với Chính phủ 

Thứ nhất, quy định thang bảng lương của đội ngũ cán bộ y tế có trình 

độ chuyên khoa SĐH tương ứng với thời gian, chi phí và công sức để đào tạo, 

bồi dưỡng đội ngũ này. Mức lương khởi điểm của những người tốt nghiệp đại 

học y nên được quy định cao hơn chứ không nên đánh đồng với mức lương 

của các sinh viên tốt nghiệp các trường đại học khác. Điêu này là hoàn toàn 

phù hợp với thực tế khách quan và đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của xã hội 

đối với đội ngũ VC y tế có trình độ đại học và SĐH. 

Thứ hai, có chế độ phụ cấp thâm niên công tác cho VC làm công tác 

trực tiếp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Hiện nay, Nhà nước đã có quy 

định tính phụ cấp cho nhà giáo theo thâm niên công tác để bảo đảm sự ưu đãi 

và tôn vinh đối với đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục. Ngành Y là một 

lĩnh vực đặc thù, có sứ mệnh chăm sóc sức khoẻ của nhân dân, phát triển thể 

chất của người Việt Nam. Các VC trực tiếp chăm sóc sức khỏe nhân dân là 

những người phải làm việc khá căng thẳng, yêu cầu rất cao về trách nhiệm 

trước người bệnh và xã hội. Thời gian công tác thực tế cũng chính là thời 

gian nâng cao khả năng thực hành trên thực tế, đó là yếu tố quan trọng để 

nâng cao chất lượng công tác của họ. Thâm niên công tác chính là một thước 
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đo đánh giá năng lực chuyên môn của VC y tế, đặc biệt là của đội ngũ VC 

chuyên khoa SĐH. Vì vậy, Bộ Y tế cần sớm đệ trình lên Chính phủ đề xuất 

về phụ cấp thâm niên công tác cho các VC làm công tác trực tiếp chăm sóc 

sức khỏe cho nhân dân. 

Thứ ba, cần có chính sách về tự chủ tự chịu trách nhiệm trong công tác 

bồi dưỡng và đào tạo liên tục đối với đội ngũ VC chuyên môn có trình độ 

SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt. Cụ thể: 

 Việc tính toán xác định số lượng biên chế, nhân lực của các Trung tâm 

bồi dưỡng cần dựa trên nhu cầu thực tế của trung tâm trong việc bảo đảm 

cung ứng các chương trình bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu của chuyên khoa của 

các bệnh viện. Các bệnh viện hạng đặc biệt là cơ quan quản lý cấp trên chỉ 

xem xét, yêu cầu đơn vị luận chứng đầy đủ về nhu cầu và khả năng bảo đảm 

NNL tương xứng với nhiệm vụ và các nguồn kinh phí huy động được.  

Giao cho đơn vị xây dựng kế hoạch biên chế, kế hoạch tuyển dụng cán 

bộ, VC báo cáo cơ quan chủ quản phê duyệt, trên cơ sở đó đơn vị được quyền 

tuyển dụng theo kế hoạch được duyệt.  

Các đơn vị cần chủ động trong việc ra quyết định điều động, biệt phái, 

nghỉ hưu, thôi việc, chấm dứt hợp đồng làm việc, khen thưởng, kỷ luật cán 

bộ, VC thuộc quyên quản lý theo quy định của pháp luật để tạo ra một môi 

trường thực sự công bằng trong sử dụng đội ngũ cán bộ y tế, phát huy những 

nhân tố tích cực và hạn chế các nhân tố tiêu cực, bảo đảm đạt được kết quả 

thực thi công việc ngày càng cao. 

Việc tăng cường tự chủ tự chịu trách nhiệm về nhân sự cần đi đôi với 

việc hoàn thiện cơ chế tự chủ về tài chính, nhằm tạo cho các đơn vị này sự 

chủ động trong huy động và sử dụng kinh phí.  

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thanh tra công tác bồi dưỡng 

đội ngũ VC chuyên môn có trình độ  SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt 
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Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và đánh giá là một khâu quan 

trọng không thể thiếu được trong quá trình bồi dưỡng đội ngũ VC chuyên 

môn có trình độ SĐH trong các bệnh viện hạng đặc biệt cũng như các công 

tác quản lý nói chung khác. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra 

các chương trình bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh 

viện hạng đặc biệt nghĩa là các bộ máy quản lý của bệnh viện và phòng ban 

có liên quan khác cần phải tiến hành thường xuyên, liên tục với các bộ công 

cụ đánh giá được rõ ràng nhằm lượng hóa đánh giá được những điểm mạnh, 

điểm yếu, những khó khăn, tồn tại của công tác bồi dưỡng mà đề ra các giải 

pháp khắc phục kịp thời. 

4.3.2. Kiến nghị với Bộ Y tế 

Một là, đổi mới căn bản, toàn diện đào tạo phát triển NNL y tế theo 

hướng tiếp cận với các phương thức đào tạo, bồi dưỡng của các nước tiên tiến 

trên thế giới. 

Hai là, chỉ đạo việc thực hiện nghiêm túc Thông tư 22 về bồi dưỡng 

liên tục cán bộ y tế, đảm bảo các các bộ y tế được cập nhật kiến thức, nâng 

cao trình độ chuyên môn tối thiểu 48 tiết học trong 2 năm liên tục. 

Ba là, thực hiện nghiêm việc xem xét chứng chỉ hành nghề mỗi 2 năm, 

nếu đáp ứng đủ thời gian bồi dưỡng liên tục theo Thông tư 22 mới được tiếp 

tục duy trì chứng chỉ hành nghề. 

Bốn là, đào tạo thực hành là loại hình đào tạo đặc thù của ngành Y tế, 

các bệnh viện là nơi tốt nhất triển khai loại hình đào tạo này. Bộ Y tế nên tiếp 

tục giao cho các bệnh viện hạng đặc biệt được đào tạo bác sỹ nội trú, chuyên 

khoa I, chuyên khoa II; từ đó tạo ra NNL chất lượng cao, đội ngũ giảng viên 

hùng hậu để tiếp tục triển khai nhiều hoạt động bồi dưỡng cán bộ SĐH chất 

lượng cao. 
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Đề xuất giai đoạn tới nhằm hội nhập với quốc tế, Bộ Y tế cần tập trung 

chỉ đạo tạo chuyên khoa lâm sàng ở bệnh viện theo hướng đào tạo chuyên 

khoa và bồi dưỡng liên tục gắn với việc thi và cấp chứng chỉ hành nghề y 

tế;đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ dành cho cán bộ giảng dạy trong các trường đại 

học, cao đẳng, và trung cấp y tế, các viện nghiên cứu y dược, dành cho các 

chuyên khoa cận lâm sàng như xét nghiệm, sinh lý học con người, giải phẫu 

bệnh lý..., các chuyên ngành về y tế công cộng, về điều dưỡng y tế. 

Năm là, tiếp tục thẩm định, mở mã ngành đào tạo cho các bệnh viện 

chưa được cấp mã đào tạo liên tục, là cơ sở pháp lý cho các bệnh viện này tổ 

chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ y tế tại các bệnh viện. 

Sáu là, Bộ Y tế cần xây dựng một phần mềm tin học quản lý toàn bộ 

hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đối với từng cán bộ, quản lý được cả phạm vi 

hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề. Cung cấp phần mềm này 

cho các bệnh viện để liên thông trong vấn đề quản lý. Người dân có thể tra 

cứu thông tin nghề nghiệp, phạm vi hành nghề của từng bác sỹ góp phần 

hướng tới dự hài lòng của người bệnh. 

4.3.3. Kiến nghị với các bệnh viện hạng đặc biệt 

Một là, các bệnh viện hạng đặc biệt cần có kế hoạch bồi dưỡng chuyên 

môn cho chính cán bộ của bệnh viện mình, cần giao cho một đơn vị trong 

bệnh viện làm đầu mối lập kế hoạch và tổ chức triển khai, đảm bảo tối thiểu 

48 tiết học cho mỗi cán bộ trong hai năm liên tục. 

Hai là, các bệnh viện hạng đặc biệt nên sử dụng phần mềm tin học của 

Bộ Y tế (nếu có) để quản lý toàn bộ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đối với 

từng cán bộ, quản lý được cả phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ 

hành nghề. Trước mắt khi Bộ Y tế chưa xây dựng được phần mềm này thì bản 

thân mỗi bệnh viện cũng nên xây dựng phần mềm riêng để quản lý. 
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Ba là, tiếp tục nâng cao chất lượng bồi dưỡng trình độ chuyên môn cho 

các cán bộ y tế của bệnh viện và của các bệnh viện tuyến trước thông qua cập 

nhất, cải tiến chương trình và tài liệu bồi dưỡng, cải tiến phương pháp giảng 

dạy, phương pháp học tập, phương thức kiểm tra, đánh giá trình độ đầu ra của 

các học viên. 

Bốn là, tăng cường đánh giá, nhận xét, phản hồi nhiều chiều từ học viên 

và giảng viên, từ cơ sở bồi dưỡng; giúp điều chỉnh các chương trình và tài liệu 

bồi dưỡng chuyên môn cho phù hợp. 

Năm là, đổi mới căn bản, toàn diện bồi dưỡng VC có trình độ SĐH 

theo hướng tiếp cận với các phương thức đào tạo của các nước tiên tiến trên 

thế giới, kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền.  

Sáu là, xây dựng các cơ chế chính sách ưu tiên và tăng cường đầu tư 

cho nghiên cứu khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng trong y học, hình thành 

các trung tâm nghiên cứu y học, y sinh học ngang tầm khu vực và quốc tế. 

Bảy là, tăng cường hợp tác và chủ động hội nhập nền y học Việt Nam 

với nền y học của các nước tiên tiến trên thế giới. Hợp tác về đào tạo, bồi 

dưỡng với các nước phát triển nhất là cử người đi học tập và thực hiện chuyển 

giao công nghệ đào tạo hiện đại là con đường tôt nhất, hiệu quả nhất cho đào 

tạo, bồi dưỡng ở trong nước. Các giảng viên phải là những người trước tiên 

được tiếp xúc với cách tổ chức quản lý công việc và quy trình đào tạo, bồi 

dưỡng của các nước phát triển. 
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Tiểu kết chương 4 

 

Đội ngũ VC chuyên môn có trình độ SĐH là một yếu tố quan trọng, có 

ý nghĩa quyết định đến các hoạt động khám, chữa bệnh, góp phần to lớn vào 

công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Để phát triển đội 

ngũ này cả về số lượng và chất lượng, Nhà nước và các bệnh viện hạng đặc 

biệt cần quan tâm bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với đội ngũ VC 

chuyên môn có trình độ SĐH, tạo điều kiện để xây dựng, sử dụng và phát huy 

một cách tốt nhất năng lực của đội ngũ này. Xuất phát từ ý nghĩa đó, chương 

4 luận án đã tập trung vào các giải pháp: kế hoạch hóa đội ngũ VC chuyên 

môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt ở Việt Nam, điều chỉnh 

các quy định về bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH của ngành y tế, 

đổi mới căn bản nội dung, chương trình, tài liệu, phương pháp bồi dưỡng VC 

chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt ở Việt Nam, bố 

trí các nguồn tài chính và tăng cường điều kiện vật chất cho hoạt động của 

các cơ sở bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng 

đặc biệt ở Việt Nam, mở rộng và tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế trong 

bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt ở 

Việt Nam, Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên bồi dưỡng VC chuyên 

môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt ở Việt Nam, tiến hành 

thường xuyên hoạt động kiểm định chất lượng bồi dưỡng VC chuyên môn có 

trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt ở Việt Nam. 

Các giải pháp này đã thể hiện được toàn bộ những vấn đề cần giải 

quyết trong công tác bồi dưỡng đối với đội ngũ VC chuyên môn có trình độ 

SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt trong thời gian tới. 
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KẾT LUẬN 

 

Đội ngũ VC chuyên môn có trình độ SĐH là một yếu tố quan trọng, có 

ý nghĩa quyết định đến các hoạt động khám, chữa bệnh, góp phần to lớn vào 

công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Để phát triển đội 

ngũ này cả về số lượng và chất lượng, việc nghiên cứu tăng cường hoạt động 

quản lý nhà nước trong lĩnh vực này là một yêu cầu cấp thiết cả lý luận và 

thực tiễn. Trong phạm vi luận án, những kết quả nghiên cứu cơ bản thể hiện 

như sau:   

Chương 1 của luận án đã đưa ra được tổng quan tình hình các công 

trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài ở một số khía cạnh sau: Những công 

trình nghiên cứu về QLNN và QLNN ở các lĩnh vực khác nhau; Những công 

trình nghiên cứu về đào tạo, bồi dưỡng nói chung và bồi dưỡng nguồn nhân 

lực ngành y tế nói riêng; những công trình nghiên cứu ngoài nước có liên 

quan đến đề tài. Trên cơ sở liệt kê, phân tích các công trình nghiên cứu trong 

và ngoài nước có liên quan đến đề tài, luận án đã rút ra s kết luận sau: 

Thứ nhất, luận án có thể kế thừa công cụ lý thuyết khi nghiên cứu về 

quản lý nhà nước.; kế thừa những phân tích, đánh giá về thực trạng hoạt động 

đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, VC hành chính nói chung cũng như 

hoạt động bồi dưỡng với đội ngũ VC ngành y tế nói riêng. Các kết quả nghiên 

cứu cũng gợi mở những định hướng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả 

QLNN về nguồn nhân lực ngành y tế. 

Thứ hai, luận án phải tiếp tục hệ thống hóa và bổ sung một số khái 

niệm, luận điểm khoa học QLNN về bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ 

SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt. Đồng thời luận án cần đi sâu nghiên cứu 

đặc điểm cơ bản và nội dung QLNN về bồi dưỡng VC chuyên môn có trình 

độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt. Luân án cần phân tích được thực 
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trạng QLNN về bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH ở các bệnh viện 

hạng đặc biệt tại Việt Nam hiện nay, phân tích các định hướng của ngành Y tế 

và đề xuất các giải pháp hoàn thiện QLNN về bồi dưỡng VC chuyên môn có 

trình độ SĐH ở các bệnh viện hạng đặc biệt tại Việt Nam. 

Chương 2 của luận án đã giải quyết những vấn đề lý luận cốt lői lięn 

quan đến đề tài như sau: 

- Phân tích, làm rõ các khái niệm cơ bản có liên quan đến đề tài như: 

khái niệm bệnh viện, bệnh viện hạng đặc biệt, bồi dưỡng VC chuyên môn có 

trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt. Và khái niệm then chốt của đề 

tài là quản lý nhà nước về bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại 

bệnh viện hạng đặc biệt được hiểu: là quá trình tổ chức, điều hành của các cơ 

quan hành chính nhà nước với hoạt động bồi dưỡng VC chuyên môn có trình 

độ SĐH ở các bệnh viện hạng đặc biệt nhằm đạt được mục đích của quản lý 

nhà nước.Đó là một chu trình quản lý khép kín bao gồm các giai đoạn chính: 

xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật,chiển lược, kế hoạch - triển khai  

thực hiện và thanh tra, kiểm tra, giám sát bồi dưỡng VC chuyên môn có trình 

độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt ở Việt Nam.   

- Phân tích vai trò của QLNN về bồi dưỡng nguồn nhân lực VC chuyên 

môn có trình độ SĐH ngành y tế. 

- Xác định các chủ thể QLNN về bồi dưỡng VC chuyên môn có trình 

độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt 

- Phân tích các nội dung chính của QLNN về bồi dưỡng VC chuyên 

môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt. Đó là :xây dựng, ban 

hành chính sách, pháp luật, chiến lược, kế hoạch  bồi dưỡng VC chuyên môn 

có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt; Triển khai thực hiện và  

kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ 

SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt. 
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- Phân tích đánh giá các yếu tố tác động đến quản lý nhà nước về bồi 

dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt . 

-Tìm hiểu kinh nghiệm quản lý nhà nước về bồi dưỡng VC chuyên môn có 

trình độ SĐH ở các nước trên thế giới như Hàn Quốc, Xin-ga-po; Trung Quốc; 

Indonexia; Canada; từ đó rút ra những  giá trị tham khảo đối với Việt Nam. 

Chương 3 khái quát về thực trạng QLNN về bồi dưỡng VC chuyên môn 

có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt ở Việt Nam đã được nghiên 

cứu ở các mặt sau: 

Trên cơ sở khái quát về các bệnh viện hạng đặc biệt ở Việt Nam và đội 

ngũ VC chuyên môn có trình độ SĐH ở các bệnh viện hạng đặc biệt; luận án 

đã phân tích  thực trạng quản lý nhà nước về bồi dưỡng VC chuyên môn có 

trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt ở Việt Nam ở ba nội dung 

chính: Tình hình xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật, kế hoạch chiến 

lược bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc 

biệt; Tình hình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật, kế hoạch chiến lược 

bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt 

và Thực trạng kiểm tra, đánh giá quá trình bồi dưỡng VC chuyên môn có trình 

độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt ở Việt Nam. Từ đóluận ánrút ra các 

thành công, hạn chế trong hoạt động QLNN về  bồi dưỡng đội ngũ VC 

chuyên môn có trình độ SĐH trong các bệnh viện hạng đặc biệt và xác định rõ 

các nguyên nhân của những thành tựu cũng như hạn chế này. 

Chương 4 luận án đã tập trung vào các giải pháp: kế hoạch hóa đội ngũ 

VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt ở Việt Nam, 

điều chỉnh các quy định về bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH của 

ngành Y tế, đổi mới căn bản nội dung, chương trình, tài liệu, phương pháp 

bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt ở 

Việt Nam, bố trí các nguồn tài chính và tăng cường điều kiện vật chất cho 
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hoạt động của các cơ sở bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các 

bệnh viện hạng đặc biệt ở Việt Nam, mở rộng và tăng cường hoạt động hợp 

tác quốc tế trong bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh 

viện hạng đặc biệt ở Việt Nam, Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên bồi 

dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt ở 

Việt Nam, tiến hành thường xuyên hoạt động kiểm định chất lượng bồi 

dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt ở 

Việt Nam. 

Các giải pháp này đã thể hiện được toàn bộ những vấn đề cần giải 

quyết trong công tác bồi dưỡng đối với đội ngũ VC chuyên môn có trình độ 

SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt trong thời gian tới. 
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PHỤ LỤC 

MẪU PHIẾU KHẢO SÁT VỀ  BỒI DƯỠNG  

NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CHO VIÊN CHỨC CÓ TRÌNH 

ĐỘ SAU ĐẠI HỌC TẠI CÁC BỆNH VIỆN HẠNG ĐẶC BIỆT Ở VIỆT NAM   

 
 

Thưa Anh/Chị! 

Với mong muốn nâng cao chất lượng đào tạo liên tục cho các cán bộ viên chức 

thuộc các bệnh viện hạng Đặc biệt để đề xuất Bộ Y tế,  xin anh/chị vui lòng cho biết một số 

thông tin sau: 
 

 

1. Bệnh viện anh/chị đang công tác:…………………………………………………. 

2. Viện/TT/Khoa/Phòng anh/chị hiện đang công tác:…………………………………. 

3. Học hàm:   Giáo sư     Phó giáo sư     

4. Học vị cao nhất:  

 Tiến sĩ   CKII  

 Thạc sĩ   CKI    

5. Thâm niên công tác trong ngành y của anh/chị:…………………….……năm 

6. Anh/chị có tham gia giảng dạy sinh viên/học sinh không:      Có  Không 

7. Anh/chị có tham gia giảng dạy học viên sau đại học không:  Có  Không 

8. Anh/chị có tham gia hướng dẫn luận văn, luận án cho học viên không (Là hướng 

dẫn 1 hoặc hướng dẫn 2):   Có   Không 

9. Anh/chị có tham gia Hội đồng chấm luận văn của HV sau đại học:  Có     Không 

10. Khóa đào tạo/bồi dưỡng cập nhật kiến thức gần nhất về chuyên ngành mà 

anh/chị tham dự cách đây bao lâu? 

 Trong vòng 1 năm gần đây   Từ 3 năm trước 

 Từ 1 năm trước    Từ 5 năm trước 

 Từ 2 năm trước    > 5 năm trước   

11. Hình thức đào tạo/bồi dưỡng chuyên môn ngắn hạn anh/chị thường tham dự là: 

 Hội thảo/hội nghị khoa học   

 Khóa đào tạo ≤ 1 tuần 

 Khóa đào tạo ≤ 2 tuần  

 Khóa đào tạo ≤ 4 tuần  
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12. Trong năm vừa qua, anh/chị đã bao nhiêu  lần tham dự khóa đào tạo/bồi dưỡng, 

hội thảo, hội nghị khoa học (trong và ngoài nước):………….………lần, trong đó 

bao nhiêu lần anh/chị nhận được chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đào 

tạo...........................lần. 

13. Trong 2 năm gần đây anh/chị đã tham gia đào tạo/bồi dưỡng chuyên môn được 

tổng số bao nhiêu tiết học (1 ngày học = 8 tiết, 1 hội nghị/hội thảo = 4 tiết): 

 < 4 tiết    4 - 11 tiết     12 - 23 tiết          24 - 47 tiết       ≥ 48 tiết  

14. Anh/chị đã biết về Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ Y tế về 

Hướng dẫn đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế chưa? 

 Đã biết     Chưa biết 

15. Xin anh/chị cho biết ý kiến về khóa đào tạo/bồi dưỡng chuyên môn gần nhất (đào tạo 

trong nước): 

15.1. Thời lượng khóa bồi dưỡng: 

 ≤ 1 tuần  ≤ 2 tuần  ≤ 4 tuần  Khác (cụ thể):…………………… . 

15.2. Đơn vị tổ chức: ..................................................................................................... 

15.3. Đánh giá chương trình, tài liệu đào tạo, giảng viên: 

Nội dung đánh giá Cấp độ đánh giá  

(5 = rất tốt và 1 = rất kém) 

6. Chương trình đào tạo phù hợp với trình độ 

chuyên môn 

[    ] 5 [    ] 4 [    ] 3 [    ] 2 [    ] 1 

7. Bản thân đạt mục tiêu khóa học [    ] 5 [    ] 4 [    ] 3 [    ] 2 [    ] 1 

8. Phương pháp giảng dạy/trình bày của giảng viên [    ] 5 [    ] 4 [    ] 3 [    ] 2 [    ] 1 

9. Nội dung tài liệu đào tạo [    ] 5 [    ] 4 [    ] 3 [    ] 2 [    ] 1 

10. Tổ chức, quản lý khóa học [    ] 5 [    ] 4 [    ] 3 [    ] 2 [    ] 1 

 

15.4.  Khóa học đã đáp ứng được bao nhiêu % nguyện vọng của anh/chị?  

 > 80%    60% - 80%  40% - 60%   < 40% 

15.5.  Với những kiến thức và kỹ năng anh/chị đã học được, anh/chị đã áp dụng vào 

hoạt động chuyên môn tại đơn vị khoảng bao nhiêu %?  

 > 80%    60% - 80%  40% - 60%   < 40% 

15.6. Nếu tự chấm điểm hài lòng của bản thân về khóa học, anh/chị sẽ chấm khóa 

học đạt bao nhiêu điểm (thang điểm 10)..............................điểm. 
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15.7. Anh/chị có nhận được chứng chỉ/giấy chứng nhận của khóa học không? 

 Có   Không 

Nếu có, xin anh/chị cho biết việc lưu giữ chứng chỉ/giấy chứng nhận này: 

 Nộp cho hành chính khoa (bản chính hoặc bản sao). 

 Nộp cho phòng Tổ chức cán bộ bệnh viện (bản chính hoặc bản sao). 

 Không nộp, bản thân lưu giữ. 

16. Những nội dung đào tạo mà anh/chị mong muốn được tham dự trong thời gian tới: 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

17. Những đề xuất/đóng góp khác của anh/chị: 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị! 

 


