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2. Nội dung trang thông tin tóm tắt 

Một là, luận án quan niệm viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học tại bệnh viện hạng đặc 

biệt ở Việt Nam 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 bác sỹ chuyên khoa theo hệ hàn lâm là thạc sỹ y học và tiến sỹ y học đang làm việc trong các 

bệnh viện hạng đặc biệt, bao gồm: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Chợ 

Rẫy, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Quân đội 108. 

Hai là, luận án chỉ ra một số hạn chế trong 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, gồm: i) Thể chế hành chính chưa hoàn 

thiện, một số văn bản pháp quy chưa đồng bộ; ii) Bộ máy quản lý nhân lực y tế ở các cấp còn bất cập, 

chưa phù hợp với tình hình thực tế; iii) Quản lý đào tạo chưa thành nề nếp; iv) Công tác thanh tra, 

giám sát, đánh giá trong đào tạo sau đại học chưa được thực hiện đầy đủ, thường xuyên. Luận án xác 

định nguyên nhân dẫn đến những hạn chế này do nhận thức, cơ chế quản lý và tính tự chủ trong hoạt 

động bồi dưỡng của các trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến của các bệnh viện hạng đặc biệt chưa đảm 

bảo hoàn toàn. 

Ba là, luận án đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về bồi dưỡng viên chức 

chuyên môn có trình độ sau đại học ở các bệnh viện hạng đặc biệt tại Việt Nam, phù hợp với các định 

hướng của ngành y tế, bao gồm: i) Kế hoạch hóa đội ngũ viên chức chuyên môn có trình độ sau đại 

học; ii) Điều chỉnh các quy định pháp luật đối với hoạt động quản lý nhà nước về 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; 

iii) Tăng cường năng lực đội ngũ giảng viên tại các trung tâm bồi dưỡng, đổi mới hình thức và phương 

pháp bồi dưỡng; iv) Kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng các trung tâm bồi dưỡng viên chức 

chuyên môn; v) 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; vi) 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; vii) 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.  
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