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ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

SỞ Y TẾ   
 

BÁO CÁO THAM LUẬN 
Kết quả 01 năm triển khai thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP                    

ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định tổ chức                                   
đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe   

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH  

Mạng lưới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc ngành y tế Thành phố hiện 
có 139 cơ sở, trong đó: 

- Bệnh viện tuyến thành phố gồm 32 bệnh viện, trong đó 10 bệnh viện đa 
khoa và 22 bệnh viện chuyên khoa.   

- Bệnh viện tuyến quận huyện gồm 23 bệnh viện. 

- Trung tâm Y tế tuyến quận huyện gồm 24 trung tâm và 319 trạm Y tế xã, 
phường, thị trấn.  

- Bệnh viện tư nhân gồm 48 bệnh viện, trong đó 22 bệnh viện đa khoa 
(trong đó 04 bệnh viện 100% vốn nước ngoài) và 26 bệnh viện chuyên khoa 
(trong đó 1 bệnh viện 100% vốn nước ngoài); 4.365 cơ sở hành nghề tư nhân đã 
được cấp phép hoạt động với mô hình Phòng khám đa khoa, chuyên khoa, 
Phòng khám 100% vốn nước ngoài, Nhà hộ sinh, phòng chẩn trị y học cổ truyền. 
Ngoài ra, còn có 12 bệnh viện thuộc Bộ Ngành quản lý như: bệnh viện Chợ Rẫy, 
bệnh viện Thống Nhất, bệnh viện 175, bệnh viện Bưu điện, bệnh viện Giao 
thông vận tải, bệnh viện 30/4…cùng tham gia vào hoạt động khám bệnh, chữa 
bệnh chung của Thành phố. 

II. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH  

Để triển khai Nghị định số 111/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Sở Y tế đã 
xây dựng và tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định 
số 2269/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2018 về Kế hoạch triển khai thực hiện 
Nghị định, trong đó yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tổ chức đào tạo 
thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe phải tự công bố đáp ứng yêu cầu 
theo quy định tại Nghị định.  

Thực hiện đăng tải toàn văn Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 
10 năm 2017 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành trên Cổng thông 
tin điện tử của Sở Y tế và trang tin điện tử của Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế 
ngày 08 tháng 10 năm 2017.  
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Tổ chức tập huấn công tác xây dựng Hồ sơ công bố cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe tại 
Bệnh viện Nhi Đồng 2, ngày 16 tháng 5 năm 2018 theo Kế hoạch số 2895/KH-
SYT ngày 08 tháng 5 năm 2018.  

Ban hành Công văn số 7416/SYT-TCCB ngày 16 tháng 11 năm 2018 chỉ 
đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc tổ chức thực hiện nghiêm túc 
việc tự công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành 
trong đào tạo khối ngành sức khỏe theo đúng quy định tại Nghị định số 
111/2017/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 376/K2ĐT-ĐH 
ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế.  

III. KẾT QUẢ TỰ CÔNG BỐ LÀ CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA 
BỆNH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU LÀ CƠ SỞ THỰC HÀNH TRONG ĐÀO 
TẠO KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC    

Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2018, đã có 12 cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh tự công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành 
sức khỏe (đính kèm danh sách). Ngoài ra, Sở Y tế tiếp nhận được 03 Hồ sơ tự 
công bố, gồm: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh 
viện Bình Dân.  

Đăng công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế danh sách cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối 
ngành sức khỏe (http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/Default.aspx).     

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Thuận lợi:  

Công tác triển khai và tổ chức thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP 
của Chính phủ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ Y tế, của 
Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Giám đốc Sở Y tế và sự hỗ trợ của các Sở 
ngành liên quan qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phối hợp giữa cơ sở 
giáo dục và cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe để nâng cao chất 
lượng đào tạo nhân lực y tế góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng chăm 
sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thành phố.  

Đưa công tác phối hợp giữa cơ sở giáo dục và cơ sở thực hành trong đào 
tạo khối ngành sức khỏe vào nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực của thành phố giai đoạn 2016-2020. Phân công 01 Phó 
Giám đốc Sở Y tế và 01 chuyên viên phụ trách quản lý công tác đào tạo, làm 
đầu mối phối hợp với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc ngành quản lý, 
thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động, kịp thời báo cáo và tham mưu cho 
Ban Giám đốc Sở Y tế theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế.  
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2. Khó khăn:  

Việc triển khai Hồ sơ tự công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu 
cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe tại các đơn vị trực 
thuộc Sở Y tế còn chậm, nguyên nhân là do một số đơn vị chưa quan tâm xem 
hoạt động phối hợp giữa cơ sở giáo dục và cơ sở thực hành trong đào tạo khối 
ngành sức khỏe tại đơn vị mình là một trong những hoạt động ưu tiên để nâng 
cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế.  

Việc các cơ sở giáo dục chậm gửi “Chương trình đào tạo có chương trình 
thực hành” theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 376/K2ĐT-ĐH ngày 26 
tháng 4 năm 2018 cũng là nguyên nhân khó khăn cho cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh làm căn cứ lập Hồ sơ tự công bố.  

V. GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019 VÀ 
NHỮNG NĂM TIẾP THEO   

1. Tiếp tục thẩm định Hồ sơ tự công bố của các cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh đang đào tạo thực hành, gồm: Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Da Liễu, Bệnh 
viện Tai Mũi Họng, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Truyền máu 
huyết học, Bệnh viện Tâm Thần, Bệnh viện Nguyễn Trãi, Bệnh viện Trưng 
Vương, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Hùng Vương… 

2. Tăng cường phối hợp giữa cơ sở thực hành với các trường đào tạo khối 
ngành sức khỏe trên địa bàn Thành phố trong việc triển khai thực hiện Nghị định 
số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ.  

3. Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Sở Giáo dục và 
Đào tạo tổ chức kiểm tra, giám sát việc đào tạo thực hành tại các cơ sở thực 
hành trực thuộc Sở Y tế quản lý.  

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
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PHỤ LỤC  

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU                                                                                                              
LÀ CƠ SỞ THỰC HÀNH TRONG ĐÀO TẠO KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE  

STT 
Cơ sở                                       

khám bệnh, chữa bệnh 
Giấy phép hoạt động 

khám bệnh, chữa bệnh 
Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 
Chuyên ngành 

đào tạo thực hành 
Trình độ đào 
tạo thực hành 

Ghi chú 

01 Bệnh viện Nhân dân Gia Định 
01353/SYT-GPHĐ             
ngày 10/01/2014 

Tiến sĩ, Bác sĩ           
Nguyễn Anh Dũng  

Y đa khoa 
Đại học (Y3, 

Y4, Y5 và Y6) 

Thông báo số 
6503/TB-SYT 

ngày 10/10/2018 

02 Bệnh viện Nhân dân 115 
01357/SYT-GPHĐ             
ngày 13/01/2014 

Tiến sĩ, Bác sĩ           
Phan Văn Báu   

Y đa khoa 
Đại học (Y3, 

Y4, Y5 và Y6) 

Thông báo số 
5950/TB-SYT 

ngày 14/09/2018 

03 Bệnh viện Nhi Đồng 1 
01354/SYT-GPHĐ             
ngày 13/01/2014 

Tiến sĩ, Bác sĩ           
Nguyễn Thanh Hùng    

Nhi khoa 
Chuyên khoa I 

Nội trú  

Thông báo số 
5659/TB-SYT 

ngày 04/09/2018 

04 Bệnh viện Nhi Đồng 2 
01373/SYT-GPHĐ             
ngày 03/11/2016 

Bác sĩ chuyên khoa II 
Trịnh Hữu Tùng    

Dinh dưỡng                 
Tiết chế 

Đại học  
Thông báo số 
4476/TB-SYT 

ngày 11/07/2018 

05 Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố 
06073/SYT-GPHĐ             
ngày 17/11/2016 

Tiến sĩ, Bác sĩ           
Trương Quang Định   

Y đa khoa (thực tập 
lâm sàng Nhi khoa) 

Đại học (Y6) 
Thông báo số 
5258/TB-SYT 

ngày 14/08/2018 

06 Viện Y dược học dân tộc 
04597/SYT-GPHĐ             
ngày 10/06/2015 

Bác sĩ chuyên khoa II 
Huỳnh Nguyễn Lộc    

Dinh dưỡng                 
Tiết chế 

Đại học  
Thông báo số 
4475/TB-SYT 

ngày 11/07/2018 
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STT 
Cơ sở                                       

khám bệnh, chữa bệnh 
Giấy phép hoạt động 

khám bệnh, chữa bệnh 
Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 
Chuyên ngành 

đào tạo thực hành 
Trình độ đào 
tạo thực hành 

Ghi chú 

07 Bệnh viện Y học cổ truyền 
02811/SYT-GPHĐ             
ngày 19/05/2014 

Bác sĩ chuyên khoa II 
Đỗ Tân Khoa 

Y đa khoa (thực tập 
lâm sàng YHCT) 

Đại học (Y4)   
Thông báo số 
6394/TB-SYT 

ngày 05/10/2018 

Đại học (Y3) 
Thông báo số 
7415/TB-SYT 

ngày 16/11/2018 

Điều dưỡng                    
đa khoa 

Đại học  
Thông báo số 
7412/TB-SYT 

ngày 16/11/2018 

Vật lý trị liệu             
Phục hồi chức năng 

Đại học (năm 
thứ 4 hệ chính 

quy và năm thứ 3 
hệ liên thông) 

Thông báo số 
7414/TB-SYT 

ngày 16/11/2018 

Y sĩ                                     
Y học cổ truyền  

Trung cấp  
Thông báo số 
7411/TB-SYT 

ngày 16/11/2018 

08 Bệnh viện Tim Tâm Đức 
23/BYT-GPHĐ                     
ngày 07/01/2013 

PGS, Tiến sĩ, Bác sĩ 
Phạm Nguyễn Vinh  

Y đa khoa                  
(thực hành lâm 
sàng Tim mạch) 

Đại học                    
(Y3, Y4 và Y6) 

Thông báo số 
6118/TB-SYT 

ngày 24/09/2018 

Tim mạch 

Thạc sĩ Nội; 
Chuyên khoa II 
Nội tổng quát; 
Chuyên khoa II 
Nội tim mạch 

Thông báo số 
7163/TB-SYT 

ngày 07/11/2018 
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STT 
Cơ sở                                       

khám bệnh, chữa bệnh 
Giấy phép hoạt động 

khám bệnh, chữa bệnh 
Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 
Chuyên ngành 

đào tạo thực hành 
Trình độ đào 
tạo thực hành 

Ghi chú 

09 Bệnh viện Răng Hàm Mặt 
02816/SYT-GPHĐ             
ngày 19/05/2014 

Thạc sĩ, Bác sĩ CKII 
Nguyễn Đức Minh    

Răng Hàm Mặt  
Đại học                      

(Y4, Y5 và Y6) 

Thông báo số 
5276/TB-SYT 

ngày 15/08/2018 

10 
Bệnh viện Phục hồi chức năng, 
Điều trị Bệnh nghề nghiệp  

02814/SYT-GPHĐ             
ngày 19/05/2014 

Bác sĩ chuyên khoa II 
Nguyễn Hoài Nam     

Dược  
Trung cấp;             
Cao đẳng  

Thông báo số 
7261/TB-SYT 

ngày 12/11/2018 

Điều dưỡng  
Trung cấp;        
Cao đẳng 

Thông báo số 
7260/TB-SYT 

ngày 12/11/2018 

Y sĩ đa khoa  Trung cấp  
Thông báo số 
7259/TB-SYT 

ngày 12/11/2018 

11 Bệnh viện Ung Bướu  
01351/HCM-GPHĐ             

ngày 31/07/2017 
Tiến sĩ, Bác sĩ               

Phạm Xuân Dũng  

Y đa khoa;               
Xét nghiệm;          

Điều dưỡng đa 
khoa; Điều dưỡng 

chuyên ngành                      
Gây mê hồi sức 

Đại học  
Thông báo số 
7632/TB-SYT 

ngày 29/11/2018 

Ung Bướu;                 
Phẫu thuật tạo 

hình; Chẩn đoán 
hình ảnh  

Nội trú;              
CKI và CKII 
Ung Bướu;              

CKI và CKII 
Phẫu thuật tạo 

hình; Thạc sĩ và 
CKI Chẩn đoán 

hình ảnh  

Thông báo số 
7631/TB-SYT 

ngày 29/11/2018 
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STT 
Cơ sở                                       

khám bệnh, chữa bệnh 
Giấy phép hoạt động 

khám bệnh, chữa bệnh 
Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 
Chuyên ngành 

đào tạo thực hành 
Trình độ đào 
tạo thực hành 

Ghi chú 

12 Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch  
03263/SYT-GPHĐ                
ngày 02/12/2015 

Bác sĩ chuyên khoa I 
Khuất Thị Anh Đào  

Lao  
Chuyên khoa I, 
Chuyên khoa II 

Thông báo số 
7413/TB-SYT 

ngày 16/11/2018 

13 Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới   
Tiến sĩ, Bác sĩ          

Nguyễn Văn Vĩnh Châu  

Truyền nhiễm;            
Xét nghiệm;             
Điều dưỡng  

Bác sĩ Nội trú;  
Chuyên khoa II; 
Chuyên khoa II; 

Đại học 

 

14 Bệnh viện Bình Dân  
03213/SYT-GPHĐ                
ngày 25/04/2015 

Tiến sĩ, Bác sĩ                 
Trần Vĩnh Hưng  

Y đa khoa 
Đại học (Y1, 
Y3, Y4, Y6)  

 

Ngoại tổng quát 

Bác sĩ Nội trú; 
Chuyên khoa I; 
Chuyên khoa II; 

Thạc sĩ  

 

15 Bệnh viện Nguyễn Tri Phương  
02806/SYT-GPHĐ                
ngày 12/11/2015 

Bác sĩ chuyên khoa II 
Võ Đức Chiến   

Y đa khoa Đại học   

 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 


