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1. HỆ THỐNG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC Y TẾ

310/14/2019

Đào tạo đại

học

Thực hành 

trước khi 

cấp CCHN

Sau đại học (ThS, TS)

Đào tạo liên tục –CME

Phát triển nghề nghiệp liên tục -CPD

Luật GD, Luật

GDĐH

(BGD&ĐT)

Luật KB,CB

Đ.18, Đ.24

Cơ sở KB,CB

Luật Dược 2016

(Nghị đinh 54/2017 và

NĐ 155/2018)

(BYT)

Luật GDĐH: THS, TS; CK, BSNT 

(BGD&ĐT)

Luật KB,CB: ĐTLT (CME):
Đ29, Đ33, Đ37. Đ53, Đ83

Bộ Y tế: Cơ sở KB,CB

(BYT)

Thị

trường

lao 

động

Cơ sở

KCB, 

CSSK, 

DVYT

SĐH (CKI, CKKII, BSNT)Đào tạo TC, 

cao đẳng

Đào tạo đại

học

Luật GD và

Luật GDNN. 

(Bộ LĐ-

TB&XH)

1

1

1
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1. THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NLYT (2)
Số lượng cơ sở đào tạo trình độ ĐH (năm  2019) 

SL SL

72.00% 18 Y khoa 7 28.00%

87.50% 7 YHCT 1 12.50%

73.33% 11 RHM 4 26.67%

90.00% 9 YHDP 1 10.00%

48.48% 16 Dược 17 51.52%

48.39% 15 Điều dưỡng 16 51.61%

50.00% 1 Hộ sinh 1 50.00%

90.00% 9 YTCC 1 10.00%

70.00% 14 KT XNYH 6 30.00%

77.78% 7 KT HAYH 2 22.22%

66.67% 4 KT PHCN 2 33.33%

62.50% 5 Dinh dưỡng 3 37.50%

CÔNG 
LẬP

NGOÀI 
CÔNG 

LẬP

Tổng cộng

50% 50%
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1. THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NLYT (3)
Quy mô (Chỉ tiêu năm 2019)

Quy mô Quy mô

78.29% 6310 Y khoa 1750 21.71%

95.54% 1070 YHCT 50 4.46%

70.64% 770 RHM 320 29.36%

92.75% 640 YHDP 50 7.25%

36.73% 3060 Dược 5270 63.27%

53.74% 2985 Điều dưỡng 2570 46.26%

33.33% 50 Hộ sinh 100 66.67%

92.31% 480 YTCC 40 7.69%

67.16% 1100 KT XNYH 538 32.84%

75.70% 430 KT HAYH 138 24.30%

58.14% 250 KT PHCN 180 41.86%

68.60% 295 Dinh dưỡng 135 31.40%

Tổng cộng

CÔNG 
LẬP

NGOÀI 
CÔNG 

LẬP



1. THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NLYT (4)
Số lượng cơ sở đào tạo sau đại học



1. THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NLYT (5)

Hình thức và tổ chức đào tạo: Đa dạng

- Chính quy: tập trung, liên thông, theo địa chỉ, cử tuyển

- Vừa làm vừa học (không áp dụng cho bác sĩ, dược sĩ)

- Liên kết đào tạo: chưa thực sự quản lý được chất lượng

Quản lý chất lượng

- Đào tạo tín chỉ: Không có thi tốt nghiệp

- Kiểm định chất lượng: Áp dụng kiểm định cơ sở đào tạo theo bộ tiêu chí chung

cho các loại trường; Kiểm định chương trình mới thực hiện cũng theo tiêu chí

chung;

- Xác định quy mô đào tạo: theo năng lực của cơ sở đào tạo

- Chương trình đào tạo: Cơ sở đào tạo xây dựng, đánh giá kết quả thực hành



2. NHỮNG KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC 

TRONG ĐÀO TẠO NLYT

Đáp ứng nhu cầu người học, cung cấp nhân 

lực cho hệ thống, khó kiểm soát chất lượng

Nhiều cơ sở đào tạo, quy mô tăng, nhiều 

loại hình đào tạo

Chưa có bộ tiêu chí riêng cho: các 

trường và  chương trình đào tạo khối 

ngành sức khoẻ

Kiểm định chất lượng

Chưa gắn với nhu cầu của hệ thống 

y tế

Xác định quy mô đào tạo

Chưa thực sự có tham gia của cơ sở 

thực hành, giảng viên của cơ sở thực 

hành; Chưa thực sự gắn với chuẩn 

năng lực nghề nghiệp.

Chương trình đào tạo

Chưa phân định rõ năng lực giữa đào tạo 

hàn lâm (thạc sĩ, tiến sĩ) với đào tạo hành 

nghề (chuyên khoa)

Phân định hàn lâm - chuyên khoa

Quy định về đào tạo để xác định, mở 

rộng, thay đổi phạm vi hoạt động 

chuyên môn chưa rõ ràng.

Quy định về đào tạo
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02

03

04

05

06



2. KHÓ KHĂN THÁCH THỨC (2)

1. Bảo đảm chất lượng trong khi Quy mô tăng cao hơn thông lệ 
quốc tế: Y khoa; Dược học…

2. Cơ sở thực hành tự chủ: tự chủ tài chính, thực hiện theo các 
quy định chuyên môn theo Luật KBCB, Luật Dược…

3. Cơ sở giáo dục tự chủ: áp lực tài chính, tinh gọn bộ máy…

4. Hội nhập quốc tế, khu vực 

5. Sự phối hợp của các Bộ ngành/Đơn vị liên quan: BYT, BGDĐT 
để bảo đảm thống nhất trong quản lý nhà nước.
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1. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn
bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

2. Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 tang cường
công tác bảo về, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân
trong tình hình mới, đã chỉ đạo về đào tạo nhân lực y tế:

✓ Nghề Y là nghề đặc biệt. Nhân lực y tế phải đáp ứng yêu cầu
chuyên môn và y đức; cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dung và
đãi ngộ đặc biệt.

✓ Đổi mới căn bản, toàn diện công tác đào tạo nhân lực y tế, đáp
ứng yêu cầu về y đưc và chuyên môn trong điều kiện chủ động,
tích cực hội nhập quốc tế. 10

3. NGHỊ QUYẾT 29-NQ/TW NGÀY 04/11/2013 VÀ

NGHỊ QUYẾT SỐ 20-NQ/TW NGÀY 25/10/2017 



2. Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017:

✓ Khẩn trương hoàn thiện các quy định pháp luật và triển khai
khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, khung trình độ quốc
gia trong đào tạo nhân lực y tế, phát huy trách nhiệm, vai trò các
bệnh viện trong đào tạo phát triển bệnh viện đại học.

✓ Thành lập hội đồng y khoa quốc gia, tổ chức thi, cấp chứng chỉ
hành nghề có thời hạn phù hợp thông lệ quốc tế.

✓ Có cơ chế giao trách nhiệm, tôn vinh các bệnh viện, viện nghiên
cứu, các bác sỹ, nhà khoa học tham gia ĐTNLYT.

✓ Xác định bậc lương khởi điểm phù hợp với thời gian đào tạo.
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3. NGHỊ QUYẾT SỐ 20-NQ/TW NGÀY 25/10/2017 (2)
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3. CÁC MỐC CHÍNH TRONG ĐỔI MỚI TRONG THỜI GIAN 

VỪA QUA (4)

22/12/2014 

KHHĐ của 

Bộ Y tế TH

NQ 29 và 20

21/4/2012

CNL cơ bản 

của Điều dưỡng

Việt Nam

21/01/2014

CNL cơ bản 

của Hộ sinh

Việt Nam

18/5/2015

CNL cơ bản 

của Bác sỹ 

đa khoa

23/8/2016

CNL cơ bản 

của Bác sỹ 

RHM

24/6/2019

CNL cơ bản 

Của Cử nhân

YTCC

15/10/2019

CNL cơ bản 

Của Dược sỹ 

Việt Nam

(GY) 18/10/2016 CP ban 

hành QĐ 1982/QĐ-TTg 

phê duyệt Khung trình độ 

quốc gia 

(GY) 06/9/2017 BGDĐT BH TT

22/TT-BGDĐT quy định điều kiện 

trình tự thủ tục mở ngành đào tạo

(GY) 31/5/2017 Quyết 

định số 18/2017/QĐ-TTg 

quy định về liên thông

(GY) 10/10//2017 Thông tư 

24 và 25/2017/TT-BGDĐT  

BH  DM giáo dục, đào tạo 

cấp IV trình độ ĐH, ThS, TS.

05/10/2017 CP BH NĐ 

số 111/2017/NĐ-CP 

QĐ về TCĐT TH 

trong đào tạo KN SK

(GY) 19/11/2018 QH 

thông qua Luật số 

34/2018/QH14 Luật 

SĐBSMSĐ Luật GDĐH

26/4/2019 Bộ Y tế đã trình dự 

thảo NĐ QĐ về đào tạo 

chuyên sâu đặc thù trong LV 

SK

(GY) 17/01/2017 

TTg CP QĐ 

01/2017/QĐ-TTg 

ban hành DM 

GD đào tạo của 

HT GDQD



1. Hiệu lực từ 23/10/2017;

2. Quy định tại khoản 1 Điều 11: “1. Đối với những ngành đào 
tạo đang thực hiện, trong thời hạn 02 năm, kể từ khi thông 
tư có hiệu lực, cơ sở đào tạo phải rà soát, bổ sung các điều 
kiện đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định của Điều 2 
Thông tư này”, trong đó có nhiều điều kiện quy định với các 
ngành thuộc khối ngành sức khoẻ đối với các ngành đào 
tạo đã được mở trước ngày 23/10/2017;
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THÔNG TƯ 22/2017/TT-BGDĐT QUY ĐỊNH VỀ MỞ NGÀNH



1. Điều chỉnh danh mục đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ: 9 nhóm

2. Y học lâm sàng: chỉ còn 21 chuyên ngành, không tương ứng
với danh mục chuyên khoa.

Ví dụ: (i) Hệ nội không còn Nội tim mạch, Nội tiêu hóa, Da liễu,
Thần kinh, Tâm thần, ... mà chung là mã Nội khoa; (ii) Hệ ngoại
không còn Ngoại tiêu hóa, Ngoại tiết niệu, ... mà chung là mã
Ngoại khoa

Như vậy, những khóa đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ theo đinh
hướng mới sẽ không xem xét để cấp và mở rộng phạm vi hoạt
động chuyên môn như Bác sĩ chuyên khoa tương ứng. 14

THÔNG TƯ 25/2017/TT-BGDĐT



1. Nghị định có hiệu lực này 20/11/2017;

2. Khoản 1 Điều 19 quy định “1. Cơ sở thực hành đang đào
tạo thực hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực phải rà
soát, bổ sung, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu quy định tại
Nghị định này trước ngày 01 tháng 01 năm 2019 “, theo quy
định tại NĐ, các cơ sở có đào tạo khối ngành SK phải thực
hiện:

✓ Xây dựng chương trình thực hành, kế hoạch thực hành;

✓ Phối hợp với cơ sở KBCB, công bố đủ điều kiện đào tạo thực hành
từng ngành, từng trình độ theo quy định;

✓ Ký hợp đồng thực hành. 15

NGHỊ ĐỊNH 111/2017/NĐ-CP



TRA CỨU CÔNG BỐ/BYT
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TRA CỨU CÔNG BỐ /BYT
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TRA CỨU CÔNG BỐ /BYT
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TRA CỨU CÔNG BỐ /BYT
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20

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
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SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



22

SỞ Y TẾ HẢI DƯƠNG



23

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH



24

SỞ Y TẾ THANH HOÁ



25

SỞ Y TẾ THÁI BÌNH
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH



1. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật SĐBS MSĐ của Luật 
GDĐH (Bộ Giáo dục và Đào tạo), các quy định đặc thù:

✓ Văn bằng, chứng chỉ, trình độ chuyên sâu đặc thù;

✓ Mở ngành, ngưỡng đầu vào;

✓ Không liên kết.

2. Dự thảo Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù 
trong lĩnh vực sức khoẻ (Bộ Y tế);

✓ Đào tạo cấp văn bằng đặc thù (Chuyên khoa, Bác sĩ nội trú);

✓ Đào tạo cấp chứng chỉ đặc thù lĩnh vực sức khoẻ.
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TRIỂN KHAI LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 

LUẠT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (2018)



1. Phối hợp với Bộ GDĐT, triển khai và thực hiện QĐ 1892: Đào tạo dựa trên
năng lực/chuẩn năng lực, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo;

2. Sửa đổi các Luật và các quy định liên quan (Luật KBCB…);

3. Thành lập Hội đồng y khoa và triển khai thực hiện;

4. Phân định rõ hướng nghiên cứu (đổi mới các chương trình đào tạo thạc
sĩ, tiến sĩ..); hướng hành nghề (xây dựng các chương trình đào tạo chuyên
khoa…);

5. Tiếp tục triển khai về ĐT thực hành tại các cơ sở y tế theo NĐ 111 phối
hợp với BGDĐT và BLĐTBXH;

6. Trình ban hành và triển khai Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu
đặc thù khối nghành sức khoẻ;

7. Hướng tới xây dựng hệ thống kiểm định đặc thù trong đào tạo lĩnh vực
sức khoẻ theo hướng hội nhập q tế; 28

4. ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI TRONG THỜI GIAN TỚI
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TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!


