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Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

Bộ Y tế nhận được văn bản số 1662/GM-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2020 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý dự thảo Thông tư “Quy định chuẩn chương 

trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; xây dựng, thẩm định và ban hành chuẩn 

chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo”. Sau khi 

nghiên cứu nội dung dự thảo Thông tư và ý kiến góp ý của các cơ sở đào tạo và chuyên 

gia khối ngành sức khỏe, Bộ Y tế có ý kiến như sau:  

1. Theo Nghị quyết số 20/NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp 

hành Trung ương Khóa XII về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 

sức khỏe nhân dân trong tình hình mới: “Nghề y là một nghề đặc biệt. Nhân lực y tế 

phải đáp ứng yêu cầu chuyên môn và y đức; cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và 

đãi ngộ đặc biệt”. Do vậy, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét và quy định việc 

xây dựng chuẩn chương trình đào tạo từng ngành đối với lĩnh vực sức khỏe để phù hợp 

với chuẩn năng lực nghề nghiệp và hội nhập quốc tế. 

2. Tên Điều 12 đề nghị sửa thành: “Xây dựng chuẩn chương trình đào tạo của 

ngành, nhóm ngành, lĩnh vực đào tạo”. 

3. Quy trình, thủ tục làm việc của Hội đồng tư vấn khối ngành phải được quy 

định cụ thể, rõ ràng trong Thông tư, phù hợp với hướng dẫn của Bộ Tài chính. Trên cơ 

sở đề xuất của các Bộ ngành, Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập Hội đồng thẩm định và 

ban hành. 

 Trên đây là ý kiến của Bộ Y tế đối với dự thảo Thông tư, kính đề nghị Bộ Giáo 

dục và Đào tạo nghiên cứu và chỉnh lý dự thảo Thông tư cho phù hợp.  

 Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PTT. Vũ Đức Đam (để báo cáo); 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Lãnh đạo Hội đồng Y khoa Quốc gia; 

- Lưu: VT, K2ĐT. 

 

KT.BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

[daky] 

 

 

Trần Văn Thuấn 
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