
BOYTE 
TRUONG D~I HQC Y Tl£ C6NG C(>NG 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VItT NAM 
DQC l@p - T11 do - Htmh phuc 

S6: 816/GM-DHYTCC Ha Npi, ngay 7 thang 12 nlim 2022 

GIAYMOI 

Tham dy· HQi thao xin y ki~n v~ k~t qua nghien cfru thtrc trtmg va 
mQt s6 y~u t6 anh hm:rng d~n chit ltrQ'ng nhan l11c y t~ tuyln xa Vift Nam 

K'nh • . 
l. gu1: .. . . .... .. . . ·· ···· ·· · ········ · ········· · ···· ··· · ·· ·· ··············· ····· ·· · 

... .. .... ......... .. ... ...... .... ... ... .......... .......... ....... ..... ........ ... ... ... 
Trong khuon kh6 d€ tai cdp BQ, Truang D1,1i hQC v t€ cong CQng t6 ch(rc "Hqi thao 

xin y ki~n v~ k~t qua nghien cfru th11c tr;mg va mQt s6 y~u t6 anh hu011g d~n chit 

ltrQ'Dg nhan l\fc y t~ tuy~n xa Vift Nam". 

Thai gian: 8h00 ngay 15 thang 12 nam 2022. 

Dia diim: Nha khach Van phimg Qu6c h9i. 

S6 2A Hoang Cdu, D6ng Da, Ha N9i. 

Chuang trinh h9i thew chi tiit t9i ph11, /11,c kem theo. 

Truong D1,1i hQc Y t€ cong c<)ng tran trQng kinh moi Quy vi d1,1i bi€u tham di,r H9i 

thao theo thai gian va dia di€m tren. H<)i thao c6 h6 trq chi phi iin, a cho cac d~i bi€u 

ngoai Ha N◊i trong thcri gian tham d\J'. 

Quy vi d~i bi~u tham d\l' H<)i thao xin vui long xac nh~n tham gia tru6c 16h ngay 

13/12/2022 tcri Tbs. Chu Huy€n Xiem, email: chx@huph.edu.vn, DT: 0837761448. 

Xin tran tn;mg cam an.I. 

NO'i nhOn: 
- Nhu tren; 
- Luu: VT. 
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CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO  

HỘI THẢO XIN Ý KIẾN VỀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ 

YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC Y TẾ TUYẾN XÃ VIỆT NAM 

 

1. Thời gian và địa điểm:  

• Thời gian: 8h00 – 11h30 thứ 5 ngày 15/12/2022 

• Địa điểm: Phòng họp số 1 tầng 12, Nhà khách Văn phòng Quốc Hội, số 2A Hoàng 

Cầu, Đống Đa, Hà Nội.  

 

2. Mục tiêu  

Trong khuôn khổ đề tài “Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nhân 

lực y tế tuyến xã và tại Việt Nam năm 2021-2022”, nhóm nghiên cứu tổ chức hội thảo nhằm 

mục tiêu: 

1) Công bố một số kết quả của nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến 

chất lượng nhân lực y tế tuyến xã và tại Việt Nam năm 2021-2022.  

2) Đề xuất một số giải pháp để cải thiện chất lượng nhân lực y tế tuyến xã dựa trên kết 

quả nghiên cứu. 

 

3. Đối tượng tham gia 

• Đại biểu là NVYT làm việc tại TYT xã gồm chức danh bác sĩ, điều dưỡng và hộ sinh. 

• Đại biểu là cán bộ quản lý làm việc tại Trung tâm y tế huyện, Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật tỉnh.  

• Đại biểu là các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia về lĩnh vực quản lý y tế. 

 

4. Chủ tọa 

• TS. Phạm Văn Tác – Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế 

• PGS.TS. Nguyễn Đức Thành – Lãnh đạo Viện đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý 

ngành y tế - Trường Đại học Y tế công cộng 

 

5. Thư ký:  

• Ths. Bùi Thị Mỹ Anh 

• Ths. Phạm Thị Huyền Chang 
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6. Nội dung 

 

Thời gian Nội dung Người thực hiện 

8h00 – 8h30 Tiếp đón đại biểu   

8h30 – 8h45 Khai mạc hội thảo TS. Phạm Văn Tác – Cục 

trưởng Cục Khoa học công 

nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế - chủ 

nhiệm đề tài 

8h45 – 9h00 Giới thiệu về nghiên cứu “Thực trạng 

và một số yếu tố ảnh hưởng đến chất 

lượng nhân lực y tế tuyến xã tại Việt 

Nam năm 2021-2022” 

PGS.TS. Nguyễn Đức Thành – 

Lãnh đạo Viện ĐTBD CBQL 

ngành Y tế 

9h00 –  9h30 Kết quả thực trạng chất lượng nhân lực 

y tế tuyến xã Việt Nam năm 2021-2022 

NCS. Phùng Thanh Hùng, Đại 

học Y Hà Nội 

9h30 – 10h00  Kết quả chất lượng dịch vụ y tế tuyến 

xã năm 2021 – 2022 

Ths. Phạm Quỳnh Anh, Đại 

học Y tế công cộng 

10h00 – 10h20 Nghỉ giải lao  

10h20 – 10h50 Kết quả một số yếu tố ảnh hưởng đến 

chất lượng nhân lực y tế tuyến xã tại 

Việt Nam năm 2021-2022 

PGS.TS. Nguyễn Đức Thành – 

Lãnh đạo Viện ĐTBD CBQL 

ngành Y tế 

10h50 – 11h10 Thảo luận   Toàn bộ đại biểu 

11h10 – 11h30  Tổng kết hội thảo TS. Phạm Văn Tác – Cục 

trưởng Cục Khoa học công 

nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế - chủ 

nhiệm đề tài 

 


