
Hà Nội, ngày AO thảng % năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuân chức danh nghề nghiệp

bác sĩ cao cấp (hạng I)

B ộ  TRƯỞNG B ộ  Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 thána 6 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năna, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của 
Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư sô 01/2018/TT-BNV ngày 08 thảnR 01 năm 2018 của Bộ 
Nội vụ hướng dẫn một sổ điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 
tháng 9 nâm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 
viên chức;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27 tháng 5 
năm 2015 của Bộ Y tê và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ;

Căn cứ Biên bản nghiệm thu ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Hội đồng 
thâm định Chương trình bôi dường theo tiêu chuân chức danh nghề nghiệp bác 
sĩ cao cấp (hạng I);

Căn cứ ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ tại công văn số 2309/BNV-ĐT 
ngày 24 tháng 5 năm 2018 về việc ban hành các chương trình bồi dưỡng theo 
tviêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ hạng I, II, III;

Xét đề nghị của Vụ trường Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình bồi dưỡng theo 
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ cao cấp (hạng I).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Vãn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng 
các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phú;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tc;
- Lưu: VT, TCCB (02).
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B Ộ Y T É CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH
Bồi dưỡng theo tiều chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ cao cấp (hạng I)

(Ban hành kèm theo Quyết định so /QĐ-B YT ngày /otháng 2 năm 2018

I. ĐÓI TƯỢNG BÒI DƯỠNG
- Bác sĩ cao cấp (hạng I) và tương đương chưa có chứng chi bồi dưỡng 

theo tiêu chuân chức danh nghề nghiệp;

- Bác sĩ chính (hạng II) hoặc tương đương có thời gian giữ hạng từ 03 
năm trở lên.

II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Mục tiêu
1.1. Mục tiêu chung

Cập nhật, bổ sung kiến thức chung về quản lý nhà nước và kỹ năng nghề 
nghiệp của Bác sĩ cao cấp (hạng I).

1.2. Mục tiêu cụ thể

Sau khi học xong chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp Bác sĩ cao cấp, người học có khả năng:

1.2.1. Phân tích được một số kiến thức chuyên sâu về CỊuản lý nhà nước, 
đạo đức nghê nghiệp và chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết, gan với chức trách 
nhiệm vụ của Bác sĩ cao cấp theo yêu cầu của vị trí việc làm, đáp ứng công việc 
được giao.

1.2.2. Áp dụng được một số kỹ năng mềm, kiến thức, kỹ năng chuyên sâu 
vê quản lý nhà nước và chuyên môn trong công tác quản lý và định hướng chiến 
lược cho sự phát triển bền vững của đơn vị/tổ chức góp phần hiệu quả vào công 
tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

1.2.3. Liên tục hoàn thiện những phẩm chất đạo đức, nhân cách cần thiết 
của Bác sĩ cao cấp, đảm bảo hoàn thành tốt công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng 
cao sức khỏe nhân dân.

2. Yêu cầu đối với chương trình
2.1. Đảm bảo hợp lý và khoa học giữa các khối kiến thức, nội dung bám 

sát nhiệm vụ, chuyên môn của Bác sĩ cao cấp, đảm bảo khônẹ trùng lặp vơi 
chương trình khác và kêt câu theo hướng mở đê dễ cập nhật, bô sung cho phù 
hợp;

r

của Bộ trưởng Bộ Y tê)

1



2.2. Cân đối, hợp lý giữa lý thuyết và thực hành (rèn luyện kỹ năng);

2.3. Các chuyên đề xây dựng phải thiết thực đế sau khi học xong, học viên 
có thể vận dụng vào công việc hàng ngày.

ra . PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH
- Chương trình được thiết kế tuân thủ theo các quy định tại Nghị định số 

101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bọ, 
công chức, viên chức và Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2918 của Bộ 
Nội vụ hướng dẫn một sô điều cua Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 
01/09/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

- Chương trình được thiết kế bao gồm các phần kiến thức: Kiến thức 
chung và kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp.

- Chương trình phải được biên soạn theo quy trình biên soạn chương trình 
bồi dưỡng viên chức.

- Học viên học đủ các phần kiến thức và kỳ năng, làm đầy đủ và đạt yêlu 
cầu các bài kiểm tra, tiểu luận của Chương trình sẽ được cấp chứng chỉ theo quy 
định.

IV. KẾT CẤU CHƯƠNG TRÌNH
1. Khối lưọng kiến thức

Chương trình gồm 19 chuyên đề lý thuyết và 3 chuyên đề báo cáo, di thực 
tế và viết tiểu luận, được cấu trúc thành 2 phần:

- Phần I. Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỳ năng chung 
gồm 6 chuyên đề giảng dạy và 1 chuyên đề báo cáo.

- Phần II. Kiến thức, kỳ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề 
nghiệp gồm 12 chuyên đề giảng dạy, 2 chuyên đề đi thực tế và viết tiểu luận 
cuôi khóa.

2. Thời gian bồi dưỡng: 06 tuần, mỗi tuần 5 ngày làm việc, mồi ngả 
học 8 tiết, tổng sổ tiết học là 240 tiết. Trong đó:

- Lý thuyết: 94

- Thực hành, đi thực tế: 136

- Kiểm tra, viết thu hoạch: 10

3. Cấu trúc chương trình

Phần I. Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nưóc và các kỹ năng
chung (72 tiết)

Chuyên đề, hoat đông
SỐ tiết

TT Lý,
thuyết

Thảo luận, 
thực hành

•>

Tông

1 Lý luận chung về quản lý nhà nước 4 4 8



TT Chuyên đề, hoạt động
Sotiet

Lý
thuyết

Thảo luận, 
thực hành

■>
Tông

2 Pháp luật về hành nghề y dược ở Việt 
Nam, thách thức và giải pháp

4 4 8

3
Những thách thức trong quản lý nhà 
nước về dịch vụ công và trong lĩnh 
vực y tế

4 4 8

4
Quản lý nguồn nhân lực trong đơn vị 
sự nghiệp công lập và trong lĩnh vực y 
tế, thách thức và giải pháp

4 4 8

5 Kỳ năng quản lý sự thay đồi 4 8 12

6 Kỹ năng tạo động lực làm việc và xử 
lý xung đột 4 8 12

7 Chuyên đề báo cáo 8 8

8 Ôn tập 4 4

9 Kiểm tra 4 4

Tổng 24 48 72

Phần II. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đao đức
nghề nghiệp (168 tiềt)

TT Nội dung chuyên đề Lý
thuyết

Thảo 
luận, thực 

hành

Tông

1 Y học dựa vào bằng chứng 6 6 12

2
Huy động, quản lý nhân lực, tài chính, 
trang thiết bị 6 6 12

3 Xây dựng văn hóa trong bệnh viện 4 4 8

4 Kỹ năng đào tạo thực hành lâm sàng 6 6 12

5
Đánh giá chất lượng và kiểm định lâm 
sàng

6 6 12
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TT Nội dung chuyên đề Lý
thuyết

Thảo 
luân, thưc 

hành

r p  XTông

6 Bệnh viện ứng phó với tình trạng khẩn 

cấp
6 6 12

7 Kinh tế y tế 6 6 12

8 Truyền thông, Vận động chính sách 6 6 12

9
Các yếu tố xã hội quyết định sức khỏe 
-  hội nhập

8 4 12

10
Một số vấn đề đạo đức trong cơ sở 
khám chữa bệnh

4 4 8

11
Vận dụng xử lý một số vấn đề đạo đức 
y tế 4 4 8

12 Văn hóa ứng xử 8 6 14

13 Đi thực tế 16 16

14 Viết tiểu luận cuối khóa 16 16

15 Kiểm tra 2 2

np ẤTông 70 98 168

V. YÊU CẦU ĐÓI VỚI VIỆC BIÊN SOẠN TÀI LIỆU, GIẢNG DẠY 
VÀ HỌC TẬP CÁC CHUYÊN ĐE

1. Đối với việc biên soạn tài liệu
- Tài liệu được biên soạn phải căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Bác sĩ cao cấp (hạng I) và yêu cầu của thực tiễn trong từng giai đoạn.

- Nội dung tài liệu phải bảo đảm kết hợp giữa lý luận và thực tiễn; kiến 
thức, kinh nghiệm và kỹ năng thực hành, không trùng lặp.

- Tài liệu phải thường xuyên được bố sung, cập nhật, nâng cao, phù hợp 
với thực tế.

- Các chuyên đề được xây dựng phải đảm bảo tính thiết thực; nội dung khoa 
học, phù hợp với trình độ người học và theo hướng mờ, cập nhật khoa học chăm 
sóc sức khỏe.
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2. Đối với việc giảng dạy

2.1. Giảng viên

Giảng viên bồi dường các chuyên đề của chương trình này phải đạt tiêu 
chuẩn giảng viên theo quy định tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 
của Chính phủ vê đào tạo, bôi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Thông tư sô 
01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một sô điều của 
Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Trong quá ưình chuẩn bị giảng dạy, giảng viên cần nghiên cửu kỳ tài liệu, 
tập hợp các bài tập và tình huống trong thực tiễn, đảm bảo chất lượng giảng dạy.

2.2. Phương pháp giảng dạy

- Sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực, giảng viên đưa ra nhiều bài tậỊp 
tình huống, nêu các ví dụ sát thực tế và phù hợp với tình hình thực hiện công tác 
chăm sóc sức khỏe của các cơ quan, tố chức.

- Trong các cuộc thào luận trên lớp, giảng viên đóng vai trò hướng dần, gợi ý 
đê phát huy kinh nghiệm thực tê và khả năng giải quyêt vân đê của tât cả học viên; 
định hướng và kiêm soát đê nội dung thảo luận bám sát mục tiêu học tập đã đề ra.

- Đối với việc giảng dạy các chuyên đề kỹ năng, cần tăng cường thảo luận và 
giải quyết tình huống để học viên cùng trao đổi trên lóp.

3. Đối vói học viên

- Học viên phải nghiên cứu, thảo luận làm bài tập tình huống theo yêu cầu 
của giảng viên;

- Tham gia đầy đủ các chuyên đề;

- Nghỉ quá số tiết học quy định thì không được thi cuối khóa học.

VI. YÊU CẦU ĐÓI VÓI VIỆC TRÌNH BÀY CHUYÊN ĐÈ BÁO CÁO

1. Các chuyên đề báo cáo phải được chuẩn bị phù họp với đối tượng Bác 
sĩ cao câp. Chuyên đề phải được trình bày theo nội dung của phần học, kết hợp 
trình bày lý thuyêt găn với thực tiên tại cơ quan, tô chức và công việc viên chức 
đang thực hiện.

2. Chuyên đề báo cáo được thiết kế theo hình thức có phần trình bày 
chung, phần trao đôi và rút ra những bài học kinh nghiệm khi vận dụng các kiến 
thức đã học vào thực tế công việc tại cơ quan, đơn vị đang công tác.
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VII. NỘI DƯNG CÁC CHUYÊN ĐÈ
Phần I

KIẾN THÚ C VÈ CHÍNH TRỊ, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

VÀ CÁC KỸ NĂNG CHUNG

Chuyên đề 1
Lý luận chung về quản lý nhà nước

1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của quản lý nhà nưóc
1.1. Khái niệm

1.2. Đặc điểm

1.3. Vai trò

2. Nguyên tắc CO' bản của quản lý nhà nước
2.1. Đảng lãnh đạo

2.2. Pháp quyền

2.3. Phục vụ

2.4. Hiệu lực, hiệu quả

3. Chủ thể, khách thể của quản lý nhà nước
3.1. Chủ thể quản lý nhà nước

3.1.1. Cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương

3.1.2. Cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương

3.2. Khách thể quản lý nhà nước

4. Phương tiện, phương pháp quản lý nhà nưóc
4.1. Phương tiện quản lý nhà nước

4.2. Phương pháp quàn lý nhà nước

5. Nội dung của quản lý nhà nước
5.1. Hoạch định chính sách công

5.2. Ban hành pháp luật

5.3. Tổ chức thực hiện pháp luật

5.4. Thanh tra, kiếm tra, xử lý vi phạm pháp luật



Chuyên đề 2
Pháp luật hành nghề y dược Việt Nam, thách thức và giải pháp

1. Khái niệm, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của pháp luật hành 
nghề y dược

1.1. Khái niệm

1.2. Phạm vi điều chỉnh

1.3. Đổi tượng áp dụng
2. Vai trò và đặc điểm của pháp luật hành nghề y dược
2.1. Vai trò
2.2. Đặc điểm

3. Khái quát lịch sử phát triển cùa pháp luật hành nghề y dược
3.1. Pháp luật y dược Việt Nam thời phong kiến

3.2. Pháp luật y dược Việt Nam thời Pháp thuộc

3.3. Pháp luật y dược Việt Nam từ năm 1945 đến nay

4. Nội dung cơ bản của pháp luật hành nghề y dược
4.1. Nguyên tắc quản lý hành nghề y dược

4.2. Chính sách của nhà nước về hành nghề y dược

4.3. Chủ thể, khách thể quản lý nhà nước về hành nghề y dược

4.4. Nội dung quản lý nhà nước về hành nghề y dược

5. Hoàn thiện pháp luật về hành nghề y dưọc
5.1. Thực trạng pháp luật về hành nghề y dược

5.1. Quan điểm hoàn thiện pháp luật về hành nghề y dược

5.2. Các thách thức và giải pháp cụ thể

Chuyên đề 3
Những thách thức trong quản lý nhà nước về dịch vụ công

trong lĩnh vực y tế

1. Dịch vụ công và vai trò của nhà nước trong cung ứng dịch vụ công
1.1. Khái quát về dịch vụ công
1.2. Vai trò của Nhà nước đối với việc bảo đảm cung ứng dịch vụ công 

cho xã hội

1.3. Các mối quan hệ trách nhiệm trong cung ứng dịch vụ công
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2. Các thách thức đặt ra trong quản lý nhà nước về dịch vụ công 
trong lĩnh vực y tế

2.1. Xác định ranh giới giữa khu vực công và khu vực tư trong cung ứng 
dịch vụ y tế công

2.2. Việc thu tiền từ người sử dụng dịch vụ y tế công

2.3. Khả năng tiếp cận cùa người nghèo đến các dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe thiết yếu

2.4. Thách thức từ các tiêu cực phát sinh trong quá trình xã hội hóa dịch 
vụ y tế

3. Các giải pháp cải cách quản lý cung ứng dịch vụ y tế công
3.1. Quản lý chất lượng và giá, phí dịch vụ y tế

3.2. Tăng cường khả năng tiếp cận của người nghèo đén dịch vụ y tế

3.3. Xây dựng cơ chế hoạt động tự chủ cho các cơ sở y tế

3.4. Tạo cơ chế phản hồi của khách hàng

Chuyên đề 4
Quản lý nguồn nhân lực trong đon vị sự nghiệp công lập và trong lĩnh vưc

tế, thách thức và giải pháp
y

1. Môt số khái niêm cơ bản• •

1.1. Nguồn nhân lực

1.2. Đơn vị sự nghiệp công lập

1.3. Nguồn nhân lực trong dơn vị sự nghiệp công lập

2. Vai trò, đặc điểm nguồn nhân lực trong đon vị sự nghiệp công lập 
và trong lĩnh vực y tê

2.1. Vai trò

2.2. Đặc điểm

3. Quản lý nguồn nhân lực trong đơn vị sự nghiệp công lập và trong 
lĩnh vực y tế

3.1. Khái niệm

3.2. Các nguyên tắc cơ bản

3.3. Chức năng

3.4. Trách nhiệm của các chủ thể trong quản lý

3.5. Nội dung quản lý
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4. Cải cách hoạt động quản lý nguồn nhân lực trong đơn vị sự nghiệp 
công lập và trong lĩnh vực y tế

4.1. Mục tiêu cải cách

4.2. Nội dung cải cách
4.3. Những thách thức trong quản lý nguồn nhân lực nói chung và nhân 

lực y tế nói riêng

4.4. Một số giải pháp chung và giải pháp cho lĩnh vực y tế

Chuyên đề 5
Kỹ năng quản lý sự thay đổi

1. Những vấn đề chung về sự thay đổi
1.1. Khái niệm sự thay đổi

1.2. Phân loại sự thay đổi

1.3. Các xu hướng thay đổi hiện nay

1.4. Các nguyên nhân của sự thay dổi

1.5. Nội dung của sự thay đổi

2. Quản lý sự thay đổi
2.1. Lựa chọn sự thay đổi

2.2. Hoạch định sự thay đổi

2.3. Vượt qua các cản trở

3. Kỹ năng quản lý sự thay đổi.
3.1. Kỹ năng quản lý quá trình thay đổi

3.2. Kỹ năng quản lý con người trong hối cảnh thay đổi

3.3. Kỹ năng quản lý tri thức trong quá trình thay đổi

Chuyên đề 6
Kỹ năng tạo động lực làm việc và xử lý xung đột

1. Kỹ năng tạo động lực làm việc
1.1. Động lực và tạo động lực làm việc
a) Động lực và tạo động lực

b) Đặc điểm nghề nghiệp và vai trò của việc tạo động lực làm việc
1.2. Một sổ lý thuyết cơ bản về tạo động lực làm việc
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a) Thuyết về nhu cầu của A.Maslow

b) Thuyết hai yếu tố của F. Herzberg

c) Thuyết xác lập mục tiêu của Edwin A. Locke

1.3. Phưomg pháp và công cụ tạo động lực.

a) Nhận diện nhu cầu và động lực làm việc

b) Phưcrng pháp và công cụ tạo động lực

c) Một số trở ngại đối với việc có động lực và tạo động lực

2. Kỹ năng xử lý xung đột
2.1. Khái niệm xung đột

2.2. Các nguyên nhân dẫn đến xung đột

2.3. Quy trình giải quyết xung đột

2.4. Các phương pháp giải quyết xung đột và việc vận dụng cho bác sĩ

Chuyên đề 7 

Chuyên đề báo cáo

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Muc đích

Chuyên đề báo cáo giúp học viên liên hệ, vận dụng, đối chiếu so sánh 
giữa lý thuyêt được cung câp trong phần kiến thúc chung với thực tiễn quản lý 
hành chính nhà nước của đon vị mình đang công tác.

2. Ycu cầu

Sau khi học xong các chuyên đề của phần I, học viên sẽ viết một chuyên 
đề báo cáo với các yêu cầu dưới đây.

- Số trang của chuyên đề từ 10-15 trang, font chừ Times New Roman, cỡ 
chữ 13, giãn dòng 1,5.

- Tập trung vào ít nhất một trong các chuyên đề đã được giới thiệu trên 
lớp của phần I.

- Cách tiếp cận: Vận dụng lý thuyết được giảng vào phân tích hoạt động 
thực tiễn ở mức cá nhân, đơn vị, ngành để rút ra các bài học và đề xuất cac 
khuyến nghị.

III. NỘI DUNG
Nội dung chuyên đề báo cảo tùy thuộc vào vị trí việc làm của học viéh 

Những gợi ý  sau đây nhằm hỗ trợ cho quả trình xây dụng và trình bày chuyên 
đề bảo cáo.
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BÌA: Nêu rõ tên tiểu luận, tên tác giả

PHẦN ĐÀU CHUYÊN ĐÈ BÁO CÁO: cần có các mục sau:

- Mục lục

- Bảng chú giải các ký hiệu, đơn vị đo, từ viết tắt, thuật ngữ

PHẦN CHÍNH CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO: nên chia thành các chương, 
mục như sau:

I. Đặt vấn đề:

- Giới thiệu về chủ đề và các nội dung cơ bản mà học viên muổn trình bày 
trong chuyên đề báo cáo với mục đích nêu lên lý do lựa chọn chủ đề viết báo cáo

II. Mục đích yêu cầu của chuyên đề báo cáo: Trình bày các mục đích của 
báo cáo

III. Nội dung của chuyên đề báo cáo:

3.1. Các luận điểm lý thuyết chính của phần I mà học viên muốn đề cập 
trong chuyên đề báo cáo (Tùy thuộc vào mối quan tâm mà học viên có thể lựa 
chọn ít nhât một trong các chuycn đc đã được học, một sô luận diêm lý thuyết 
của chuyên đề lựa chọn)

3.2. Vận dụng các luận điểm, lý thuyết đề cập ở mục 3.1 vào thực tiễn 
hoạt động ở các mức độ cá nhân, đơn vị, ngành.

- Các vấn đề thực tiễn ở mức độ cá nhân, đơn vị, ngành liên quan tới các 
nội dung lý thuyết được học

- Bàn luận về nhừng thuận lợi và khó khăn áp dụng lý thuyết vào thực 
tiễn

- Phân tích và rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn

IV. Kết luận và khuyến nghị:

- Rút ra những kết luận chính về vấn đề, chủ đề quan tâm

- Khuyến nghị

V. Tài liệu tham khảo: xem hướng dẫn cách viết tài liệu tham kháo ở mục 
VIII

VI. Phụ lục:

Những tài liệu, hình, ảnh cần thiết để làm sáng tỏ chuyên đề báo cáo có 
thể đưa vào phụ lục của báo cáo.
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Phần II
KIÉN THỨC, KỸ NĂNG NGHÈ NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH VÀ ĐẠO

ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

Chuyên đề 1

Y học dựa vào bằng chứng

1. Khái niệm ỵ học dựa vào bằng chứng
1.1. Khái niệm y học dựa vào bằng chứng

1.2. Tầm quan trọng của Y học dựa vào bằng chứng

2. Các bưóc thực hành y học dựa vào bằng chứng
2.1. Đặt câu hỏi lâm sàng

2.2. Tìm kiếm, tổng họp các bằng chứng

2.3. Đánh giá giá trị bàng chứng

2.4. ứng dụng vào thực hành lâm sàng

2.5. Đánh giá việc ứng dụng

3. Phương pháp tìm kiếm, tổng hợp các bằng chứng
4. Đánh giá giá trị bằng chứng
4.1. Đánh giá giá trị bằng chứng dựa trên thiết kế nghiên cứu

4.2. Bảng kiêm đánh giá bằng chứng

5. Phưong pháp tổng quan
5.1. Tổng quan mô tả

5.2. Tổng quan hệ thống

6. Phương pháp phân tích gộp
6.1. Các bước thực hành phân tích gộp

6.2. Phiên giải kết quả phân tích gộp

Chuyên đề 2
Huy động, quản lý nhân lực, tài chính, trang thiết bị

1. Quản lý nhân lực
1.1. Nguyên tắc quản lý nhân lực

1.2. Phương pháp quản lý nhân lực

1.3. Một số nội dung quản lý nhân lực:
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1.3.1. Phân tích, dự báo và quyết định huy động nhân sự

1.3.2. Tuyển dụng, điều chỉnh, sắp xếp nhân sự

1.3.3. Hội nhập nhân sự, đào tạo và bồi dưỡng nhân sự

1.3.4. Duy trì/động viên/thu hút nhân sự

1.3.5. Đánh giá phát triển nhân sự 

2. Quản lý tài chính
2.1. Hệ thống tài chính y tế và cơ chế hoạt động

2.2. Cơ cấu các nguồn tài chính y tế

2.3. Phương thức chi trả dịch vụ y tế

2.4. Định hướng tài chính và quản lý tài chính y tế Việt Nam trong thời
gian tới

3. Quản lý trang thiết bị y tê (TTBYT)
3.1. Thách thức trong quản lý TTBYT tại cơ sở y tế

3.2. Đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả trang thiết bị cho chăm sóc sức 
khỏe tại cơ sở y tế.

Chuyên đề 3
Xây dựng văn hóa trong bệnh viện

1. Khái niệm văn hóa bệnh viện
1.1. Khái niệm văn hóa bệnh viện

1.2. Các đặc điểm, biểu hiện và tầm quan trọng cùa văn hóa bệnh viện

2. Ánh hưởng của văn hóa và các yếu tố hình thành văn hóa
2.1. Ảnh hưởng của văn hóa đến hành vi nhân viên

2.2. Các yếu tố hình thành và duy trì văn hóa

3. Sự lan truyền và thay đổi, kiểm soát văn hóa bệnh viện
3.1. Sự lan truyền văn hóa

3.2. Thay đổi và kiểm soát văn hóa bệnh viện

Chuyên đề 4
Kỹ năng đào tạo thực hành lâm sàng

1. Giáo dục y học
1.1. Các khái niệm
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1.2. Đặc điểm của người học

1.3. Mục tiêu học tập

2. Phương pháp giảng dạy
2.1. Phương pháp giảng dạy thực hành

2.2. Phương pháp giảng dạy tích cực

3. Phương pháp lượng giá
3.1. Phương pháp lượng giá
3.2. Công cụ lượng giá

Chuyên đề 5
Đánh giá chất lưọ’ng và kiếm định lâm sàng

1. Đo lưòng chất lượng bệnh viện
1.1. Đo lường chất lượng bệnh viện

1.2. Phương pháp đo lường

1.3. Công cụ đo lường chất lượng

1.4. Xây dựng chì số đo lường chất lượng bệnh viện

1.5. Tổ chức triển khai Bộ chỉ số đo lường chất lượng

2. Theo dõi, giám sát và kiểm định chất lưọiìg dịch vụ khám chữa bệnh
2.1. Khái niệm kiểm soát chất lượng, kiểm định chất lượng lâm sàng, 

kiểm định chất lượng xét nghiệm

2.2. Xây dựng công cụ kiếm soát chất lượng

2.3. Thực hiện kiểm định chất lượng lâm sàng

Chuyên đề 6
Bệnh viện ứng phó với tình trạng khấn cấp

1. Khái niệm về cơ bản về tình huống khấn cấp và thảm họa
1.1. Khái niệm về tình huống khẩn cấp

1.2. Khái niệm và tầm quan trọng của bệnh viện an toàn
1.3. Vai trò ngành y tế/bệnh viện trong đảm bảo bệnh viện an toàn

2. Quản lý nguy CO’ thảm họa
2.1. Đánh giá nguy cơ thảm họa trong cơ sở y tế

2.2. Xây dựng kế hoạch giảm nguy cơ thảm họa trong cơ sở y tế
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3. Xây dựng kế hoạch ứng phó với tình huống khẩn cấp cơ sỏ y tế
3.1. Đánh giá năng lực ứng phó với tình huống khẩn cấp của cơ sở y tế

3.2. Xây dựng kế hoạch ứng phó với tình huống khẩn cấp của cơ sở y tế

Chuyên đề 7 

Kinh tế y tế

1. Phân tích chi phí dịch vụ
1.1. Khái niệm chi phí

1.2. Khái niệm giá

1.3. Quan điểm chi phí

1.4. Chi phí từ quan điểm của người cung cấp dịch vụ y tế

1.5. Tính toán chi phí theo phương pháp từ trên xuống

1.5.1. Xác định nguồn lực được sử dụng để tạo ra dịch vụ y tế

1.5.2. Ước tính số lượng mỗi nguồn lực đầu vào được sử dụng

1.5.3. Định rõ giá trị tiền tệ cho mỗi đơn vị đầu vào và tính tổng chi phí 
đầu vào

1.5.4. Phân bố chi phí cho các hoạt động

1.6. Sử dụng thông tin chi phí

2. Phương pháp đánh giá kinh tế y tế
2.1. Khái niệm đánh giá kinh tế y tế

2.2. Phân loại đánh giá kinh tế y tế

2.3. Phân tích giảm thiểu hóa chi phí

2.4. Phân tích chi phí - hiệu quả

2.5. Phân tích chi phí - thỏa dụng

2.6. Phân tích chi phí - lợi ích

2.7. Đánh giá kinh tế y tế sử dụng kĩ thuật mô hình hóa

Chuyên đề 8
Truyền thông, Vận động chính sách

1. Các cách tiếp cận trong vận động chính sách
1.1. Thu hút các nhà lãnh đạo

1.2. Xây dựng quan hệ đối tác
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1.3. Huy động các nhóm cộng đồng

1.4. Xây dựng năng lực
1.5. Cộng tác/làm việc với giới truyền thông

2. Làm việc với truyền thông trong vận động chính sách
2.1. Giới thiệu về giới truyền thông

2.2. Chức năng của truyền thông
2.3. Vai trò của truyền thông đại chúng trong vận động chính sách

2.4. Nguyên tắc làm việc với truyền thông

2.5. Nguycn tắc khi trả lời phỏng vấn

2.6. Một số chú ý khi làm việc với giới truyền thông

2.7. Một số điều không nên làm khi làm việc với giới truyền thông

2.8. Khủng hoảng truyền thông và nguyên tắc giải quyết

Chuyên đề 9
Các yếu tố xã hội quyết định sức khỏe -  hội nhập

1. Khái niệm các yếu tố quyết định sức khỏe
1.1. Khái niệm

1.2. Một số mô hình phân tích các yếu tố quyết định sức khỏe

1.3. Các nhóm yếu tố quyết định sức khỏe và lĩnh vực có thể can thiệp

2. Giới thiệu một số yếu tố xã hội quyết định sức khỏe
2.1. Bất bình đẳng/Bất công bằng xã hội

2.2. Căng thẳng

2.3. Thời thơ ấu

2.4. Cô lập xã hội
2.5. Việc làm

2.6. Thất nghiệp

2.7. Hỗ trợ xã hội

2.8. Tình trạng nghiện chất kích thích

2.9. Thực phẩm
2.10. Giao thông

3. Hội nhập y tế
3.1. Khái niệm hội nhập và hội nhập y tế

16



3.2. Thảo luận về một số vấn đề về Hội nhập y tế nói chung và đặc biệt 
hội nhập trong khám chữa bệnh.

Chuyên đề 10
Một số vấn đề đạo đức trong cơ sở khám chữa bệnh

1. Quy đinh công sở
1.1. Tính chuyên nghiệp

1.1.1. Khái niệm

1.1.2. Một số nguyên tắc

1.2. Tuyển dụng và sa thải

1.2.1. Khái niệm

1.2.2. Một số nguyên tắc

1.3. Phân biệt đổi xử

1.3.1. Khái niệm

1.3.2. Một số nguyên tắc
1.4. Lạm dụng tình dục

1.4.1. Khái niệm

1.4.2. Một số nguyên tắc

1.5. Quấy rối tình dục

1.5.1. Khái niệm

1.5.2. Một số nguyên tắc

1.6. An toàn tại nơi làm việc

1.6.1. Khái niệm

1.6.2. Một số nguyên tắc

1.7. Phòng chống bạo hành tại nơi làm việc

1.7.1. Khái niệm

1.7.2. Một số nguyên tắc

1.8. Bảo mật và công bố thông tin

1.8.1. Khái niệm

1.8.2. Một số nguyên tắc

2. Quy tắc nghề nghiêp
2.1. Khái niệm

2.2. Các quy tắc nghề nghiệp
7



Chuyên đề 11
Vận dụng xử lý một số vấn đề đạo đức y tế

1. Vấn đề đạo dức liên quan đến sức khỏe sinh sản
1.1. Vấn đề tránh thai và nạo phá thai

1.2. Vấn đề triệt sản (tự nguyện/bắt buộc)
1.3. Vấn đề tư vấn và xét nghiệm gen

2. Vấn đề đạo đức liên quan đến quyết định sự sống
2.1. “Sống thực vật”

2.2. “Cái chết êm ái”

3. Vấn đề đạo đức liên quan đến ý chí cá nhân
3.1. “Di chúc sống”

3.2. “Bản chi dẫn trước”

Chuyên đề 12 

Văn hóa ứng xử

1. Giới thiệu một số vấn đề về Y nghiệp/tính chuyên 
nghề Y

nghiệp trong

1.1. Y nghiệp

1.2. Tính chuyên nghiệp trong thực hành nghề Y

2. Các vấn đề CO' bản trong phân tích hội thoại để cải thiện giao tiếp 
giữa Bác sĩ và khách hàng/bênh nhân và trong đào tao về giao tiếp cho cán
bộ y tế

2.1. Các phương pháp phân tích hội thoại giừa bác sĩ và bệnh nhân

2.2. Các phương pháp cải thiện giao tiếp giữa bác sĩ và bệnh nhân

3. Các vấn đề bảo mật trong y tế
3.1. Tại sao cần bảo mật thông tin

3.2. Các thông tin nào cần bảo mật

3.3. Làm thế nào cán bộ y tế đảm bảo được tính báo mật của thông tin
4. Xử lý sự cố y khoa
4.1. Thực trạng sai sót y khoa

4.2. Quy trình báo cáo và xử lý sự cố y khoa
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4.3. Xử lý khủng hoàng truyền thông liên quan dến sự cố y khoa

5. Thực hành: xử lý tình huống về giao tiếp, ứng xử trong các vấn đề về 
bảo mật thông tin y tế và sai sót y khoa

Tìm hiểu thực tế

1. Mục đích
- Sau khi tìm hiểu thực tế, học viên có thể nhớ lại và kết nối giữa lý thuyết 

với thực hành trong công tác chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng thông 
qua quan sát và trao dổi kinh nghiệm thực tiễn tại một đơn vị y tế cụ thổ.

2. Yêu cầu đối vói cơ sở tổ chức đào tạo, bồi dưõng
- Cư sở đào tạo, bồi dưỡng hỗ trợ cho học viên trong việc liên hệ cơ quan, 

đơn vị mà học viên sẽ đến tìm hiểu thực tế, trợ giúp học viên hoàn thành thời 
gian thực tế. Các cơ sở thực địa là các cơ sở y tế thực hiện cung cấp dịch vụ/hoạt 
động khám chừa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại tuỵến tỉnh, thành 
phô, quận/huyện (Ví dụ: Bệnh viện đa khoa chuyên khoa tuyến tỉnh/huyện, 
phòng khám đa khoa khu vực, v.v...).

- Cơ sở đào tạo, bôi dưỡng phân công giảng viên hồ trợ học viên trong 
việc lên kế hoạch tìm hiểu thực tế, cung cấp thông tin và hỗ trợ học viên viết báo 
cáo thu hoạch.

- Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đề xuất cơ quan, đơn vị nơi học viên đến thực 
tê chuân bị báo cáo kinh nghiệm và tạo điêu kiện đê học viên trao đôi, chia sẻ 
kinh nghiệm thực tiễn.

- Nếu học viên đi thực địa tại chính cơ quan của mình thì học viên chủ 
động báo cáo cơ quan về kế hoạch thực địa để hoạt động thực địa thuận lợi và 
hiệu quả.

3. Yêu cầu đối vói học viên
- Dựa vào các nội dung đã được học trong cả chương trình, học viên lên 

kế hoạch tìm hiêu thực tế. Khi lập kế hoạch tìm hiếu thực tế, học viên tự lựa 
chọn một hoặc một nhóm chủ đề có liên quan tới nhau trong số các chuyên đề đã 
học đê tìm hiểu sâu hơn tại cơ sở thực địa. Các nhóm nội dung có thê gồm:

+ Công tác chính trị và quản lý hành chính nhà nước trong quá trình hoạt 
động của các cơ sở thực hiện khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

+ Công tác chuyên môn về khám chữa bệnh tại các cơ sở đi thực tế: về 
nghiên cứu khoa học, về cung cấp và quản lý dịch vụ y tế/chăm sóc sức khỏe, 
v.v...

+ Các khía cạnh đạo đức, giao tiếp ứng xử trong khám chữa bệnh và chăm 
sóc sức khỏe cộng đồng tại cơ sở đi thực tế.

+ Hoặc kết họp của các nội dung trên.
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- Thời gian tìm hiểu thực tế là 16 tiết học, tương đương 2 ngày tìm hiểu 
tại cơ sở. Học viên chủ động liên hệ với cơ sở để đăng ký tìm hiêu thực tê theo 
đúng thời gian và kế hoạch đã đề ra.

- Học viên chuẩn bị trước câu hỏi hoặc chủ đề cần làm rõ trong quá trình 
đi thực tế. Các câu hỏi, chủ đề cần tìm hiểu trong quá trình thực tế phải liên 
quan tới các chuyên đề đã học trong chương trình.

4. Báo cáo thu hoạch
- Sau khi kết thúc thời gian tìm hiểu thực tế, học viên cần viết báo cáo thu 

hoạch về các hoạt động học viên đã thực hiện trong thời gian tìm hiểu thực tế.
- Báo cáo thu hoạch có độ dài không quá 10 trang A4, sử dụng phông chữ 

Times New Roman, cờ chữ 13, cách dòng 1,5.
- Nội dung báo cáo gồm:

+ Tiêu đề báo cáo: cần ghi rõ tên cơ sở thực dịa, thời gian, tên học viên.

+ Đặt vấn đề: mô tả về cơ sở thực địa và các hoạt động/dịch vụ chính mà 
cơ sở này đang triển khai.

+ Nội dung chính: mô tả các hoạt động tìm hiểu thực tế của học viên (các 
loại thông tin, cách thức thu thập thông tin); tóm tắt những vấn đề thực tiễn ở 
mức độ cá nhân, đơn vị, ngành liên quan tới các nội dung lý thuyết được học; 
bàn luận vê những thuận lợi và khó khăn áp dụng lý thuyết vào thực tiễn; phân 
tích và rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn.

+ Tài liệu tham khảo: xem hướng dẫn cách viết tài liệu tham khảo

- Báo cáo thu hoạch nộp lại sau 1 tuần kể từ khi kết thúc tìm hiểu thực tế.

Viết tiểu luân cuối khóa

1. Mục đích
- Đánh giá mức độ kết quả học tập của học viên đạt được qua chương

trình.

- Đánh giá khả năng phân tích, đánh giá và vận dụng kiến thức và kỹ năng 
thu nhận được vào thực tiền, đồng thời dựa trên kiến thức và kỳ năng đó để phát 
triển các ý tưởng mới ứng dụng tại vị trí công tác của viên chức giữ chức danh 
nghề nghiệp Bác cao cấp (hạng I).

2. Yêu cầu
- Cuối khóa bồi dưỡng, mỗi học viên cần viết một tiếu luận giải quyết tình 

huống trong hoạt động khám chữa bệnh gắn với công việc mà học viên đang 
đảm nhận

- Tiểu luận cần thể hiện được những kiển thức và kỹ năng thu nhận được 
trong khóa bồi dưỡng, trong quá trình thực tế công tác
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- Sau đó tiểu luận cần phân tích công việc mà học viên hiện nay đang thực 
hiện tại cơ quan, những vướng mắc, khó khăn gặp phải trong quá trình công tác 
liên quan tới một hoặc một nhóm chủ đề đã được học và đề xuất vận dụng các 
kiến thức đã học vào công việc đế giải quyết những vướng mắc đó.

- Tiểu luận có độ dài không quá 20 trang A4 (không kể trang bìa, phần tài 
liệu tham khảo và phụ lục), sử dụng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, 
cách dòng 1,5.

- Cách viết: phân tích và đánh giá được các vấn đề về lý thuyết và thực tế, 
so sánh được giữa lý thuyết và thực tế, vận dụng được lý thuyết để đưa ra các ý 
tường giải quyết các vấn đề gặp phải trong thực tế công tác, ý kiến nêu ra cần có 
số liệu chứng minh rõ ràng.

- Tiểu luận cuối khóa có thể phát triển dựa trên việc tiếp tục vận dụng trên 
cơ sở nội dung các chuyên đề báo cáo đã thực hiện trong suốt khóa học, là nội 
dung tổng hợp hoặc tiếp nối, khai thác sâu hơn các vấn đề, các cách giải quyết 
đã đê cập trong các chuyên đề báo cáo của học viên trước đó.

3. Nội dung tiểu luận
Tiểu luận được trình bày theo các cấu phần sau:

Trang bìa: Nêu rõ tên tiểu luận, ten tác giả

Phần giới thiệu: cần có mục lục và danh mục từ viết tắt, thuật ngữ sử dụng 
trong tiểu luận (nếu có)

Phần I - Đặt vấn đề: Nêu những vấn đề mà học viên sẽ tìm hiểu, trình bày 
trong tiêu luận, lợi ích mà tiêu luận đem lại cho Bác sĩ cao cấp (Hạng I)

Phần II - Mục tiêu của tiểu luận: nêu những mục tiêu chính mà tiểu luận muốn 
đạt được

Phần III -  Nội dung chính cần trình bày và bàn luận, bao gồm:

1. Những vấn đề liên quan tói một hoặc một nhóm chủ đề trong chương 
trình học (như trên đã lựa chọn) mà học viên gặp phải trong quá trình công tác

2. Những vấn đề đó tương ứng với các nội dung lý thuyết học viên đã 
được học như thế nào (phân tích việc ứng dụng với thực tế công việc của bản 
thân học viên trong vị trí công tác hiện tại -  Hạng I)

3. Những vấn đề tương tự/khía cạnh khác liên quan đến các nội dung lý 
thuyết đã được học xảy ra trong quá trình công tác của học viên tại đơn vị

4. Vận dụng nhừng lý thuyết đã học được để giải quyết những vấn đề đó

Phần V I-K ế t  luận và khuyến nghị: đưa ra những kết luận chính cho tiểu luận 
và một số khuyến nghị/bài học rút ra từ việc vận dụng lý thuyết vào thực tiễn
Tài liệu tham khảo: xem hướng dẫn cách viết tài liệu tham khảo

Phụ lục: Những thông tin bổ sung, sổ liệu, tài liệu, hình ảnh để làm rõ hơn các 
vấn đề trình bày trong nội dung chính của tiếu luận
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4. Đánh giá
- Tiểu luận nộp lại cho cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong vòng 4 tuần kể từ 

khi kết thúc khóa bồi dưỡng.
- Chấm điểm theo thang điểm 10. Học viên nào không đạt từ điềm 5 trở 

lên thì viết lại tiểu luận. Sau khi viết và chấm lại, nếu không đạt diêm 5 trở lên 
thì học viên không được cấp Chứng chỉ.

VIII. TRÍCH DẪN TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Cách trích dẫn tài liệu tham khảo tuân thủ đúng yêu cầu trích dẫn tài liệu 

tham khảo của Bộ Giáo dục và đào tạo.

- Tài liệu tham khảo gồm: sách, các ấn phẩm, tạp chí, hoặc trang Web đã 
đọc và được trích dẫn hoặc được sử dụng để viết chuyên đề báo cáo, tiêu luận 
phải có 50% tài liệu tham khảo dược xuất bản trong 10 năm gần đây.

- Trình tự sắp xếp: Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ 
(Việt, Anh, Pháp, Đức Nga, Trung, Nhật...). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài 
phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, ke cả tài liệu bằng tiếng 
Trung Quốc, Nhật... (Đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít người biết có 
thể them phần dịch tiếng Việt đi kèm mỗi tài liệu).

- Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC. Họ tên tác giả của tài liệu tham 
khảo theo qui định sau:

+ Tác giả là người nước ngoài xếp thứ tự ABC theo họ.

+ Tác giả là người Việt Nam xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ 
nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo Lên lên trước 
họ.

+ Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ 
quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tong cục Thống kê xếp vào vân T, 
Bộ Giáo dục & Đào tạo xếp vào vần B...

- Ví dụ cho cách viết trích dẫn tài liệu tham khao:

+ Tài liệu là sách, luận án, báo cáo: Đảng Cộng sản Việt Nam (1997), 
Nghị quyết trung ương ba, khóa VIII, NXB CTQG, Hà Nội.

+ Tài liệu là bài báo trong tạp chí, trong sách: Phan Văn Tường (1998), 
“Đánh giá nhu cầu đào tao về lâp kế hoạch bệnh viện của cán bộ quản lý bệĩih 
viện huyện năm 1997”, Tạp chỉ Yhọc thực hành, NXB Y học, (3) tr.10-16.

+ Tài liệu trên Internet: Phạm Đình Thành (2012), Bảo hiểm xã hội -  Trụ 
cột chính trong hệ thống an sinh xã hội quốc gia, 
http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn, truy cập 30/5/2016.

IX. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
- Đánh giá ý thức học tập của học viên theo quy chế học tập của cơ sở đào 

tạo, bồi dưỡng;
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- Đánh giá thông qua bài kiểm tra (trắc nghiệm từ bộ câu hỏi của các 
chuyên đề) và bài thu hoạch: Học viên phải làm đây đủ các bài kiêm tra, bài thu 
hoạch; học viên nào không đạt điểm 5 trở lên không được cấp chứng chỉ.

- Chấm theo thang điểm đánh giá: Thang điểm 10.

X. TỎ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

Bác sĩ cao cấp (hạng I) đã ban hành, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được giao 
nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng xây dựng kế hoạch to chức bồi dưỡng và báo cáb 
Bộ Y tế (Vụ Tổ chức cán bộ) trước khi tổ chức lớp học.

2. Việc quản lý và cấp phát chứng chỉ thực hiện theo quy định tại Thông 
tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều 
của Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 cùa Chính phủ về đào tạo, bồi 
dường cán bộ, công chức, viên chức.
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