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Số:             /BYT-K2ĐT 
V/v đảm bảo kiểm soát dịch COVID –

19 và tăng cường phối hợp với cơ sở 

đào tạo tổ chức tốt hoạt động dạy-học 

thực hành lâm sàng  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày         tháng        năm 2021 

                                 Kính gửi:  

 - Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; 

- Các bệnh viện trực thuộc Bộ, ngành; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp y dược. 

 

Để đáp ứng công tác phòng chống dịch COVID – 19, Bộ Y tế đã chỉ đạo các cơ sở 

đào tạo lĩnh vực sức khỏe tập huấn cho cán bộ, học viên và sinh viên các kiến thức và kỹ 

năng phòng chống dịch. Trong giai đoạn dịch bệnh COVID -19 diễn biến phức tạp vừa 

qua, gần 20.000 giảng viên, sinh viên đã được huy động hỗ trợ phòng chống dịch tại 

nhiều tỉnh thành trong cả nước. Những đóng góp của đội ngũ Thầy và trò các cơ sở đào 

tạo lĩnh vực sức khỏe đã được Chính phủ và nhân dân ghi nhận. Thành quả này có được 

là nhờ một phần lớn từ quá trình đảm bảo chất lượng đào tạo, đặc biệt là dạy – học thực 

hành lâm sàng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.  

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ – CP ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID – 19”, bảo đảm mục tiêu kép nhưng đặt sức khỏe, tính mạng người dân lên trên 

hết, phù hợp với thực tiễn và điều kiện của đất nước, tiếp tục thực hiện Nghị định số 

111/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo 

khối ngành sức khỏe, Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện phối hợp chặt chẽ với cơ sở đào tạo, 

thực hiện hiệu quả các giải pháp kiểm soát dịch bệnh COVID – 19, tiếp tục tạo điều kiện 

thuận lợi cho hoạt động dạy – học lâm sàng của giảng viên, sinh viên khối ngành sức 

khỏe. Đề nghị các Bộ, Ngành, Ủy ban nhân dân các Tỉnh/Thành phố chỉ đạo các cơ sở 

đào tạo, các bệnh viện trực thuộc đảm bảo tốt chất lượng công tác đào tạo thực hành, đặc 

biệt chú trọng kỹ năng lâm sàng nói chung và hồi sức cấp cứu nói riêng, góp phần thực 

hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở thực 

hành trực thuộc, thực hiện các giải pháp kiểm soát dịch phù hợp, tiếp tục hỗ trợ các cơ 

sở đào tạo lĩnh vực sức khỏe để đảm bảo chất lượng dạy – học thực hành lâm sàng. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BT. Nguyễn Thanh Long (để b/cáo); 

- Bộ Công an, Bộ Quốc phòng (để phối hợp);  

- Bộ GDĐT, Bộ LĐTB&XH (để p/hợp chỉ đạo);  

- UBND các Tỉnh/TP trực thuộc TƯ (để p/hợp  

chỉ đạo); 

- Cục: QLKCB, YTDP, Vụ BVBMTE (để p/hợp  

thực hiện); 

- Lưu: VP, K2ĐT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
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