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THÔNG BÁO  
Kết luận Hội nghị hội viên Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam năm 2017 

 

            Thực hiện kế hoạch công tác thường niên, Hiệp hội bệnh viện tư nhân 

Việt Nam tổ chức Hội nghị hội viên năm 2017 vào ngày 22 tháng 4 năm 2017 tại 

Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng. Tham dự Hội nghị gồm có: Thường trực, 

Ban chấp hành Hiệp hội và hơn 100 lãnh đạo, cán bộ đến từ 42 cơ sở khám, chữa 

bệnh là hội viên Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam; Đại diện các đơn vị tài 

trợ và một số cơ quan báo chí. 

             Dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Hiệp hội, Hội viên 

của Hiệp hội đã được nghe báo cáo tình hình hoạt động hội 6 tháng cuối năm 

2016, quý I năm 2017 và phương hướng hoạt động thời gian tới; nghe ý kiến 

phản ánh khó khăn, vướng mắc về những bất cập trong khám chữa bệnh BHYT, 

xếp hạng bệnh viện tư nhân; những thách thức đang đặt ra đối với y tế tư nhân 

nói chung; thảo luận kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên, xây dựng quỹ 

hội…Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các thành viên dự Hội nghị, 

Ban chấp hành Hiệp hội (BCH) đã thống nhất đưa ra những kết luận như sau: 

         1.Xây dựng, phản biện chính sách 

         1.1 Chính sách trong hoạt động khám, chữa bệnh BHYT: 

 Để Hiệp hội tiếp tục phát huy tối đa vai trò là đầu mối tiếp nhận và giải 

quyết khó khăn, vướng mắc của hội viên, đề nghị các hội viên trong quá trình 

hoạt động khám chữa bệnh có vướng mắc, khó khăn làm văn bản báo cáo Hiệp 

hội. Sau khi tiếp nhận văn bản, văn phòng Hiệp hội sẽ chuyển tới các chuyên gia 

trong BCH nghiên cứu, trợ giúp. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hiệp hội trực 

tiếp tìm hiểu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo văn phòng Hiệp hội ban 

hành văn bản kiến nghị  gửi đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong 

những tháng cuối năm 2016 đầu năm 2017, nhiều vụ việc đã được giải quyết kịp 

thời thông qua hoạt động nêu trên. Tiêu biểu như Hiệp hội đề nghị BHXH tỉnh 

Thanh Hóa không tạm dừng hợp đồng KCB BHYT đối với 7 cơ sở KCB tư nhân 

tại Thanh Hóa (11/10/2016); Đề nghị BHXH tỉnh Thái Bình không tạm dừng 

hợp đồng khám chữa bệnh BHYT đối với phòng khám đa khoa tư nhân Phúc 

Sơn, huyện Thái Thụy (19/11/2016); Đề nghị BHXH tỉnh Đắk Lắk tiếp tục thực 

hiện hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT đối với bệnh viện Mắt Tây Nguyên 



(31/3/2017). Tất cả các nội dung chủ tịch Hiệp hội trực tiếp chỉ đạo giải quyết 

đều đạt kết quả, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên. 

           1.2. Góp ý xây dựng dự thảo thông tư xếp hạng bệnh viện tư nhân: 

Dự thảo Thông tư và các văn bản khảo sát đã được Văn phòng Hiệp hội 

chuyển đến tất cả hội viên. Tuy nhiên, phần lớn hội viên đều chưa quan tâm đến 

việc xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến y tế tư nhân. Tại hội nghị, Chủ 

tịch Hiệp hội yêu cầu các Hội viên nghiêm túc thực hiện các nội dung Phó Chủ 

tịch Phạm Văn Học đã quán triệt, làm các phiếu khảo sát và văn bản góp ý (Theo 

mẫu)  gửi theo hai phương pháp: hộp thư điện tử và địa chỉ Bệnh viện đa khoa 

Hùng Vương để tổng hợp và chuyển về Bộ  Y tế. 

1.3.Góp ý các chính sách chung về y tế: 

Chủ tịch Hiệp hội, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và Ban pháp chế tiếp tục 

nghiên cứu, tìm hiểu các vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với y tế tư nhân để kiến 

nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, thay đổi theo hướng công bằng giữa y 

tế công lập với y tế tư nhân. Trước mắt, tập trung phản ánh kiến nghị đến các cơ 

quan như: Văn phòng Chính phủ, Ủy ban CVĐXH của Quốc hội, VCCI, Bộ Y 

tế, BHXH Việt Nam một số vấn đề như: Giám định BHYT, KCB cho người 

nghèo, người DTTS tại cơ sở KCB tư nhân, Giám định dị tật, dị dạng cho đối 

tượng nhiễm chất độc hóa học, vấn đề thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật; Góp 

ý Dự thảo sửa đổi Nghị định 105 sửa đổi một số điều của Luật BHYT. Hiệp hội 

thống nhất lấy ý kiến khảo sát của hội viên, tập hợp các khó khăn, vướng mắc, 

bất cập trong hoạt động khám, chữa bệnh  hoàn thành báo cáo gửi Quốc hội, 

Chính phủ, Ủy ban TWMTTQ Việt Nam và một số cơ quan có liên quan. Thời 

gian tới, Hiệp hội sẽ có kế hoạch mời Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, 

lãnh đạo Bộ Y tế, BHXH Việt Nam và một số cơ quan có liên quan dự hội nghị 

nghe ý kiến phản ánh của các nhà đầu tư y tế tư nhân, bàn giải phát phát triển y 

tế tư nhân theo chủ trương xã hội hóa của Đảng và Nhà nước. 

2. Xây dựng, phát triển Hiệp hội. 

2.1.Phát triển hội viên: 

+ Tiếp tục phát triển hội viên, đặc biệt là khu vực phía Nam. 

+ Văn phòng hiệp hội sẽ niêm yết công khai danh sách các bệnh viện, 

phòng khám thành viên, địa chỉ Email, SĐT của lãnh đạo hoặc người đại diện 

(trên trang Web Hiệp hội, địa chỉ: www.hiephoibenhvientu.com.vn) để các hội 

viên có điều kiện giao lưu, kết nối với nhau. 

+ Phát triển hội viên theo phương thức 1+1: tức là mỗi hội viên thuộc Hiệp 

hội chủ động tuyên truyền, vận động  để  một hoặc một số bệnh viện, phòng 

khám tư nhân khác hiểu ý nghĩa và những lợi ích khi tham gia Hiệp hội, sau đó 

giới thiệu để BCH xem xét và ra quyết định kết nạp. 



2.2. Kiện toàn tổ chức Hiệp hội 

Tại hội nghị, Ban chấp hành và toàn thể hội viên tham dự đồng ý bổ nhiệm 

(100% đồng ý): 

- 02 chức danh Phó Chủ tịch Hiệp hội:  

1.Ông Nguyễn Văn Hoàng Đạo – Phó chủ tịch HĐQT bệnh viện quốc tế 

chấn thương chỉnh hình Sài Gòn ITO – Đồng Nai. 

2. Ông Trần Hùng – Giám đốc điều hành bệnh viện đa khoa Gia đình, Đà 

Nẵng. 

- 01 chức danh Tổng Thư ký Hiệp hội: Ông Nguyễn Quang Duy – Phó 

TGĐ Tổng công ty CP Hợp Lực, Thanh Hóa 

- 01 chức danh Trưởng ban Pháp chế Hiệp hội: Ông Nguyễn Thanh Hồi – 

Giám đốc điều hành Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng. 

2.3.Phát triển các hoạt động hội: 

- Tăng cường tổ chức các cuộc hội thảo, sinh hoạt khoa học để nâng cao 

nhận thức, trình độ và  thêm gắn kết giữa các hội viên. 

- Nâng cao chất lượng hoạt động hội bằng nhiều hoạt động: Tư vấn pháp 

luật; công tác quản lý; tập huấn chuyên môn; chuyển giao công nghệ giữa các 

hội viên với nhau… 

- Tăng cường đối thoại, gắn kết hoạt động giữa các hội viên bằng nhiều 

kênh khác nhau, đặc biệt là trao đổi thông tin qua Email, điện thoại. 

2.4. Đóng góp quỹ hội: 

Trên tinh thần trách nhiệm đề nghị các Hội viên khi nhận được thông báo 

đóng hội phí cần sớm thực hiện nghĩa vụ và nếu có thể thì nộp vượt định mức để 

giúp cho BCH thuận lợi hơn trong việc giao dịch và vận động chính sách (Công 

văn số 21/CV-HH về việc đóng góp hội phí năm 2017 ngày 18/4/2017). 

Trên đây là kết luận của BCH Hiệp hội tại Hội nghị hội viên Hiệp hội 

bệnh viện tư nhân Việt Nam năm 2017. Văn phòng Hiệp hội bệnh viện tư nhân 

Việt Nam thông báo để các Hội viên biết, triển khai thực hiện. 
Nơi nhận: 

-Toàn thể hội viên; 

-Lưu VP. 

TM.BAN CHẤP HÀNH 

CHỦ TỊCH HIỆP HỘI 

 
Nguyễn Văn Đệ 



 
 

 

 

 

 

 
 


