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ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA 

PHẠM NGỌC THẠCH 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 3851/TB-TĐHYKPNT  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2019 
 
 

THÔNG BÁO 
Chiêu sinh lớp Quản lý bệnh viện liên kết với trường Đại học Pháp khóa VI, 

niên khóa 2019 - 2020 
 
 

Tiếp tục triển khai các lớp bồi dưỡng sau Đại học liên kết với nước ngoài, Trường Đại học Y 
khoa Phạm Ngọc Thạch phối hợp với Trường Đào Tạo Cán Bộ Quản Lý Bệnh Viện (EHESP), Pháp và 
Sở Y Tế Tp. Hồ Chí Minh tổ chức lớp Quản Lý Bệnh Viện khóa VI, niên khóa 2019-2020. 

 
I. CHƯƠNG TRÌNH HỌC: 
- Thời gian học 9 học phần, mỗi học phần học trong 1 tuần, tập trung sáng và chiều, từ thứ Ba đến thứ 
Bảy. 
- Nội dung chương trình, thời gian và giảng viên: 
 
 + Học phần 01: Quản lý đại cương, Quản lý hậu cần (Mua sắm, Dược, Trang thiết bị, Cơ sở vật 
chất, Hành chánh) 

 Thời gian: Từ ngày 15/10 đến 19/10/2019 
 

 + Học phần 02: Quản lý Tài Chính Bệnh Viện (Phân tích kế toán – tài chính bệnh viện, Xã hội 
hoá, Bảo hiểm y tế) 
  Thời gian: Từ ngày 10/12 đến 14/12/2019 

 
 + Học phần 03: Hệ thống y tế (trong và ngoài nước, xây dựng mạng lưới bác sĩ gia đình) 
  Thời gian:  Từ ngày 07/01 đến 11/01/2020  

 
 + Học phần 04: Quản lý chất lượng, Quản lý rủi ro  

- Tiêu chuẩn Joint Commission International (JCI) 
- Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam 
- Nghiên cứu khoa học 

      Thời gian: Từ ngày 18/02 đến 22/02/2020 
 

 + Học phần 05:  Quản lý nhân lực, Luật và Y đức 
                  Thời gian: Từ ngày 24/03 đến 28/03/2020 
 

 + Học phần 06: Nghiệp vụ của Giám đốc Bệnh viện (Phần 1) 
- Quản lý vận hành (Operations Management or Production and Operations Management 

(POM)) 
- Quản lý hiệu suất (Performance Management) 
- Đo lường, Đánh giá năng lực; Nâng cao năng lực, hiệu suất của cá nhân và đội ngũ 
- Bảng điều hành - Bảng cân đối hay Thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard) 
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- Quản lý quy trình (Process Management) 
- Quản lý dự án (Project Management) 
- Quản lý theo mục tiêu (Management by objectives) 

      Thời gian: Từ ngày 21/04 đến 25/04/2020 
 

 + Học phần 07: Truyền thông – Giáo dục sức khoẻ và Ứng dụng tin học trong quản lý 
- Health Communication – Health Education – Health Literacy – Health Promotion 
- Ứng dụng Công nghệ thông tin, Bệnh án điện tử, Bệnh viện thông minh (Health 

Informatics) 
     Thời gian: Từ ngày 26/05 đến 30/05/2020 

 
 + Học phần 08: Quản lý chăm sóc bệnh nhân  
       Thời gian: Từ ngày 23/06 đến 27/06/2020 

 
+ Học phần 09: Nghiệp vụ của Giám đốc Bệnh viện (Phần 2) 

- Quản lý thay đổi – Lãnh đạo thay đổi (Change Management – Leading Change) 
- Quản lý khủng hoảng (Crisis Management) 
- Đổi mới (Innovation) 
- Tiếp thị (Marketing) 

    Thời gian: Từ ngày 21/07 đến 25/07/2020 
 

II. GIẢNG VIÊN: 
 Một số học phần sẽ được phối hợp giảng dạy bởi các giáo sư Pháp và Việt Nam. Ngoài các giảng 
viên Pháp giảng dạy bằng tiếng Pháp, Anh (có phiên dịch) còn có các Giảng viên Việt Nam là các nhà 
quản lý cấp cao tại Bộ Y Tế, Sở Y tế Tp.HCM, các Bệnh viện lớn và trường Đại Học Y Khoa Phạm 
Ngọc Thạch có kinh nghiệm quản lý bệnh viện liên quan đến các nội dung của từng học phần, Ban trợ 
giảng của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và đội ngũ biên-phiên dịch có nhiều kinh nghiệm 
hỗ trợ. Tất cả các học phần đều có sự hợp tác giảng dạy của BS. Nguyễn Thế Dũng, Nguyên giám đốc 
Sở y tế Tp.HCM.  
 Ngoài học lý thuyết và thảo luận tại trường, lớp học viên cũng được đi thực tế tại một số bệnh viện 
ở Tp. HCM (chi phí trong khóa học) và đi thực tế tại Pháp nếu có điều kiện (chi phí tự túc).  
 
III. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ VÀ ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN: 
- Mọi đối tượng đã tốt nghiệp đại học. 
- Đối với học viên đăng ký từng học phần, học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận tham dự từng học 
phần (do Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cấp) nếu tham dự trên 80% số tiết của 
từng học phần, có tham gia lượng giá và đạt được yêu cầu của giảng viên phụ trách học phần. 
- Đối với học viên đăng ký toàn khóa, sau khi hoàn thành 9 học phần và làm bài thu hoạch cuối khóa, 
học viên sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo quản lý Bệnh viện do Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch cấp. 
 
V. HỌC PHÍ: 
- Toàn khóa: 40.000.000 đ/học viên  
- Từng học phần: 5.000.000 đ /học viên  
- Đóng học phí trực tiếp tại Quầy Thu Tiền trong sảnh tầng trệt khu A1 của trường.  
Hoặc chuyển khoản qua ngân hàng theo thông tin sau: 
 Tên TK: Ngân Hàng Phương Đông (OCB), Phòng giao dịch Sài gòn – Chi nhánh Chợ lớn  
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 Số TK: 003.910.000.682.000.1 
 Chủ tài khoản: Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 
* Học viên giữ biên lai thu tiền thay thế cho thẻ vào lớp. Nhà trường không giải quyết, hoàn trả học phí 
sau khi đã đóng. 
 
VI. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ:  

1. Giấy giới thiệu của cơ quan (nếu có). 
2. Đơn đăng ký (theo mẫu đính kèm) hoặc 

đăng kí online theo đường link: https://forms.gle/yuHygDVMPKfJ8ydY6 
3. 03 ảnh 3x4. 
4. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học. 
5. Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân. 
6. Bản photo biên lai đóng học phí. 

 
Hồ sơ đăng ký có thể nộp trực tiếp cho: 
 ThS.BS. Nguyễn Tiến Hưng, điện thoại: 028.38.652.435 (số nhánh: 118), 028.38.631.040;  
 Email: hungnt@pnt.edu.vn; 

Phòng Hợp tác quốc tế (lầu 6, khu C); 
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, địa chỉ: số 01 Dương Quang Trung (số cũ: 86/2 

Thành Thái), P.12, Q.10, TP. Hồ Chí Minh. 
 

Thời hạn nhận đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/10/2019. 
Ghi chú : Sĩ số lớp tối đa là 35 học viên nên việc đăng ký có thể ngừng trước thời hạn trên.  

Rất hân hạnh được đón tiếp./. 
 

Nơi nhận: 
- Các trường Đại học Y; 
- Ban Giám đốc các Sở Y Tế; 
- Ban Giám đốc các bệnh viện, trung tâm Y 
tế khu vực phía Nam; 
- Lưu:VT, P.HTQT, H.103. 
 

 HIỆU TRƯỞNG 
 
 

(Đã ký) 
 
 
 

PGS.TS.BS. Ngô Minh Xuân 
  


