
UBND TỈNH AN GIANG  

SỞ Y TẾ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /SYT-NVY 

V/v thực hành để cấp chứng chỉ 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa đối với bác sỹ y khoa 

An Giang, ngày       tháng 01 năm 2021 

 

Kính gửi:  

     - Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh; 

     - Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố. 

      

Ngày 30/11/2020, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 21/2020/TT-

BYT hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa đối với bác sĩ y khoa. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2021. 

Nhằm triển khai thực hiện đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế đề 

nghị các đơn vị lưu ý một số nội dung sau: 

1. Đối tượng áp dụng:  

Người thực hành là bác sĩ y khoa, bao gồm: người có văn bằng bác sỹ y 

khoa, bác sỹ đa khoa hoặc cử nhân y khoa đã được đào tạo bổ sung theo quy định 

của Thông tư số 42/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định về đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài 

cấp để được công nhận là bác sỹ. Không áp dụng đối tượng quy định tại Khoản 2, 

3 Điều 5 Thông tư số 42/2018/TT-BYT. 

2. Nguyên tắc thực hành:  

- Người thực hành được thực hiện các kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh trực 

tiếp trên người bệnh, thực hành việc kê đơn thuốc dưới sự giám sát của người 

hướng dẫn thực hành. 

- Người thực hành phải tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của người hướng 

dẫn thực hành. Người thực hành phải bảo đảm hoàn thành đầy đủ nội dung thực 

hành và bảo đảm đủ thời gian thực hành là 18 tháng. Trường hợp phải dừng thực 

hành vì lý do thai sản, tai nạn hoặc vì các lý do bất khả kháng khác thì thời gian 

thực hành được cộng dồn nhưng ngắt quãng không quá 6 tháng. 

- Viên chức hoặc người lao động được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyển 

dụng vào làm công tác chuyên môn tại cơ sở mà chưa có chứng chỉ hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh cũng phải ký Hợp đồng thực hành và được phân công 

người hướng dẫn thực hành. 

3. Thời gian thực hành: 

Tổng thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh là 18 tháng được phân bố 

theo từng chuyên khoa như sau: 

- Chuyên khoa Nội, trong đó có Hồi sức cấp cứu: 5 tháng; 

- Chuyên khoa Ngoại: 3 tháng; 
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- Chuyên khoa Sản phụ khoa: 3 tháng; 

- Chuyên khoa Nhi: 4 tháng; 

- Thời gian thực hành một số kỹ thuật của chuyên khoa khác (tai mũi họng, 

răng hàm mặt, mắt, da liễu, phục hồi chức năng, y học cổ truyền và một số kỹ 

thuật của chuyên khoa khác theo Thông tư số 35/2019/TT-BYT): 3 tháng. 

- Trong quá trình thực hành, người thực hành được tập huấn các quy định 

pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, quy chế chuyên môn, đạo đức hành nghề, an 

toàn người bệnh, kỹ năng giao tiếp và ứng xử của người hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh với tổng thời lượng là 20 buổi (mỗi buổi 4 tiết). Thời gian tập huấn này 

được tính vào tổng thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh là 18 tháng. 

4. Chi phí hướng dẫn thực hành: 

Cơ sở hướng dẫn thực hành tự xác định chi phí thực hành theo nguyên tắc 

tính đúng, tính đủ chi phí để hướng dẫn thực hành trên cơ sở lấy thu bù chi; việc 

hạch toán, thu chi, thanh quyết toán phải được thực hiện theo đúng quy định của 

pháp luật. Cơ sở thực hành phải công bố công khai chi phí hướng dẫn thực hành 

trên Trang thông tin điện tử của cơ sở; phải thông báo cho người cần được hướng 

dẫn thực hành các chi phí hướng dẫn thực hành và thể hiện rõ trong Hợp đồng 

thực hành. 

5. Một số quy định khác: 

- Người thực hành không được ký đơn thuốc, ký tên trong hồ sơ bệnh án 

điều trị. Không được tự ý thực hiện các thủ thuật, kỹ thuật khi chưa được người 

hướng dẫn thực hành cho phép. 

- Người hướng dẫn thực hành có trách nhiệm theo dõi, đánh giá và nhận 

xét về kết quả thực hành của người thực hành theo nội dung đã được phân công 

và chịu trách nhiệm về nội dung nhận xét của mình. 

- Trường hợp bác sỹ đa khoa muốn cấp chứng chỉ hành nghề với phạm vi 

hoạt động chuyên môn là: khám bệnh, chữa bệnh nội khoa hoặc khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa ngoại hoặc khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa 

hoặc khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nhi thì đăng ký thực hành tương ứng 

theo một trong bốn chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi với thời gian là 18 tháng theo 

quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh. 

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư này, các Bệnh viện và Trung tâm Y tế 

huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch hướng dẫn thực hành gửi về Sở Y tế để quản 

lý và đăng tải lên Công thông tin điện tử. Hàng năm, báo cáo về hoạt động hướng 

dẫn thực hành gửi về Sở Y tế theo quy định./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Từ Quốc Tuấn 
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