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NHẬN XÉT VỀ TỔ CHỨC CỦA  
HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH SAU GẦN 30 NĂM 

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1979 – 2008) 
VS.TS. Dương Quang Trung, Chủ tịch Hội Y học TP. Hồ Chí Minh  

Hội Y Học TP.Hồ Chí Minh ra đời cách đây 
gần 30 năm, mở một trang sử mới cho ngành y 
học Thành phố, để toàn thể cán bộ ngành y tập 
hợp thành một khối, làm chỗ dựa vững chắc, 
không những cho ngành y tế Thành phố, mà cho 
cả các đơn vị trung ương hay ngành khác… để 
cùng nhau giải quyết những vấn đề về sức khỏe 
của người dân trên địa bàn thành phố và khu vực. 

Về mặt tổ chức, từ khi bắt đầu là một Hội Y 
Học với vài chục chi hội còn trong phôi thai, nay 
Hội Y Học là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của 
những người hay tổ chức hoạt động trong ngành 
Y-Dược, công và tư, quân và dân, đang tại chức 
hay đã nghỉ hưu, với một đội ngũ hội viên gần 2 
vạn người, trong hơn 40 hội thành viên, gồm đủ 
các ngành chuyên khoa .  
I. ĐẶC ĐIỂM CỦA HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH: 

1. Là hội có truyền thống yêu nước, với số hội 
viên và hội thành viên đông nhất trong Liên hiệp 
các hội Khoa học Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh, với 
nhiều chuyên khoa đầu ngành có ảnh hưởng rộng 
trong khu vực (các hội chuyên khoa đều có hội 
viên là cán bộ KHKT các tỉnh tham gia, ngoài các 
hội viên của Thành phố).  

2. “Các Hội quản lý đồng hành trong một khối” 
cùng một mục tiêu và Hội Y Học là đầu mối của 
các Hội thành viên thuộc ngành y tế trên địa bàn 
TP. Hồ Chí Minh, tập hợp các đồng nghiệp theo 
từng chuyên khoa. Mỗi chuyên khoa thành lập 
Hội chuyên khoa riêng của mình, cùng nhau chia 
sẻ kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học, họat 
động cộng hưởng chuyên ngành, có vị thế trên 
trường quốc tế.  

2. Là một Hội có nhiều Hội thành viên, nhưng 
để tạo cho từng thành viên có tính chất tự chủ, 
phát triển khoa học kỹ thuật thuận lợi và hợp tác 
quốc tế, các Hội thành viên nên có tư cách pháp 
nhân, mặc dù hiện nay chưa cho phép. 

 3. Từ khi chuyển sang cơ chế thị trường định 
hướng XHCN, khi các hội viên được phép hành 
nghề y, dược, nha tư nhân, khi y đức đang bị xói 
mòn vì mặt trái của cơ chế thị trường; do yêu cầu 
của tình thế, HỘI Y HỌC TP.HCM tổ chức “Hội 

hành nghề y tư nhân”, thực hiện sự tự quản và 
giúp đỡ lẫn nhau, khi thi hành “Luật khám chữa 
bệnh”, mà Hội Y Học TP.HCM đang tham gia 
soạn thảo. 
II. TÌNH HÌNH HIỆN TẠI VÀ NHỮNG KHÓ KHĂN 
VƯỚNG MẮC CỦA HỘI Y HỌC TP.HCM : 
A. Hiện Tại : 

1. Hiện nay, Hội Y Học có 45 hội thành viên 
đang hoạt động, với 19.847 hội viên, chiếm trên 
1/4 số hội viên của Liên Hiệp Các Hội Khoa học 
Kỹ thuật TP.HCM. 

2. Về phương diện khoa học kỹ thuật, hàng 
năm các hội tổ chức hội nghị khoa học kỹ thuật 
thường niên, hầu như tháng nào Hội Y Học 
TP.HCM  cũng có hội thành viên tổ chức sinh 
hoạt khoa học kỹ thuật, với sự tham gia của nhiều 
tổ chức quốc tế. Nhiều hội chuyên khoa thuộc Hội 
đã có đại biểu tham gia vào Ban chấp hành của 
các Hội, Hàn lâm viện khoa học quốc tế.  

3. Đặc biệt, vào những dịp kỷ niệm các ngày 
lễ lớn, Hội đã tổ chức các cuộc Hội nghị khoa học 
kỹ thuật có tầm cỡ, với sự tham gia của nhiều cán 
bộ đầu ngành có tiếng vang trong và ngoài nước. 

Ngày 10/12/2005, chào mừng Đai hội đảng bộ 
thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII, để đánh dấu 
sư phát triển của ngành Y TP, Hội Y Học tổ chức 
hội nghị “THÀNH TỰU KHOA HỌC KỸ 
THUẬT Y HỌC CỦA TP. HỒ CHÍ MINH, 30 
NĂM SAU NGÀY THỐNG NHẤT ĐẤT 
NƯỚC” với 54 đề tài tiêu biểu được chọn lọc 
trong số hơn 1000 đề tài của 26 hội chuyên khoa.  

Một thí dụ điển hình khác là vào ngày 25 và 26 
tháng 7 năm 2008, Hội Y học TP. Hồ Chí Minh 
kết hợp với Hội Loãng xương TP. Hồ Chí Minh, 
với sự hợp tác của các đồng nghiệp Strong Bone 
Asia và sự hỗ trợ từ Tổ chức Loãng xương Quốc 
tế (IOF) International Osteoporosis Foundation tổ 
chức Hội nghị khoa học Quốc tế về Loãng xương, 
với chủ đề: “TẦM NHÌN CHÂU Á VỀ LOÃNG 
XƯƠNG”, có 480 đại biểu đến từ 14 quốc gia và 
vùng lãnh thổ, được nghe thuyết trình 33 đề tài, 
đã được các chuyên gia đầu ngành nghiên cứu 
sâu, tập trung vào những vấn đề liên quan đến 
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loãng xương và cách giải quyết vấn đề, cũng như 
những tiến bộ khoa học có thể đem lại lợi ích cho 
người Châu Á. 

Ngoài ra nhiều Hội chuyên khoa thường xuyên 
tổ chức các hội nghị cấp khu vực và tập huấn 
chuyên ngành với sự tham gia của nhiều cán bộ 
đầu ngành và đồng nghiệp quốc tế. 

4. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, trong 
lĩnh vực đào tạo liên tục, thường xuyên được chú 
trọng, với những lớp bổ túc ngắn hạn, nhằm nâng 
cao không ngừng kiến thức và tay nghề của cán 
bộ. Những cuộc hội nghị, hội thảo, sinh hoạt khoa 
học kỹ thuật, góp phần bồi dưỡng đội ngũ cán bộ 
trẻ của thành phố, để ngày càng cập nhật hóa với 
các công nghệ hiện đại, kể cả công nghệ thông tin 
trong y học. Hội đang tiếp tục chuẩn bị mở các 
lớp “Chăm sóc tại nhà” và “Điều dưỡng tại gia” 
để đáp ứng những nhu cầu chăm sóc tại gia đình, 
góp phần giải tỏa sự quá tải của các bệnh viện 
thành phố. 

5. Tạp chí “Thời sự Y Dược học” cung cấp các 
thông tin cần thiết để nâng cao trình độ các hội 
viên, với hy vọng cùng hệ thống y tế đáp ứng nhu 
cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người 
dân. 

6. Xây dựng trang web: Trang web của hội YH 
chính thức hoạt động vào 10.07.2007 theo địa 
chỉ : www.hoiyhoctphcm.org.vn; cho đến nay cập 
nhật thường xuyên những thông tin nội bộ và tư 
liệu y học. 

Là một tổ chức xã hội nghề nghiệp trong ngành 
y, với các chức năng tham vấn, phản biện và giám 
định xã hội, Hội luôn luôn tham gia công tác góp 
phần phát triển ngành, từ đường lối, chiến lược, 
chủ trương chính sách, đến kế hoạch và biện pháp 
thực hiện. Giờ đây, sau gần 30 năm hoạt động, 
Hội Y Học TP.HCM là một tổ chức xã hội nghề 
nghiệp, quy tụ toàn thể cán bộ nhân viên trong 
ngành Y thành phố, đoàn kết xây dựng ngành, để 
“chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho mọi người 
dân” trong tình hình mới.  
B. Các Khó khăn vướng mắc bất cập trong tổ chức, họat động của Hội:  

Từ tình hình họat động hiện nay, để tháo gỡ 
các vướng mắc, khó khăn, nhằm phát huy vai trò 

của một tổ chức xã hội nghề nghiệp, một dạng tổ 
chức dân sự, Hội Y học xin đề xuất: 

1. Quốc hội sớm ban hành Luật về Hội, trên cơ 
sở đó sửa đổi điều khoản của Nghị định 
88/2003/NN-CP về “Hội trong Hội”, cho phép 
các hội thành viên của Hội y học TP. Hồ Chí Minh 
được phép có con dấu tròn, có tư cách pháp nhân 
độc lập và có tài khoản ở ngân hàng, dưới sự giám 
sát của Hội Y học, Sở Y tế và Sở nội vụ, về mặt 
hành chánh 

2. Việc chuẩn bị ban hành Luật Khám chữa 
bệnh tới đây, cần tham khảo rộng rãi ý kiến trong 
ngành, có sự đóng góp của các hội đoàn nghề 
nghiệp như Hội Y học TP.HCM và Tổng Hội Y 
học Việt Nam. 

3. Kinh phí nghiên cứu khoa học còn hạn hẹp 
và cơ chế giải ngân thanh toán còn rườm rà và bất 
cập. 

4. Về quan hệ làm việc với Sở y tế, tuy Sở y tế 
là cơ quan quản lý nhà nước, song để tránh phương 
thức hoạt động như cơ quan chủ quản cấp trên, dẫn 
đến sự hạn chế tính sáng tạo và đóng góp của 
những hội đoàn quần chúng, nên nghiên cứu xây 
dựng quy chế liên tịch giữa Sở Y tế và Hội Y học. 

5. Hội Y học TP. Hồ Chí Minh xin đổi tên 
thành Hiệp hội Y khoa TP. Hồ Chí Minh, sau khi 
được Đại hội VII Hội Y học, dự kiến tổ chức vào 
tháng 6/2009, thông qua và trình Uỷ Ban nhân dân 
Tp. Hồ Chí Minh phê duyệt,  
LỜI KẾT  

Hội Y Học Thành phố hoạt động trong suốt 
gần 30 năm qua và đã có những đóng góp đáng kể 
cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho người dân 
TP.HCM, cho sự phát triển của ngành y tế 
TP.HCM nhờ sự góp sức của các hội thành viên 
và toàn thể hội viên.  

Hội Y Học Tp. Hồ Chí Minh là một tổ chức 
quần chúng tự nguyện, mang tính xã hội - nghề 
nghiệp, có truyền thống yêu nước, hiện nay với 45 
Hội thành viên, gần 20.000 hội viên, gồm đủ các 
chuyên ngành, sẽ không ngừng phát huy thế mạnh 
trí tuệ, kinh nghiệm nghề nghiệp và truyền thống 
của ngành, trong 3 khu vực phục vụ, đào tạo và 
nghiên cứu khoa học và công nghệ. 

TP.HCM 16/07/2009 
 


