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HỘI HÀNH NGHỀ Y TƯ NHÂN TP.HỒ CHÍ MINH  
 

TỔNG QUÁT Sau năm 1975, tại TP.HCM tồn tại một số 
phòng khám chữa bệnh tư nhân dưới tên phòng 
mạch do chính quyền cho phép đối với một số 
bác sĩ có phòng mạch trước đó. Trong thời gian 
này, người bệnh và nhân dân đều khám chữa 
bệnh tại cơ sở y tế nhà nước từ trạm y tế đến 
bệnh viện lớn trong thành phố và khám theo khu 
vực qui định. Sự cung ứng dịch vụ y tế công lập 
còn rất thiếu thốn từ bác sĩ, thuốc chữa bệnh đến 
vật tư y tế. Sau đó TP xuất hiện thêm một mô 
hình Phòng khám tập thể (nhiều bác sĩ đăng ký 
khám bệnh cùng một địa chỉ). Đến năm 1987, 
Trung tâm Medic Hòa Hảo ra đời, đây là trung 
tâm y tế tư đầu tiên của TP.HCM, có chức năng 
xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh do BS. Phan 
Thanh Hải thành lập. Trung tâm đã đóng góp 
được một phần nhu cầu khám bệnh theo “mong 
ước được khám bệnh theo hình thức riêng tư? tư 
nhân?” của người bệnh, nhờ vào sự đầu tư thiết 
bị y tế tiên tiến, ở thời điểm bấy giờ một số thiết 
bị này vẫn chưa có trong các bệnh viện công lập, 
cùng nhiều bác sĩ kinh nghiệm, tâm huyết làm 
việc tại đây. Năm 1995, phòng khám Đại học Y 
dược TP.HCM ra đời cũng đáp ứng được thêm 
một phần cho việc khám bệnh cho nhân dân. 
Phần lớn bệnh nhân ở hai cơ sở này từ các tỉnh 
đồng bằng sông Cửu Long và vùng Đông Nam 
Bộ đến khám chữa bệnh. Đến năm 1997, phòng 
khám đa khoa tư nhân 1A Lý Thường Kiệt ra 
đời và cũng nhanh chóng góp phần giải quyết 
nhu cầu về khám bệnh theo mong ước người 
dân, tuy nhiên phòng khám này bị tạm đóng cửa 
sau hai tháng hoạt động và sau đó mở cửa lại với 
tên Phòng khám Tập thể Lý Thường Kiệt. Sau 
nghị định 90CP Chính phủ về xã hội hóa y tế có 
hiệu lực năm 1998, Bệnh viện tư nhân Hoàn Mỹ 
có qui mô 31 giường bệnh được được phép 
thành lập và hoạt động vào năm 1999, đây là 
bệnh viện tư nhân đầu tiên của TP.HCM được 
thành lập sau nghị định. Sau đó hàng loạt bệnh 
viện tư nhân khác cũng ra đời cung ứng dịch vụ 
khám chữa bệnh cho bệnh nhân như BV Triều 
An, BV Vạn Hạnh, BV An Sinh. Trong giai 
đoạn từ năm 2000 đến 2005, có sự lan tỏa dịch 

vụ y tế tư nhân không những tại TP.HCM mà 
còn lan tỏa đến các tỉnh và thành phố lớn trong 
nước, nó trở thành một trào lưu tất yếu của 
người dân muốn tìm đến dịch vụ tư nhân, vì 
người bệnh cảm nhận được dịch vụ tư đáp ứng 
tốt cho nhu cầu khám chữa bệnh của họ. Tuy 
nhiên trong giai đoạn này cũng nảy sinh một bất 
cập giữa đầu tư phát triển dịch vụ y tế tư nhân 
và hành lang pháp lý của Nhà nước một cách rõ 
ràng để giúp nhà đầu tư y tế tư nhân cũng như 
an lòng cho người thầy thuốc hoạt động y tế tư 
nhân. Một số rủi ro chuyên môn từ các phòng 
mạch, phòng khám hay bệnh viện đa khoa tư 
nhân bị đưa lên thành quan điểm thiếu tính 
khách quan, làm cho xã hội đặt lại vấn đề về ý 
nghĩa, lợi ích của dịch vụ y tế tư nhân và sự cần 
thiết tồn tại dịch vụ này. Năm 2005 chính phủ 
đã có thêm nghị định 05 về xã hội hoá y tế, tạo 
thêm sức mạnh cho chủ trương của chính phủ về 
xã hội hóa y tế và kêu gọi tăng cường đầu tư vào 
y tế tư nhân cả chiều rộng và chiều sâu. Tuy 
nhiên việc thực thi trong thực tế bao giờ cũng có 
khoảng cách và không bao giờ là dễ dàng. 

 Nhà đầu tư vẫn còn nhiều lo ngại, bác sĩ làm 
việc trong các cơ sở y tế tư nhân lo ngại không 
có chỗ dựa để bảo vệ, minh chứng cho việc làm 
của mình là đúng đắn, là chân chính hay sai sót. 
Cơ chế vẫn ưu đãi cho bệnh viện công lập, lấy 
bệnh viện công lập làm chủ đạo, điều này tạo cơ 
chế xin cho và hoạt động dịch vụ y tế tư nhân 
khó phát triển, thiếu chỗ dựa, thiếu biện chứng 
vai trò của mình. Tuy vậy nhà đầu tư quyết tâm 
bám lấy cơ chế cơ bản và hướng về phía trước 
để phát triển. Kể cả đầu tư chiều rộng và chiều 
sâu về kỹ thuật. 

Trước những khó khăn đó, VS.TS.BS. 
Dương Quang Trung, nguyên giám đốc Sở Y tế 
TP.HCM, Chủ tịch Hội Y học TP.HCM là một 
nhà quản lý y tế dày dạn, ở nhiều thời kỳ, trải 
nghiệm nhiều mô hình dịch vụ y tế của nhiều 
nước phát triển và đang phát triển, hiểu được 
lòng dân, hiểu được nỗi khó khăn của người 
thầy thuốc và ngành y tế, TS.BS. Dương Quang 
Trung đã thấy rõ tình trạng bất cập đó trong 
ngành và mong muốn làm sao tạo một tổ chức 
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có thể thể chế hóa hoạt động tư nhân và Ông đã 
suy nghĩ thành lập ban vận động thành lập Hội 
Hành nghề Y Tư nhân TP.HCM. Đó cũng là 
khởi nguồn của Hội HNYTN TP.HCM. 
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH HỘI HNYTN TP.HCM Ngày 06/04/2004: Hội Y học TP.HCM có 
giấy mời Ban vận động thành lập Hội Hành 
nghề y tư nhân TP.HCM với nội dung: 

Góp ý dự thảo điều lệ hội  
Thống nhất việc thành lập Hội HNYTN trực 

thuộc Hội Y học TP.HCM. 
Phân công Ban vận động 

Ban vận động thành lập Hội HNYTN đầu 
tiên bao gồm: 07 thành viên, trong đó 
VS.TS.BS. Dương Quang Trung là trưởng ban 
và thư ký là TS. Phan Duy Linh 

Ngày 15/04/2006: Ban vận động thành lập Hội 
HNYTN TP.HCM đã giới thiệu ban chấp hành 
gồm 21 thành viên. 

Ngày 26/09/2006:  VS.TS.BS. Dương Quang Trung, Chủ tịch 
Hội Y học TP.HCM ký quyết định thành lập Hội 
HNYTN TP.HCM trực thuộc Hội Y học 
TP.HCM, số 051/HYH_GĐ. 

Ngày 31/03/2007: Ra mắt ban chấp hành Hội 
HNYTN TP.HCM đầu tiên với 23 thành viên. 

01 Chủ tịch Hội: VS.TS.BS. Dương Quang 
Trung 

02 Phó chủ tịch: BS. Phan Văn Báu, BS. 
Huỳnh Anh Lan 

01 Thư ký: BS. Nguyễn Hữu Tùng 
Ban thường vụ gồm 07 thành viên: VS.TS. Dương Quang Trung 
BS.LS. Phan Văn Báu 
GS.BS. Hoàng Trọng Kim 
BS. Nguyễn Hải Nam 
BS. Huỳnh Anh Lan 
BS. Nguyễn Hữu Tùng 
BS. Huỳnh Liên Đoàn 
Ban cố vấn gồm 4 thành viên: BS. Trương Xuân Liễu  
BS. Võ Thành Phụng   
BS. Phạm Duy Linh  
Ông Nguyễn Xuân Huy  
Có 08 ban chuyên trách: - Ban thư ký thông tin 
- Ban tổ chức, kiểm tra và khen thưởng 

- Ban pháp chế và tư vấn 
- Ban KHKT & CME 
- Ban đối ngoại 
- Ban kinh tế tài chính 
- Ban hành nghề PK quận/ huyện 
- Ban hành nghề Y bệnh viện tư nhân 
Ngày 30/09/2007: Ban chấp hành tổ chức sự 

kiện ra mắt tại nhà hát TP với sự tham dự 500 
đại biểu, Bộ trưởng Bộ y tế, nguyên Thủ tướng 
Võ Văn Kiệt, đại diện UBND TP.HCM. 
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Ngày 25/10/2008: Điều lệ Hội HNYTN 

TP.HCM được công nhận gồm 06 chương và 23 
điều. 
Sau 5 năm hoạt động: 

Hội HNYTN TP.HCM tổ chức đại hội nhiệm 
kì 2 (2012 – 2017) bầu lại ban chấp hành gồm 
19 thành viên (ban đầu là 23 thành viên). 

Ban thường vụ: 07 thành viên 
Ban cố vấn: 04 thành viên 
Ban chuyên trách: 08 ban 
Hoạt động: Hội HNYTN có website, có logo 

riêng và có tài khoản riêng. 
Địa chỉ VP: 254 đường Hòa Hảo, P4, Q10,  

 

 

 
TP.HCM (ngay Trung tâm Chẩn đoán Y khoa 
Hòa Hảo - do BS. Phan Thanh Hải hỗ trợ). 

Sau 10 năm hoạt động:  Ngày 10/03/2018 Hội HNYTN tổ chức đại 
hội đại biểu cho nhiệm kì 3 (2017 – 2022). 
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Tình hình hoạt động Hội HNYTN TP.HCM 
qua các nhiệm kỳ 

Sinh hoạt thường kỳ, định kỳ của Ban thường 
vụ, Ban chấp hành chưa qui củ. Nguyên nhân do 
các thành viên bận việc tại đơn vị nên công việc 
họp chung qua báo cáo bằng mail điện tử. 

Báo cáo hoạt động đến Hội Y Học vẫn còn 
giới hạn. Nguyên nhân do ít có hoạt động nhiều 
nên ít thông tin báo cáo, ngoại trừ những sinh 
hoạt khoa học hàng năm. 

Hàng năm: đầu hoặc cuối năm đều có các 
cuộc họp mặt BCH để sơ kết hoạt động và đưa 
ra kế hoạch cho năm mới trong cùng nhiệm kỳ. 

Tuy nhiên việc đưa ra và thực hiện vẫn còn 
là khoảng cách. 

Hoạt động chính của Hội biểu hiện qua hoạt 
động của các ban chuyên trách. 

Hội có 08 ban chuyên trách: 
- Ban thư ký thông tin 
- Ban tổ chức, kiểm tra và khen thưởng 
- Ban pháp chế và tư vấn 
- Ban KHKT & CME 
- Ban đối ngoại 
- Ban kinh tế tài chính 
- Ban hành nghề PK quận/ huyện 
- Ban hành nghề Y BV tư nhân 

Trong hai nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động của 
Ban KHKT & CME là nổi trội với việc tổ chức 
được nhiều hội thảo, hội nghị khoa học thường 
niên, đặc biệt là phối hợp với đối tác nước ngoài 
tổ chức thành công Hội nghị Quản lý Bệnh viện 
Châu Á HMA (Hospital Management Asia) 
tháng 9/2009 tại KS Equatorial. 

 
Hoạt động pháp chế và tư vấn Hội HNYTN TP.HCM có tham gia cùng Sở 

Y tế công tác phản biện xã hội và pháp chế 
nhưng chủ yếu là tham gia đóng góp phản biện  

 

 

 
việc cấp chứng chỉ hành nghề, đủ điều kiện hoạt 
động cơ sở KCB tư nhân. Công tác phản biện, 
tư vấn đóng góp minh chứng cho các rủi ro nghề 
nghiệp rất giới hạn. 

Công tác hoạt động đối ngoại Phối hợp cùng Hội thiết bị y tế TP.HCM để 
tổ chức hội nghị khoa học, giới thiệu thiết bị cho 
các bệnh viện của các hội viên. Hoạt động được 
tổ chức hàng năm. 

Hoạt động ban thư ký thông tin Hội HNYTN TPHCM có một website, địa 
chỉ: www.ytetunhantphcm.com.vn  
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Website đầy đủ nhưng hoạt động còn rời rạc, 

ít thông tin và hội viên cũng ít tham gia diễn đàn.  
Hoạt động hội viên Số lượng hội viên hiện tại là 700, tỷ lệ nầy là 

thấp so với hội viên tiềm năng của TP.HCM. Tỷ 
lệ này không tăng qua các nhiệm kì mặc dù qua 
các hội nghị đều nhắc nhở đăng ký hội viên. 

Qua đây cho thấy: hoạt động của Hội 
HNYTN TP.HCM chưa đem lại kết quả như 
tiềm năng của nó như mô tả trong điều lệ hội. 
Đó là” bảo vệ những quyền lợi chính đáng đúng 
luật pháp cho các hội viên của mình trong quá 
trình tác nghiệp, cùng nhau nâng cao năng lực 
chuyên môn, trình độ chuyên môn để giải quyết 
tốt nhất nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân”. 

Sở dĩ hoạt động chưa đạt được kết quả mong 
muốn so với các hội chuyên khoa của Hội Y học 
TP.HCM, nguyên nhân có thể là: 

- Tính đặc trưng của Hội HNYTN TP.HCM:  
Hội HNYTN TP.HCM không phải là hội 

chuyên khoa, mà là hội nghề nghiệp. Hội nghề 
nghiệp liên quan đến sự nghiệp chuyên môn, 
Hội HNYTN liên quan đến quyền lợi thực tế của 
người bác sĩ, quyền lợi thực tế của hội viên hoặc 
là hội tổ chức. Hội HNYTN là hội nghề nghiệp 
tự nguyện xã hội, do đó bản chất của nó có ít 

tính ràng buộc hay cơ chế chế tài mang tính 
pháp lý. Nên khi quyền lợi của cá nhân bác sĩ, 
hội viên hay tổ chức không bị một ràng buộc, 
chế tài nào bởi một tổ chức pháp lý thì người 
bác sĩ, tổ chức đó tự tìm cho mình nơi an toàn 
để bảo vệ quyền lợi hữu hình của mình. 

Dưới mắt của hội viên cá nhân như bác sĩ, 
hay hội viên tổ chức như bệnh viện, phòng 
khám, phòng mạch tư nhân Hội HNYTN chưa 
trở thành một tổ chức đủ mạnh, chưa có tiếng 
nói đủ mạnh để đại diện cho họ trong quá trình 
hoạt động nghề nghiệp tư nhân của họ so với tổ 
chức “khác”. Hội chưa là một chỗ dựa cũng như 
hỗ trợ một cách vững chắc, không mang lại cho 
họ quyền lợi gì kể cả quyền đại diện. Do đó việc 
huy động, khuyến khích hay mời bác sĩ, mời tổ 
chức cơ sở dịch vụ y tế tư nhân trở thành hội 
viên Hội HNYTN TP.HCM là việc hết sức khó 
khăn. Một khi Hội ít hội viên thì tổ chức ấy cũng 
khó hoạt động thành công. 
Hướng đến của Hội HNYTN TP.HCM: 

Tìm kiếm xác lập vai trò ưu thế của Hội 
HNYTN TP.HCM. Đó là vai trò quyền tham 
vấn (trong hoạt động hội đồng tham vấn) của Sở 
Y Tế, trong vấn đề quyền đánh giá thẩm định có 
thực chất: 

- Cấp phép hoạt động 
- Cấp chứng chỉ hành nghề 
- Cấp CME hàng năm cho bác sĩ. 
Thành viên trong hội đồng đánh giá chất lượng 

và quản lý rủi ro nghề nghiệp của Sở Y Tế đối với 
bác sĩ hành nghề tư nhân, cơ sở y tế tư nhân. 
Thành lập Ban Bảo vệ Quyền lợi Bệnh nhân. 

Gia tăng kết nạp hội viên, hội hành nghề ít 
nhất 100 hội viên/năm.

  
Hội nghị thường niên Hội Hành Nghề Y Tư Nhân TP.HCM 

2018 phát huy tiềm lực y tế tư nhân TP.HCM 
Hội thảo: "Rủi ro từ thiết bị y tế và an toàn 

người bệnh 2018” 
 


