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BỘ Y TẾ                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  BỆNH VIỆN BẠCH MAI                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẬP HUẤN 

XÂY DỰNG GIÁ GÓI DỊCH VỤ CHĂM SÓC, PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT 

 

1. Thời gian: 01 ngày (8 tiết) 

Bao gồm: Sáng, ngày Chủ nhật, 17/05/2020 và 31/05/2020 

      Địa điểm: Hội trường Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai 

 

2. Mục đích:  

Nhằm nâng cao năng lực về xây dựng cấu phần của giá gói dịch vụ chăm sóc, 

phẫu thuật, thủ thuật trong lĩnh vực y tế cho cán bộ Bệnh viện Bạch Mai 

3. Thành phần tham dự:  

 Số lượng: 300 cán bộ tham dự, bao gồm 

o Lãnh đạo Viện/Trung tâm/Khoa phòng;  

o Điều dưỡng trưởng  

o Cán bộ được giao xây dựng giá của gói dịch vụ, thủ thuật, phẫu thuật  

4. Giảng viên - quản lý lớp:  

 - GS.TS. Hoàng Văn Minh - Phó Hiệu trưởng Trường đại học y tế công cộng   

5. Nội dung học tập: 

 Khái niệm chi phí, giá, các cấu phần chi phí/giá dịch vụ y tế. 

 Tính toán được đầy đủ các chi phí dựa trên phương pháp phân bổ từng bước.  

 Tính toán chi phí đầy đủ dựa trên phương pháp đơn vị giá trị tương đối 

(RVU) 

 Tính toán được giá dịch vụ y tế dựa trên chi phí. 
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6. Lịch giảng chi tiết  
 

Thời gian Nội dung Giảng viên/trợ giảng 

Chủ nhật, ngày 17/05/2020 

08:00 - 08:30 

Đón tiếp học viên 

Phát tài liệu, làm phiếu khảo sát trước học; 

Pre - test 

Ban tổ chức 

08:30 - 08:45 

Khai giảng khóa học 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

- Phát biểu khai mạc của Ban Giám đốc Bệnh 

viện Bạch Mai 

Ban tổ chức 

 

Ban Giám đốc Bệnh viện 

08:45 - 10:00 
Khái niệm chi phí, giá, các cấu phần chi 

phí/giá dịch vụ y tế 

GS.TS. Hoàng Văn Minh 

Phó Hiệu trưởng trường ĐH y 

tế công cộng  

10:00 - 10:15 Giải lao 
 

10:15 - 11:30 
Tính toán được đầy đủ các chi phí dựa trên 

phương pháp phân bổ từng bước 

GS.TS. Hoàng Văn Minh 

Phó Hiệu trưởng trường ĐH y 

tế công cộng 

11:30 - 12:00 
Giải đáp thắc mắc 

Đánh giá sau buổi học 

Giảng viên 

Ban tổ chức 

Chủ nhật, ngày 31/05/2020 

08:30 - 09:45 
Tính toán chi phí đầy đủ dựa trên phương 

pháp đơn vị giá trị tương đối (RVU) 

GS.TS. Hoàng Văn Minh 

Phó Hiệu trưởng trường ĐH y 

tế công cộng 

09:45 - 10:00 Giải lao 
 

10:00 - 11:00 Tính toán giá dịch vụ y tế dựa trên chi phí. 
GS.TS. Hoàng Văn Minh 

Phó Hiệu trưởng trường ĐH y 

tế công cộng 

11:00 - 11:15 Giải đáp thắc mắc Giảng viên 

11:15 - 11:30 
Phiếu đánh giá sau học 

Post - test 
Ban tổ chức 

11:30 - 12:00 

Bế giảng khóa học 

- Báo cáo tổng kết khóa học 

- Phát biểu bế mạc  

 

Ban tổ chức 

Ban Giám đốc Bệnh viện 

 

BAN TỔ CHỨC 

 


