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Tham luận
Tại tổng kết Nghị quyết 45 –NQ/TW
Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hoá,
hiện đại hoá đất nước
Xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trở thành thành phố đồng bằng cấp quốc
gia văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, xứng đáng là thành phố cửa ngõ của cả vùng hạ lưu
sông Mê Kông; là trung tâm công nghiệp, trung tâm thương mại - dịch vụ, du lịch, trung tâm
giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ, trung tâm y tế và văn hoá, là đầu mối quan
trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế; là địa bàn trọng điểm giữ vị trí
chiến lược về quốc phòng, an ninh của vùng đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước.
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ chính thức được thành lập trên cơ sở Khoa Y-NhaDược theo Quyết định số 184/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/12/2002.
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực y tế trình độ đại
học và sau đại học; nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; bảo vệ, chăm
sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Trong
những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục
và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Trường đã thực hiện đổi mới nội
dung, chương trình đào tạo, thực hiện việc quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ; đổi mới, cải
tiến phương pháp dạy – học, phương pháp kiểm tra đánh giá. Từng bước hoàn thiện giáo
trình nghiệm thu cấp trường để xuất bản sách. Từ năm học 2013 – 2014 Trường tiên phong
chuyển đổi từ đào tạo niên chế kết hợp học phần sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ cho 10
mã ngành Đại học, 67 mã ngành sau đại học được nhiều trường Y dược trong nước đến tham
quan học tập kinh nghiệm.
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Với sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực y tế cho vùng ĐBSCL và cả nước; đặc biệt nhân
lực bác sỹ, dược sỹ là nguồn nhân lực chất lượng cao đóng vai trò rất quan trọng nhất trong
công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Thực hiện các giải pháp về phát
triển nhân lực y tế theo Nghị quyết 46 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc sức
khỏe của nhân dân trong tình hình mới, Quyết định số 153 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn 2010 và tầm nhìn đến năm 2020,
Nhà Trường đã thực hiện một trong những nhiệm vụ mà ngành y tế quan tâm hàng đầu có
tính chiến lược là đào tạo đội ngũ cán bộ y tế có đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, đảm bảo chất
lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho các tuyến, các vùng dân cư, đặc
biệt cho tuyến y tế cơ sở.
Tình trạng thiếu BS, DS ở thời điểm năm 2008 khá lớn tỷ lệ BS, DS/1 vạn dân vùng
ĐBSCL là 4,81 BS và 0,21 DS, TP. Cần Thơ là 4,34 BS/ 1 vạn dân, và 0,23 DS/1 vạn dân
thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung cả nước, trong khi đó số lượng BS, DS hệ chính qui
tốt nghiệp về cơ sở y tế công lập các tỉnh thuộc vùng ĐBSCL công tác chỉ có khoảng 65%
BS và 45% DS, nếu không có giải pháp kịp thời thì các cơ sở y tế gặp rất nhiều khó khăn
trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhằm tăng cường đào tạo cán bộ y tế cho các tỉnh,
năm 2008 được sự đồng ý của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo Trường trực tiếp làm việc
với UBND các Tỉnh/Thành phố thực hiện đào tạo nguồn nhân lực y tế theo địa chỉ sử dụng
cho các tỉnh vùng ĐBSCL đến năm 2019 tỷ lệ BS/1 vạn dân là 9,16 BS và 2,10 DS/1 vạn
dân riêng TP. Cần Thơ là BS 15,84/ 1 vạn dân và 4,05 DS/ 1 vạn dân đạt và vượt so với chỉ
tiêu QĐ 122/QĐ-TTg (bao gồm các đơn vị Trung ương đóng trên địa phương và các cơ sở
ngoài công lập). Trình độ sau đại học Trường đã đào tạo cho vùng ĐBSCL chiếm 84,5% đối
với chức danh bác sĩ và 97,6% chức danh dược sĩ, trong đó TP. Cần Thơ có 91,4% BS
chuyên khoa I, 70,1% BS chuyên khoa II, 81,2% thạc sĩ, BS và 97,4% dược sĩ chuyên khoa
I, 60% dược sĩ chuyên khoa II được đào tạo tại Trường từ năm 2008 đến nay.
Cơ sở thực hành của trường có hơn 30 cơ sở thực tập gồm các BV, trung tâm y tế,
trạm y tế, chi cục, xí nghiệp....trong số đó có 13 Bệnh viện lớn và các bệnh viện chuyên
khoa như: Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Đa khoa TƯ Cần Thơ, Đa khoa
TP. Cần Thơ, Nhi đồng Cần Thơ, Phụ sản Cần Thơ, Ung bướu Cần Thơ, Da liễu Cần
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Thơ, Mắt - Răng hàm mặt, Lao và Bệnh phổi, Y học cổ truyền, Tâm thần, Tai mũi họng
Cần Thơ, Huyết học Truyền máu, Đa khoa Vĩnh Long. Nhà Trường đã trang bị trang
thiết bị đáp ứng yêu cầu giảng dạy lâm sàng tại các BV, xây dựng thêm hội trường dạy –
học cho SV tại các BV thực hành. Tạo sự gắn kết mối liên hệ giữa Trường và Bệnh viện,
TRường thực hiện bổ nhiệm cán bộ của Bệnh viện giữ chức vụ từ phó trưởng bộ môn trở
lên, bệnh viện cũng bổ nhiệm giảng viên Trường giữ chức vụ từ phó khoa trở lên. Đội
ngũ giảng viên và sinh viên của Trường cũng có nhiều đóng góp cho hoạt động của Bệnh
viện từ khi trường còn là khoa Y Nha dược, Đại học Cần Thơ.
Trong quá trình xây dựng và phát triển, Trường đã kêu gọi và ký kết hơn 50 biên
bản ghi nhớ với các đối tác ngoài nước, để thu hút phát triển đào tạo nhân lực y tế chất
lượng cao cho vùng ĐBSCL nói chung và TP. Cần Thơ nói riêng. Hơn 10 năm qua,
Trường đăng cai tổ chức Hội nghị quốc tế, hội nghị toàn quốc các lĩnh vực Y sinh, dược
học tại TP. Cần Thơ thu hút lượng khách lớn các nhà khoa học, các nhà đầu tư đến Cần
Thơ. Quá trình phát triển của Trường gắn liền với phát triển kinh tế xã hội của TP. Cần
Thơ.
Đề xuất, kiến nghị trong giai đoạn mới
Thực hiện nghị quyết 20-NQ/TW về Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và
nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi
mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn
vị sự nghiệp công lập nhằm phát triển thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm y tế, giáo
dục trong khu vực ĐBSCL, Trường xin có đề xuất, kiến nghị sau:
a) TP. Cần Thơ, Bộ Y tế, Trường ĐH Y dược Cần Thơ tiếp tục triển khai đề án
xây dựng Trung tâm nghiên cứu y sinh (trung tâm y tế chuyên sâu) khu vực ĐBSCL
nhằm phát triển một số lĩnh vực y học chất lượng cao, y học mũi nhọn phù hợp với điều
kiện và khả năng của Thành phố đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của
nhân dân, để giảm tình trạng chuyển tuyến trên và giảm đi chi phí cho bệnh nhân. Đầu tư
phát triển Trường Đại học Y dược Cần Thơ thành trường đại học trọng điểm quốc gia
trong khối ngành khoa học sức khỏe.
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b) Định hướng hoạt động các cơ sở y tế công lập thực hiện tự chủ theo nghị quyết
19-NQ/TW đảm bảo cho các cơ sở hoạt động hiệu quả, và đời sống cán bộ, nhân viên y tế
được ổn định. Định hướng sát nhập các cơ quan Trung ương đóng trên địa phương để
tăng cường thế mạnh cho vùng, cũng như cả nước.
Nguyễn Trung Kiên
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
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