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Chuẩn bị bởi 

Ông Ngô Văn Huy 

Nhóm Công tác Y tế 

 

Nhóm Công tác Y tế thuộc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam hội tụ hầu hết tất cả các đơn vị quan 

trọng trong ngành như Dược phẩm Phát minh, Thiết bị Y tế và Chẩn đoán, Thuốc Generic Chất 

lượng cao, Dinh dưỡng, Bảo hiểm Sức khỏe, Các Nhà Phân phối, Chuỗi bán lẻ Dược phẩm, các 

Bệnh viện và Phòng khám, v.v. Chúng tôi cùng nhau chung tay hỗ trợ chính sách với một mục tiêu 

chung là tạo ra một môi trường y tế chất lượng cao và bền vững tại Việt Nam. Với tôn chỉ này, 

chúng tôi vinh dự có cơ hội trình bày tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2018 ngày hôm nay và 

muốn đề cập đến Chính phủ hai vấn đề quan trọng mà chúng tôi tin tưởng rằng có thể góp phần to 

lớn trong công cuộc hình thành tương lai của ngành Y tế tại Việt Nam. 

 

Chủ đề đầu tiên chúng tôi muốn trình bày là những mục tiêu chung của chúng tôi trong việc phát 

triển một hệ sinh thái ngành Y tế1 tại Việt Nam. Trong bối cảnh ngành Y tế thế giới đang thay đổi 

nhanh chóng và tích hợp công nghệ kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo (AI), điều này đã tạo ra những cơ 

hội lớn lao cho những cải cách và đổi mới trong tất cả khía cạnh của chuỗi giá trị của ngành Y tế. 

Việt Nam có tiềm năng để phát triển ngành khoa học đời sống giá trị cao và tự vận hành một 

cách bền vững tạo điều kiện cho người bệnh tại Việt Nam có thể tiếp cận một cách nhanh chóng 

và bền vững những phương pháp điều trị an toàn và chất lượng cao bằng sự hợp tác chặt chẽ 

giữa khu vực công và khu vực tư nhân. Sự hợp tác này cũng gửi một thông điệp mạnh mẽ để 

thu hút nguồn vốn FDI và các dự án theo mô hình Hợp tác Công-Tư (PPP), và điều này, sẽ 

đem lại những cơ hội để phát triển năng lực tại các địa phương.  

 

Trong thực tế, Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ dân số già đi nhanh chóng trên thế giới và 

quốc gia cần phát triển ngành Y tế chú trọng vào chất lượng điều trị và các phương pháp phòng 

bệnh, có khả năng đảm bảo an toàn xã hội và sức khỏe cho người dân Việt Nam. Một trong những 

năng lực quan trọng nhất Việt Nam cần tập trung phát triển chính là hình thành và phát triển mô 

hình chăm sóc chuyên nghiệp tại nhà. Mô hình này được kỳ vọng không chỉ tạo điều kiện cho 

người bệnh tiếp cận phương pháp điều trị, mà còn giúp giải quyết tình trạng quá tải của các bệnh 

viện và giảm mức chi tiêu công cho việc điều trị các bệnh mãn tính.  

 

Thông qua những buổi đối thoại với Chính phủ, chúng tôi nhận được sự hỗ trợ lớn lao khi nhận 

thấy rằng tầm nhìn về sự phát triển của một hệ sinh thái bền vững giá trị cao trong ngành y tế 

như đã đề cập hoàn toàn phù hợp với định hướng chiến lược trong dài hạn của Chính phủ 

Việt Nam.  và sự công nhận của Chính phủ đối với giá trị và vai trò của khu vực tư nhân trong 

việc đưa tầm nhìn này trở thành hiện thực. Các doanh nghiệp đa quốc gia trong ngành sở hữu 

những bí quyết kỹ thuật và phương pháp thực hành tốt nhất theo tiêu chuẩn quốc tế và có thể chung 

tay tạo nên sự khác biệt về giá trị và sự tăng trưởng của Việt Nam thông qua các dự án Hợp tác 

Công-Tư trong nghiên cứu, giải pháp sáng tạo, sản xuất, và chuyển giao công nghệ. Điều này đòi 

hỏi phải có sự hiện diện mạnh mẽ của ngành Y tế quốc tế tại Việt Nam, với một khung pháp lý 

rõ ràng và có tinh đoán định, những ưu đãi khuyến khích sự tự tin của khu vực tư nhân và các 

                                                           
1 Hệ sinh thái Ngành Y tế là một hệ thống liên kết của tất cả các bên liên quan trong ngành y tế để tạo một môi trường 

thuận lợi thúc đẩy sự hợp tác giữa các đối tượng có cùng  mối quan tâm và mục tiêu chung hướng đến việc tạo 

dựng một nền y tế chất lượng tốt và bền vững tại Việt Nam. 
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nhà đầu tư tiềm năng.  Hơn nữa, hướng đến việc người bệnh tại Việt Nam có thể tiếp cận một cách 

nhanh chóng và bền vững những phương pháp điều trị an toàn và chất lượng cao, chúng tôi  đề xuất 

và ủng hộ mạnh mẽ việc Chính phủ Việt Nam tối ưu hóa các thủ tục hành chính cũng như có 

một lộ trình phát triển ngành rõ ràng dưới sự chỉ đạo của Nhóm Công Tác Liên Bộ Cấp Cao. 

Lộ trình này cần bao gồm một kế hoạch hiệu quả cho các dự án Hợp tác Công-Tư, đặc biệt là trong 

việc mở rộng sự phát triển của các bệnh viện và phòng khám tư nhân, nhằm tối ưu hóa sự hỗ trợ từ 

khu vực tư nhân. 

 

Thêm vào đó, với tầm nhìn về một ngành Y tế Việt Nam phát triển nhanh chóng, những tiêu chuẩn 

đạo đức và việc tuân thủ các quy định pháp luật cần được bảo đảm. Tại APEC năm 2017, một 

số đơn vị của ngành Y tế Việt Nam đã ký Cam kết chung về Hoạt động Liêm chính và Minh 

bạch để thúc đẩy mạnh mẽ những hoạt động đạo đức. Chúng tôi cũng đang trong quá trình phát 

triển Bộ Quy tắc Ứng xử trong từng ngành để thúc đẩy các tiêu chuẩn đạo đức trong hoạt động 

tương tác giữa các doanh nghiệp. Với vai trò chủ chốt của Bộ Y tế trong việc điều chỉnh và hướng 

tới sự phát triển của ngành y tế tại Việt Nam, nhằm tạo môi trường kinh doanh minh bạch, chúng tôi 

kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ trong việc thúc đẩy quảng bá việc hợp tác về các tiêu chuẩn đạo đức giữa 

các doanh nghiệp trong ngành, đặc biệt là các công ty đa quốc gia, trong việc tuân thủ và thực hiện 

theo bộ quy tắc quốc tế của ngành y tế tại Việt Nam cũng như trong các hoạt động tương tác với cơ 

quan liên quan đến Chính phủ. 

 

Thay mặt Nhóm Công tác Y tế của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, chúng tôi xin cảm ơn Chính 

phủ và Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam vì cơ hội được trình bày các vấn đề quan trọng và tâm 

huyết này. Đối với chúng tôi, quan trọng vẫn là việc đảm bảo các tiêu chuẩn đạo đức cao, công 

bằng, toàn vẹn và minh bạch để phát triển tốt hơn một hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam cả 

về chất lượng và hiệu quả để cải thiện sức khỏe của người dân Việt Nam; và tạo một môi trường 

kinh doanh bền vững để các công ty nước ngoài có thể tự tin đầu tư và hợp tác phát triển ngành y tế 

tại Việt Nam. Ngoài ra chúng tôi cũng mong muốntạo ra chương trình chăm sóc tại nhà có thể giúp 

người bệnh tại Việt Nam tiếp cận với dịch vụ điều trị và giải quyết những lo ngại của Chính phủ về 

tình trạng quá tải của các cơ sở y tế công cộng và cũng như giảm bớt mức chi tiêu cao cho các căn 

bệnh mãn tính. Nhóm Công tác Y tế của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam mong tiếp tục nhận 

được sự hỗ trợ của Chính phủ và Ban Lãnh đạo Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Chúng tôi 

kính mời các đồng nghiệp và các đối tác cùng hợp tác với chúng tôi để hiện thực hóa những ý 

tưởng này, hướng đến sự phát triển ngành y tế bền vững hơn tại Việt Nam và có thể hỗ trợ lẫn 

nhau cùng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. 

 

Xin cám ơn các Quý vị đã chú ý lắng nghe. 

 

 


