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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v xác nhận quá trình thực
hành và ký hợp đồng chăm sóc
sức khỏe ban đầu cho HSSV

Kính gửi:
- Sở Giáo dục & Đào tạo;
- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố.
Sở Y tế nhận được Công văn số 621/SGDĐT - VP ngày 26/3/2019 của Sở
Giáo dục & Đào tạo về việc rà soát thực trạng nhân viên y tế trường học trên địa
bàn tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, đề xuất Sở Y tế hướng dẫn các trạm y tế xã,
phường, thị trấn phối hợp với các cơ sở giáo dục trong việc ký hợp đồng chăm
sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV, đào tạo thực hành đối với cán bộ y tế chưa đạt
chuẩn;
Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo
hiểm y tế; Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy
định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt
động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 41/2011/TT-BYT
ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối
với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh và Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 về sửa đổi bổ sung một
số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế; các ý
kiến tại chương trình làm việc ngày 07/3/2019 giữa Sở Giáo dục và Đào tạo
(GDĐT), Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn về công tác phối hợp trong
việc thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) trường học cho HSSV, Sở Y tế có ý kiến
như sau:
1. Đối với việc xác nhận quá trình thực hành và cấp chứng chỉ hành
nghề:
a) Đối với nhân viên y tế trường học có trình độ chuyên môn từ y sĩ trung
cấp trở lên được tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động dài hạn trước ngày
01/01/2012:
- Việc xác nhận quá trình thực hành do thủ trưởng cơ quan (trường học)
xác nhận kèm theo văn bản phân công người đó làm công tác y tế của cơ quan,
đơn vị. Mẫu xác nhận quá trình thực hành theo Mẫu số 02 của Nghị định số
109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ (xin gửi kèm theo).
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- Nhân viên y tế trường học thuộc đối tượng như trên làm đơn đề nghị
cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu số 01 của Thông tư
số 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015, kèm theo các giấy tờ quy định trong Mẫu
số 01(gửi kèm theo) gửi về Sở Y tế để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề theo
quy định.
b) Đối với nhân viên y tế trường học có trình độ chuyên môn từ y sĩ trung
cấp trở lên được tuyển dụng, hợp đồng lao động dài hạn hoặc nhân viên y tế
trường học được đào tạo chuyển đổi thành y sỹ từ ngày 01/01/2012 đến nay:
- Phải thực hành theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Luật khám bệnh chữa
bệnh như sau: 12 tháng thực hành tại bệnh viện đối với y sỹ.
- Việc thực hành được tổ chức theo quy định tại Điều 16 Nghị định số
109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. Hồ sơ thực hành theo các mẫu
ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP (gửi kèm theo) gồm có: Đơn đề
nghị thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữ bệnh (Mẫu 01); Hợp đồng thực hành
khám bệnh, chữa bệnh (Mẫu 02); Quyết định về việc tiếp nhận và phân công
người hướng dẫn thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Mẫu 03); Giấy xác
nhận quá trình thực hành theo (Mẫu 04).
- Hết thời gian thực hành, nhân viên y tế trường học làm đơn đề nghị cấp
chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu số 01 của Thông tư số
41/2015/TT-BYT, kèm theo các giấy tờ quy định trong Mẫu số 01, gửi về Sở Y
tế để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định.
2. Đối với việc ký hợp đồng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV:
Theo quy định tại Điểm a Điều 8 Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLTBYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Liên Bộ Y tế- Bộ Giáo dục và Đào tạo về
công tác y tế trường học: “... Căn cứ điều kiện thực tiễn tại địa phương, các
trường học bố trí nhân viên y tế trường học đáp ứng quy định tại Điểm này hoặc
ký hợp đồng với Trạm Y tế xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Trạm Y tế
xã) hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ hình thức phòng khám đa khoa trở lên
để chăm sóc sức khỏe học sinh”. Trong thời gian qua, Sở Y tế đã chỉ đạo các
Trạm Y tế xã phối hợp với trường học trên địa bàn, hỗ trợ chuyên môn nghiệp
vụ cho nhân viên y tế trường học trong việc kiểm tra sức khỏe cho học sinh;
hướng dẫn triển khai quản lý, chăm sóc sức khỏe học sinh, truyền thông giáo
dục sức khỏe tại các trường học trên địa bàn. Việc ký hợp đồng chăm sóc sức
khỏe ban đầu cho HSSV đã được các trường và Trạm Y tế xã thực hiện (theo
báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 đã có 248/730 trường có hợp đồng với
Trạm y tế xã/cơ sở khám chữa bệnh để thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe
ban đầu cho HSSV), hiện nay vẫn đang tiếp tục được thực hiện.
Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày
17/10/2018 của Chính phủ, hiện nay việc chích chuyển kinh phí chăm sóc
SKBĐ cho HSSV từ nguồn thu BHYT học sinh, đang vướng mắc khó khăn về
điều kiện để nhận kinh phí, CSSK ban đầu cho HSSV tại các trường học trên địa
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bàn tỉnh. Để tháo gỡ vấn đề này, cơ quan BHXH tỉnh Lạng Sơn đã có Công văn
số 193/BHXH-GĐBHYT ngày 11/3/2019 về việc xin ý kiến về điều kiện nhận
kinh phí CSSKBĐ tại các trường học. Do vậy, việc ký hợp đồng chăm sóc sức
khỏe ban đầu cho HSSV giữa nhà trường và Trạm Y tế xã/phòng khám đa khoa
hoặc Trung tâm y tế trên địa bàn, có đủ điều kiện để các trường nhận kinh phí
CSSKBĐ cho HSSV từ nguồn thu BHYT học sinh hay không, cần chờ hướng
dẫn từ cơ quan BHXH.
3. Sở Y tế giao Trung tâm Y tế các huyện, thành phố:
- Tiếp tục chỉ đạo các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn phối hợp với các
trường học trên địa bàn triển khai thực hiện các hoạt động quản lý, bảo vệ và
chăm sóc sức khỏe học sinh và các hoạt động khác trong công tác YTTH; ký
hợp đồng với trường học trên địa bàn (chưa đủ điều kiện về trình độ chuyên môn
theo quy định) trong việc quản lý và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh,
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT- BYT-BGDĐT ngày
12/5/2016 của Liên Bộ Y tế - Bộ GDĐT qui định về công tác YTTH.
( Lưu ý: Không thực hiện CSSKBĐ tại Trạm Y tế xã hoặc cơ sở KCB).
- Tạo điều kiện cho nhân viên YTTH của các trường học trên địa bàn
được thực hành tại đơn vị, phạm vi thực hành phải phù hợp với văn bằng chuyên
môn của nhân viên YTTH (là Y sĩ trung cấp trở lên). Việc thực hành phải tổ
chức theo đúng quy định tại Điều 16 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày
01/7/2016 của Chính phủ.
Trong quá trình thực hiện, có khó khăn vướng mắc, liên hệ phòng Nghiệp
vụ Y- Sở Y tế (ĐT: 02053.812.524) hoặc phòng Quản lý Hành nghề Y -Dược
(ĐT. 02053.815.879) để được giải đáp./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- BHXH tỉnh;
- Phòng QLHN;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;
- Các PGĐ Sở;
- Lưu: VT,NVY(NTMD).

Nguyễn Thế Toàn
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