
1 

 

Phụ lục I 
Bảng điểm xếp hạng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân 

(Kèm theo Thông tư số      /2017/TT-BYT  
ngày      tháng      năm 2017 của Bộ Y tế) 

____________ 

 
I. Nhóm tiêu chuẩn: Quy mô giường bệnh:   10 điểm 
1. Bệnh viện đa khoa: 
 

 Số giường bệnh trên 400 giường  10 

 Số giường bệnh từ 350 đến dưới 400 giường 8 

 Số giường bệnh từ 150 đến 349 giường 6 

 Số giường bệnh từ 100 đến 149 giường 4 

 Số giường bệnh từ 30 đến 99 giường 2 

  
2. Bệnh viện chuyên khoa:      
 

 Số giường bệnh trên 200 giường  10 

 Số giường bệnh từ 50 đến dưới 200 giường 8 

 Số giường bệnh từ 10 đến dưới 50 giường 5 

 
  
II. Nhóm tiêu chuẩn: Cơ cấu lao động, trình độ cán bộ:       14 điểm 
 
1. Cơ cấu lao động:                                                                       2 điểm 
  
a) Đảm bảo tuyển đủ lao động theo quy định Thông 

tư 08/2005/TTLT-BYT - BNV 
2 điểm 

 Không bảo đảm tuyển đủ lao động theo quy định 
Thông tư 08/2005/TTLT-BYT - BNV 

1 điểm 

b) Tỷ lệ Điều dưỡng trên 1 Bác sỹ ở các khoa lâm 
sàng 

 

   -Từ 2 trở lên 2 điểm 
  -Dưới 2 1 điểm 
c) Tỷ lệ cán bộ chuyên môn của khu vực lâm sàng,  
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cận lâm sàng và dược 
  - Từ 75% tổng số cán bộ, viên chức trở lên 1 điểm 
  - Dưới 75% tổng số cán bộ, viên chức 0,5 điểm 
  
2. Trình độ cán bộ: 
a) Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở:             3 điểm 
  
 Trình độ chuyên môn sau đại học; có chứng 

chỉ về quản lý hành chính hoặc quản lý BV;  
3 điểm 

 Không đáp ứng tiêu chuẩn trên 2 điểm 
  
   
b) Các trưởng khoa phụ trách chuyên môn kỹ thuật của khoa:         3 điểm  
 
 Từ 60% trở lên có trình độ Tiến sĩ/ 

Chuyên khoa 2, còn lại là đại học 
3 điểm 

  Từ 20% - 59% có trình độ sau đại học, còn 
lại là đại học 

2 điểm 

  Dưới 20% có trình độ đại học, còn lại là 
trình độ đại học 

1 điểm 
  

  
 c) Trình độ của bác sỹ tại ở các khoa lâm sàng:                  3 điểm  
 
 Trên 50% có trình độ sau đại học, còn lại là 

đại học 
3 điểm 

  Từ 20% đến 50% có trình độ sau đại học, 
còn lại là đại học 

2 điểm 

  Dưới 20% có trình độ sau đại học, còn lại là 
đại học 

1 điểm 

             
d) Trình độ của điều dưỡng, hộ sinh viên, kỹ thuật viên hành nghề ở các 
khoa lâm sàng:                                                                                          
                     3 điểm 
 Từ 20% trở lên có trình độ cao đẳng, đại 

học, còn lại là trung học 
3 điểm 

  Từ 10% đến dưới 19% có trình độ cao 
đẳng, đại học, còn lại là trung học 

2 điểm 

  Dưới 10% có trình độ cao đẳng, đại học, 
còn lại là trung học 

1 điểm 

  
III. Nhóm tiêu chuẩn: Phạm vi hoạt động chuyên môn:  60 điểm 
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  Số kỹ thuật chuyên môn các chuyên khoa mà cơ sở được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt tại các tuyến theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 

phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

như sau: 

 
Nội dung Số điểm 

1. Các kỹ thuật chuyên môn tuyến 1 
 

 
- Thực hiện được 100% các kỹ thuật của chuyên khoa mà 

cơ sở đăng ký tại tuyến 1; 

15 

 
- Thực hiện được 70-99% các kỹ thuật của chuyên khoa 

mà cơ sở đăng ký tại tuyến 1; 

10 

 
- Thực hiện được 50% - 69% các kỹ thuật của chuyên 

khoa mà cơ sở đăng ký tại tuyến 1; 

5 

 
- Thực hiện được dưới 50% các kỹ thuật của chuyên 

khoa mà cơ sở đăng ký tại tuyến 1; 

1 

2. Các kỹ thuật chuyên môn tuyến 2  

 
- Thực hiện được 100% các kỹ thuật của chuyên khoa mà 

cơ sở đăng ký tại tuyến 2; 

15 

 
- Thực hiện được 70-99% các kỹ thuật của chuyên khoa 

mà cơ sở đăng ký tại tuyến 2; 

10 

 
- Thực hiện được 50% - 69% các kỹ thuật của chuyên 

khoa mà cơ sở đăng ký tại tuyến 2; 

5 

 
- Thực hiện được dưới 50% các kỹ thuật của chuyên 

khoa mà cơ sở đăng ký tại tuyến 2; 

1 

3. Các kỹ thuật chuyên môn tuyến 3  

 
- Thực hiện được 100% các kỹ thuật của chuyên khoa mà 

cơ sở đăng ký tại tuyến 3; 

15 

 
- Thực hiện được 70-99% các kỹ thuật của chuyên khoa 

10 
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mà cơ sở đăng ký tại tuyến 3; 

 
- Thực hiện được 50% - 69% các kỹ thuật của chuyên 

khoa mà cơ sở đăng ký tại tuyến 3; 

5 

 
- Thực hiện được dưới 50% các kỹ thuật của chuyên 

khoa mà cơ sở đăng ký tại tuyến 3; 

1 

4. Các kỹ thuật chuyên môn tuyến 4  

 
- Thực hiện được 100% các kỹ thuật của chuyên khoa mà 

cơ sở đăng ký tại tuyến 4; 

15 

 
- Thực hiện được 70-99% các kỹ thuật của chuyên khoa 

mà cơ sở đăng ký tại tuyến 4; 

10 

 
- Thực hiện được 50% - 69% các kỹ thuật của chuyên 

khoa mà cơ sở đăng ký tại tuyến 4; 

5 

 
- Thực hiện được dưới 50% các kỹ thuật của chuyên 

khoa mà cơ sở đăng ký tại tuyến 4; 

1 

 

IV. Nhóm tiêu chuẩn: Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị:            12 điểm 

  
 

TT 
 

Tiêu chuẩn 
 

 
Số 

điểm 
1.  
     
  

Nhà xây cấp II trở lên; Kiến trúc theo tiêu chuẩn 
xây dựng, đảm bảm cơ cấu, dây truyền hoạt động; 
  
Không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên 

1 điểm 
  
  
0 điểm 

2.  
     
  

Khu kỹ thuật (phòng mổ, hồi sức, phòng đẻ, phòng 
thực hiện các thủ thuật, kỹ thuật, phòng X quang...) 
đáp ứng tiêu chuẩn thiết kế, xây dựng 
  
Không đáp ứng đầy đủ 

1 điểm 
  
  
  
0 điểm 

3.  
     
  

Đảm bảo điều kiện và tiện nghi tại các khoa, buồng 
bệnh:   

1 điểm 

  Khoa Hồi sức sức cấp cứu, Phòng đẻ, Phòng phẫu   
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thuật, thủ thuật, Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh 
có điều hoà nhiệt độ. 

  Phòng hồi sức cấp cứu, Phòng đẻ, Phòng phẫu thuật 
có phương tiện gọi trực khẩn cấp 

  

  Không đầy đủ các tiêu chí trên  
0 điểm 

4.  
     
  

Có hệ thống điện ưu tiên, an toàn, có máy phát điện 
dự trữ 

1 điểm 

5.  
     
  

Đường giao thông nội bộ đảm bảo vệ sinh, an toàn 
và thuận lợi khi vận chuyển 

1 điểm 

6.  
     
  

Đảm bảo cung cấp đủ nước sạch 1 điểm 

7.  
     
  

Có thống xử lý chất thải rắn, chất thải lỏng toàn 
bệnh viện đang hoạt động 

1 điểm 

8.   
  

Trang thiết bị y tế: 
-Đảm bảo đủ theo danh mục quy định đối với loại 
bệnh viện 
  

  
1 điểm 

  -Không đầy đủ theo danh mục 0 điểm 
 

V. Nhóm tiêu chuẩn: Vị trí, chức năng và nhiệm vụ:      4 điểm 
  
1. Tham gia đào tạo và là cơ sở thực hànhcủa các đối tượng sau:      
                                      2 điểm 
 
a) Đại học và sau đại học 2 điểm 
b) Trung học 1,5 điểm 
c) Sơ học 1 điểm 
d) Thực hiện tự đào tạo liên tục trong 

bệnh viện 
0,5 điểm 

  
2. Thực hiện nghiên cứu khoa học:                                                    2 điểm 
 
a) Đề tài cấp Nhà nước 2 điểm 
b) Đề tài cấp bộ, tỉnh, thành phố trực 

thuộc TƯ 
1 điểm 

c) Đề tài cấp cơ sở            0,5 điểm 
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 V.  Hạng đặc biệt:  

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hạng đặc biệt là cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh được xếp Hạng I đạt 100 điểm và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau: 

 Quy mô giường bệnh: từ 1000 giường bệnh trở lên; 
 

Đạt 

 Trên 70% số khoa lâm sàng tổ chức chắm sóc người 
bệnh toàn diện; 

Đạt 

 100% Trưởng, phó khoa phòng có trình độ sau đại học Đạt 

 Diện tích sàn bình quân trên giường bệnh từ 60 m2 trở 
lên 

Đạt 

 Có hệ thống máy tính nối mạng toàn cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh 

Đạt 

 Có trang thiết bị và thực hiện được các kỹ thuật tiên 
tiến, chuyên sâu trong xét nghiệm huyết học, sinh hoá, 
vi sinh vật, miễn dịch huyết học, huyết thanh, virus, 
sinh học phân tử, phóng xạ, giải phẫu bệnh lý... (Các 
xét nghiệm chẩn đoán ung thư, xác định kháng nguyên, 
kháng thể, định danh vi khuẩn, virus, cấu trúc nhiễm 
sắc thể, cấu trúc gen, xét nghiệm sinh học phân tử, 
đông máu v.v...) 

Đạt 

 Có trang thiết bị đặc hiệu và thực hiện được các xét 
nghiệm, thăm dò chức năng, chẩn đoán hình ảnh phức 
tạp, chuyên sâu (CT scan, MRI, chụp mạch máu DSA, 
C-arm, siêu âm màu doppler v.v...) 
 

Đạt 

 Có trang thiết bị đặc hiệu và thực hiện được các kỹ 
thuật y học tiên tiến, phức tạp, chuyên khoa sâu, như: 
cấy ghép mô, tạng, vi phẫu thuật, thụ tinh trong ống 
nghiệm, mổ tim hở, can thiệp động mạch, thông tim, 
thăm dò phóng xạ, xạ trị, các phẫu thuật sọ não, thần 
kinh, mạch máu, phẫu thuật tạo hình sử dụng vật liệu 
nhân tạo thay thế v.v... 

Đạt 

 


