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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Đề án chăm sóc sức khỏe đối với                                                                            

đội ngũ giáo sư của Đại học Quốc gia Hà Nội 

 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2013 của                       

Chính phủ về Đại học quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2014 của                            

Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đại học 

quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; 

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của 

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc ban hành Quy định về tổ chức 

và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc; 

Căn cứ Công văn số 288/BV-TCHC ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Bệnh viện 

ĐHQGHN về việc đề nghị phê duyệt Đề án chăm sóc sức khỏe cho đội ngũ giáo sư của 

ĐHQGHN; 

Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Đề án chăm sóc sức khỏe đối với đội ngũ giáo sư của 

ĐHQGHN với các nội dung chủ yếu sau đây: 

1. Quan điểm 

a) Đề án chăm sóc sức khỏe đối với đội ngũ giáo sư của ĐHQGHN nhằm cụ thể 

hóa, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nói chung và của 

ĐHQGHN nói riêng đối với nguồn nhân lực chất lượng cao có học hàm giáo sư đang 

làm việc tại ĐHQGHN. 

b) Chính sách chăm sóc sức khỏe đối với đội ngũ giáo sư của ĐHQGHN vừa là 

mục tiêu, vừa là động lực nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao có vai trò đặc 

biệt quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất 

lượng cao, nghiên cứu khoa học trình độ cao phục vụ công cuộc phát triển và hội nhập 

quốc tế của đất nước. 

c) Thực hiện chính sách chăm sóc sức khỏe đối với đội ngũ giáo sư tạo tiền đề 

cho việc phát triển các chính sách chung đối với đội ngũ viên chức và người lao động 

sau này, hướng đến sự đồng bộ, chuyên nghiệp; đồng thời là chính sách phát triển đội 
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ngũ hiện tại của ĐHQGHN cũng như thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao bên ngoài 

về làm việc tại ĐHQGHN. 

d) Việc lựa chọn Bệnh viện ĐHQGHN làm đầu mối để thực hiện Đề án chăm 

sóc sức khỏe đối với đội ngũ giáo sư của ĐHQGHN thể hiện sự quan tâm, tin tưởng và 

là sự khẳng định vào chất lượng, dịch vụ do Bệnh viện ĐHQGHN cung cấp. 

2. Mục tiêu 

a) Mục tiêu tổng quát  

Thí điểm chăm sóc, nâng cao sức khỏe đối với các giáo sư đang công tác tại 

ĐHQGHN đến hết năm 2025. Sau khi triển khai đánh giá, thẩm định kết quả sẽ nhân 

rộng thành chính sách chăm sóc sức khỏe đối với nhà khoa học tại ĐHQGHN. 

b) Mục tiêu cụ thể 

- Nắm bắt, cập nhật tình trạng sức khỏe của các giáo sư tại ĐHQGHN và ứng 

dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý, theo dõi sức khỏe, bệnh lý của các giáo 

sư để có tham vấn, cảnh báo kịp thời; 

- Xây dựng, triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với các giáo 

sư tại Bệnh viện ĐHQGHN bao gồm một số hoạt động: tư vấn sức khỏe qua đường dây 

nóng, tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc chuyên sâu/tiêu chuẩn cao; 

- Cung cấp dịch vụ thăm khám tại nhà hoặc/và hỗ trợ các giáo sư khi phải điều 

trị tại Bệnh viện ĐHQGHN. 

3. Đối tượng 

Đội ngũ giáo sư đang làm việc tại ĐHQGHN. 

4. Nhiệm vụ 

a) Thăm khám sức khỏe ban đầu và chuyên sâu/tiêu chuẩn cao; 

b) Chăm sóc, tư vấn sức khỏe qua đường dây nóng - hotline 24/7; 

c) Thăm khám sức khỏe tại nhà; 

d) Hỗ trợ chăm sóc và điều trị bệnh lý khi có yêu cầu theo quy định; 

đ) Lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, tình trạng bệnh lý… 

5. Kinh phí và thời gian thực hiện  

a) Kinh phí thực hiện Đề án gồm: 

- Nguồn kinh phí ngân sách của ĐHQGHN và huy động từ các nguồn thu hợp 

pháp khác cấp cho các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ để triển khai các công tác 

chăm sóc, tư vấn, khám và chữa bệnh đối với các dịch vụ đã nêu ở trên mà các giáo sư 

của ĐHQGHN đã sử dụng. 

- Nguồn kinh phí thu từ hoạt động sự nghiệp và các nguồn thu hợp pháp khác của 

Bệnh viện ĐHQGHN được sử dụng để đầu tư mua sắm trang thiết bị, xe cấp cứu, vật 
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tư, phương tiện, máy móc kỹ thuật, vật tư tiêu hao… phục vụ thực hiện tốt chức năng, 

nhiệm vụ của Bệnh viện ĐHQGHN và nhiệm vụ của Đề án. 

b) Thời gian thực hiện 

- Thời gian xây dựng Đề án: Tháng 12/2021 đến tháng 4/2022. 

- Thời gian triển khai Đề án: 

+ Giai đoạn 1: Từ tháng 5/2022 đến ngày 31/12/2025. 

+ Giai đoạn 2: Sau khi triển khai đánh giá, thẩm định kết quả giai đoạn 1 sẽ triển 

khai thành chính sách chăm sóc sức khỏe đối với nhà khoa học tại ĐHQGHN hàng 

năm, bắt đầu từ năm 2026. 

 6. Tổ chức thực hiện 

 a) Ban Tổ chức Cán bộ  

 - Đầu mối xây dựng Thuyết minh Đề án, phương án, kế hoạch, phân công nhiệm 

vụ triển khai thực hiện Đề án trình Giám đốc ĐHQGHN phê duyệt; 

 - Xây dựng và trình Giám đốc ĐHQGHN ban hành văn bản hướng dẫn triển khai 

Đề án; 

 - Giám sát, đánh giá và báo cáo Giám đốc ĐHQGHN hàng năm việc thực hiện, 

triển khai và tổng kết thực hiện Đề án. 

 b) Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe viên chức và người lao động tại ĐHQGHN 

 Có trách nhiệm tham mưu, giúp Giám đốc ĐHQGHN chỉ đạo các tổ chức và cá 

nhân có liên quan trong ĐHQGHN thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 

sức khỏe đối với đội ngũ giáo sư của ĐHQGHN. 

c) Trường Đại học Y Dược 

Có trách nhiệm phối hợp, chia sẻ các nguồn lực cùng với Bệnh viện ĐHQGHN 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án. 

d) Bệnh viện ĐHQGHN 

- Lập kế hoạch, xây dựng, tổ chức và triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề 

án; 

- Phối hợp với Ban Tổ chức Cán bộ xây dựng, hoàn thiện Thuyết minh Đề án; 

phối hợp với Ban Kế hoạch - Tài chính xây dựng và thẩm định nguồn tài chính thực 

hiện Đề án để trình Giám đốc ĐHQGHN phê duyệt; 

- Phối hợp với Văn phòng ĐHQGHN và các đơn vị trong ĐHQGHN tổ chức 

truyền thông sâu, rộng về Đề án và thực hiện các nhiệm vụ được ĐHQGHN giao. 

đ) Ban Kế hoạch - Tài chính 

Đầu mối tham mưu và đề xuất Ban Giám đốc về chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ; 

hướng dẫn và thực hiện việc bố trí nguồn và phân bổ tài chính cho các nhiệm vụ liên 

quan đến Đề án. 
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e) Văn phòng ĐHQGHN 

Phối hợp với Bệnh viện ĐHQGHN và các đơn vị có liên quan triển khai các hoạt 

động truyền thông, thông tin và phối hợp với các đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi để triển 

khai thực hiện Đề án. 

f) Các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHQGHN 

- Phối hợp với Bệnh viện ĐHQGHN và các đơn vị có liên quan trong việc triển 

khai Đề án; 

- Tạo điều kiện, cung cấp thông tin, hỗ trợ viên chức, người lao động được hưởng 

chế độ chính sách (theo quy định) tham gia thực hiện hoạt động của Đề án. 

 Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, trưởng ban chức năng, người đứng đầu đơn vị thành 

viên, đơn vị trực thuộc và Giám đốc Bệnh viện ĐHQGHN chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng và các Ban chức năng; 

- Khối Văn phòng Đảng - đoàn thể; 

- Các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, TCCB, P20. 

GIÁM ĐỐC 
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Lê Quân 
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