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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do choṇ đề tài 

Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt 

xuất. Tài sản tinh thần vô giá mà Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc ta là hệ 

thống tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người. Những giá trị đó 

được hình thành từ những ngày đầu bôn ba tìm đường cứu nước, phát 

triển trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng không mệt mỏi vì mục 

tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng các nước thuộc địa của Người. Phong 

cách Hồ Chí Minh là phong cách của người Việt Nam yêu nước thương 

dân, thương nhân loại khổ đau. Quyết tâm tìm đường giải phóng dân tộc, 

giải phóng nhân dân, giải phóng nhân loại thoát khỏi áp bức bất công, 

thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu. Phong cách của Người là phong cách của 

nhà cách mạng đạo đức trong sáng, trí tuệ mẫn tiệp luôn kết hợp giữa 

nói và làm, luôn gắn bó gần gũi với nhân dân và nêu gương. Những giá 

trị của phong cách Hồ Chí Minh không chỉ có ý nghĩa thiết thực trong 

thời đại của Người - thời đại đấu tranh để giải phóng dân tộc mà ngày 

nay, trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, những giá trị cốt 

lõi  phong cách của Người vẫn là những chuẩn mực cho các cán bộ, 

đảng viên, mỗi cá nhân ở các ngành nghề khác nhau học tập và noi theo.  

Ngay từ Đại hội II (năm 1951), Đảng ta đã khẳng định vai trò, ý nghĩa, 

tác dụng của đường lối chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách …của Hồ 

Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam. Đảng ta chính thức kêu gọi: Toàn 

Đảng hãy ra sức học tập tác phong, đạo đức cách mạng của Hồ Chủ tịch,  và 

chỉ rõ: sự học tập ấy là điều kiện tiên quyết làm cho Đảng mạnh và cho cách 
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mạng mau đến thắng lợi hoàn toàn. Việc học tập theo phong cách của Hồ 

Chí Minh đặc biệt được nhấn mạnh tại Đại hội XII của Đảng, và coi đây 

như một công tác thường xuyên, biện pháp quan trọng để xây dựng Đảng: 

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh; coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các 

cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị gắn với 

chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện 

“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ [17, tr.202].  

Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay, đội ngũ 

cán bộ, nhân viên của nhiều ngành, nghề trong cả nước đang cố gắng 

xây dựng phong cách làm việc nhằm nâng cao hiệu quả năng suất công 

việc, đáp ứng những yêu cầu mới đặt ra. Một trong những giải pháp hiệu 

quả trong xây dựng phong cách làm việc hiện nay đó chính là việc học 

tập, rèn luyện theo phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đội 

ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên ở nhiều ngành nghề đã thực hiện nói đi 

đôi với làm, tác phong làm việc khoa học, dân chủ, quần chúng, cấp trên 

nêu gương cho cấp dưới, xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, 

môi trường làm việc văn minh. Tuy nhiên bên cạnh đó, thực tế hiện nay 

cho thấy, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ lãnh đạo, 

quản lý vẫn còn bộc lộ nhiều yếu kém, hạn chế trong phong cách làm 

việc, nói không đi đôi với việc làm, nói nhiều làm ít. Một số cán bộ, 

đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ giữ vị trí lãnh đạo, quản lý còn có 

những biểu hiện thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc, cố ý làm 

trái các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quan 

liêu chuyên quyền, độc đoán, vì lợi ích cá nhân. Thực tế này phản ánh 
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phong cách làm việc chưa đáp ứng được yêu cầu trước tình hình mới 

hiện nay, vừa phản ánh sự yếu kém trong nhận thức, năng lực và sự suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ 

đảng viên. Chính vì vậy, học tập, rèn luyện theo phong cách Hồ Chí 

Minh đặc biệt là phong cách làm việc là vấn đề cấp thiết đối với các cán 

bộ, đảng viên, và cá nhân mỗi người.  

         Nghề y là một nghề đặc biệt, gắn liền với công tác chăm sóc 

sức khỏe của nhân dân. Chính bởi đặc thù nghề nghiệp gắn liền với sức 

khỏe và tính mạng của mỗi con người nên nghề y luôn có những yêu cầu 

cao đối với những cán bộ, nhân viên y tế. Nền y học Việt Nam hiện nay 

đang phát triển mạnh mẽ, tiến cùng với sự phát triển của nền y học thế 

giới. Những thành tựu cần phải kể đến của nền y học nước nhà như: 

Trình độ chuyên môn tay nghề của những người hành nghề khám, chữa 

bệnh ngày càng tăng cao; nền y tế được phủ rộng khắp cả nước: từ vùng 

sâu vùng xa, từ miền núi cao đến vùng hải đảo, từ nông thôn đến thành 

thị...; nhiều phương pháp chữa bệnh hiện đại được cập nhật và áp dụng; 

mọi người dân đều được tiếp cận với y tế dễ dàng hơn; y học dự phòng 

cũng ngày càng phát triển mạnh mẽ; nhiều dịch bệnh nguy hiểm đang 

được kiểm soát chặt chẽ và có hiệu quả...  Tuy nhiên, nền y tế nước ta 

vẫn gặp phải nhiều khó khăn, thách thức, vẫn còn nhiều vấn đề cần phải 

giải quyết, điển hình như: hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng chưa đáp ứng 

được nhu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân, các hiện tượng tham ô tham 

nhũng của một bộ phận cán bộ lãnh đạo, tình trạng quá tải đặc biệt ở các 

bệnh viện tuyến trung ương còn cao, nguồn nhân lực phục vụ cho ngành 

y  còn thiếu, chất lượng khám chữa bệnh còn chưa cao... Đặc biệt, thái 



 

4 

độ, phong cách làm việc của một bộ phận những người hành nghề khám, 

chữa bệnh chưa đúng mực, gây ra nhiều bức xúc, ức chế cho người bệnh 

và người nhà người bệnh. Những vấn đề liên quan đến phong cách làm 

việc như giao tiếp, ứng xử, thái độ, những hành vi như nhũng nhiễu, thờ 

ơ, vô cảm... với người bệnh và người nhà người bệnh vẫn đang còn diễn 

ra, gây ra nhiều bức xúc cho người dân từ tuyến y tế trung ương đến 

tuyến cơ sở. Việc xây dựng phong cách làm việc cho những người hành 

nghề khám chữa bệnh trực tiếp tiếp xúc với người bệnh đang làm một 

nhiệm vụ quan trọng của ngành y  tế để nâng cao chất lượng phục vụ, 

hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Để nâng cao chất lượng chăm sóc 

sức khỏe và phục vụ nhân dân, những người hành nghề khám chữa bệnh 

cần phải xây dựng phong cách làm việc vừa đảm bảo thực hành tốt 

chuyên môn và tính nhân văn, đạo đức của nghề nghiệp. 

 Phong cách làm việc Hồ Chí Minh là phong cách làm việc của 

một lãnh tụ luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Phong cách làm 

việc của Người là sự gắn bó chặt chẽ giữa phong cách quần chúng, 

phong cách làm việc tập thể, dân chủ, phong cách làm việc khoa học và 

phong cách làm việc nêu gương nói đi đôi với làm, tạo thành một phong 

cách làm việc hiện đại, hiệu quả. Phong cách làm việc Hồ Chí Minh góp 

phần tạo nên sự thắng lợi trong chỉ đạo cách mạng của Người, ngoài ra 

còn lan toả, ảnh hưởng đến việc xây dựng phong cách làm việc cho đội 

ngũ cán bộ nói chung trong thời kỳ giải phóng dân tộc cũng như trong 

công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.  

  Đối với những người hành nghề khám, chữa bệnh, hàng ngày 

phải tiếp xúc trực tiếp với nhân dân, với người bệnh ở nhiều tầng lớp, 
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trình độ khác nhau, việc xây dựng phong cách làm việc hiệu quả, hợp lý, 

khoa học và hiện đại là điều vô cùng cấp thiết. Đẩy mạnh học tập và làm 

theo phong cách làm việc Hồ Chí Minh để những người thực hiện công 

việc bảo vệ chăm sóc sức khoẻ giải quyết đúng đắn các mối quan hệ 

cũng như hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. 

Vì vậy, việc xây dựng phong cách làm việc cho đội ngũ những người 

hành nghề khám chữa bệnh hiện nay ở nước ta là một đòi hỏi cấp thiết. 

Việc nghiên cứu phong cách Hồ Chí Minh một cách có hệ thống để vận 

dụng vào đánh giá thực trạng phong cách làm việc của những người thực 

hành y khoa ở Việt Nam hiện nay sẽ chỉ ra những vấn đề cần giải quyết 

để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện phong cách làm việc của những 

người hành nghề khám, chữa bệnh. 

 Với ý nghĩa nêu trên, tác giả lựa chọn đề tài “Xây dựng phong 

phong cách làm việc của những người hành nghề khám, chữa bệnh 

hiện nay theo phong cách Hồ Chí Minh” làm luận án tiến sĩ, chuyên 

ngành Hồ Chí Minh học. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 

2.1. Mục đích 

Đề tài nghiên cứu nội dung phong cách làm việc của Hồ Chí Minh, 

vận dụng vào đánh giá thực trạng, chỉ ra nguyên nhân và đề xuất một số giải 

pháp nhằm xây dựng phong cách làm việc của đội ngũ những người hành 

nghề khám, chữa bệnh theo phong cách làm việc Hồ Chí Minh trong giai 

đoạn hiện nay.  
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2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu  

Để đaṭ đươc̣ muc̣ đích trên, luận án xác điṇh những nhiệm vu ̣chủ 

yếu sau đây:  

- Một là Tổng quan các vấn đề nghiên cứu có liên quan đến đề tài 

luận án.  

- Hai là, phân tích làm rõ các khái niệm, nội dung về “phong 

cách”, “phong cách Hồ Chí Minh”, “phong cách làm việc Hồ Chí 

Minh”, “xây dưṇg phong cách làm việc”, “những người hành nghề 

khám, chữa bệnh”, "xây dựng phong cách làm việc cho những người 

hành nghề khám, chữa bệnh"; đặc trưng, những nội dung, giá trị của 

phong cách làm việc Hồ Chí Minh  

  - Ba là, đánh giá thưc̣ traṇg xây dưṇg phong cách làm việc của 

những người hành nghề khám, chữa bệnh theo phong cách Hồ Chí Minh 

trên hai bình diện thành tưụ, haṇ chế, nguyên nhân và những vấn đề đặt 

ra.  

- Bốn là, xác định các yếu tố tác động và đề xuất giải pháp xây 

dưṇg phong cách làm việc của những người hành nghề khám, chữa bệnh 

hiện nay theo phong cách Hồ Chí Minh.  

3. Đối  tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài  

3.1. Đối tượng nghiên cứu  

Đối tượng nghiên cứu của luận án là phong cách làm việc của Hồ Chí 

Minh và xây dựng phong cách làm việc cho những người hành nghề khám, 

chữa bệnh – Cụ thể là với những người hành nghề khám, chữa bệnh trực tiếp 

tiếp xúc với người bệnh.  
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3.2. Phạm vi nghiên cứu  

Về nội dung: Luận án tập trung nghiên cứu Phong cách làm việc 

Hồ Chí Minh trong hệ thống phong cách của Người. Luận án làm rõ các 

nội dung và đề xuất các giải pháp vận dụng phong cách làm việc Hồ Chí 

Minh vào xây dựng phong cách làm việc cho những người hành khám, 

chữa bệnh trực tiếp tiếp xúc với người bệnh. 

Về không gian: Phong cách làm việc của đội ngũ những người 

hành nghề khám, chữa bện trong hệ thống bệnh viện công lập tuyến 

trung ương, tuyến tỉnh và tuyến huyện trong cả nước. 

Về thời gian: Từ 2016 đến nay (tính từ mốc thời gian kể từ khi có 

Chỉ thi ̣ 05-CT/TW của Bộ Chính tri ̣về “Đẩy maṇh hoc̣ tập và làm theo 

tư tưởng, đaọ đức, phong cách Hồ Chí Minh”).  

4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của đề tài  

4.1. Cơ sở lý luận 

Để tài dựa trên những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin, quan điểm của Hồ Chí Minh và các quan điểm Đảng Cộng sản 

Việt Nam về phong cách làm việc của những người hành nghề khám, 

chữa bệnh.  

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện 

chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, phương pháp lịch sử, phương pháp 

logic kết hợp lịch sử, các phương pháp của khoa học chung như: phân 

tích, tổng hợp, diễn dịch – quy nạp, tổng kết thực tiễn, so sánh, thống kê, 
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phỏng vấn sâu... nhằm thực hiện mục đích và nhiệm vụ mà đề tài đã đặt 

ra. 

5. Đóng góp mới của đề tài  

Luận án góp phần làm rõ khái niệm phong cách; phong cách Hồ 

Chí Minh, phong cách làm việc Hồ Chí Minh, xây dựng phong cách làm 

việc, làm rõ khái niệm người hành nghề khám, chữa bệnh; phân tích một 

số khía cạnh về phong cách làm việc Hồ Chí Minh 

Luận án đánh giá tổng quát về thực trạng và những yêu cầu đặt ra 

trong xây dựng phong cách làm việc chung và xây dựng phong cách làm 

việc theo phong cách làm việc Hồ Chí Minh của những người hành nghề 

khám chữa bệnh.    

Luận án đưa ra một số nội dung và đề xuất giải pháp cơ bản xây 

dựng phong cách làm việc cho những người hành nghề khám, chữa bệnh 

hiện nay theo phong cách làm việc Hồ Chí Minh.   

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài  

6.1. Ý nghĩa lý luận: 

Luận án góp phần làm rõ hơn các nội dung về phong cách làm 

việc Hồ Chí Minh, từ đó cung cấp các cơ sở khoa học cho việc đề xuất, 

thực thi các chính sách về giáo dục, xây dựng đội ngũ những người hành 

nghề khám, chữa bệnh có phong cách làm việc: quần chúng, dân chủ, 

khoa học, nêu gương.  

6.2. Ý nghĩa thực tiễn: 

Luận án bổ sung vào nguồn tài liệu phục vụ nghiên cứu, học tập, 

giảng dạy của khoa học chính trị, y đức và y xã hội học. Ngoài ra, làm 
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cơ sở để để vận dụng, xây dựng và phát triển đội ngũ những người hành 

nghề khám, chữa bệnh trong điều kiện, tình hình hiện nay 

7. Kết cấu của đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh muc̣ tài liệu tham khảo và 

phu ̣luc̣, nội dung luận án bao gồm 4 chương, 9 tiết.  

CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐỀ TÀI 

1.1. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài  

Nghiên cứu về phong cách làm việc Hồ Chí Minh   

 Các tài liệu trong nước 

Từ những nghiên cứu về phong cách làm việc Hồ Chí Minh, có 

thể thấy các nhà nghiên cứu đều nhất quán coi phong cách làm việc Hồ 

Chí Minh là nét đôc̣ đáo, là cái riêng của Hồ Chí Minh, đươc̣ biểu hiêṇ 

trong các hoạt động lãnh đạo chỉ đạo cách mạng của Người. Viêc̣ nghiên 

cứu phong cách, phong cách làm việc Hồ Chí Minh không thể tách rời 

viêc̣ nghiên cứu tư tưởng, đaọ đức của Người. 

 Các tài liệu nước ngoài 

Những nghiên cứu chủ yếu tập trung nghiên cứu cuộc đời, sự 

nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ những đóng góp, thành tựu của 

Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới từ đó 

thể hiện phong cách chung của Người và phong cách làm việc của 

Người.  

1.2. Nghiên cứu phong cách làm việc của những người hành nghề 

khám, chữa bệnh và việc vâṇ duṇg phong cách làm việc Hồ Chí Minh 

vào xây dưṇg phong cách làm việc của những người hành nghề 
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khám, chữa bệnh ở Việt Nam hiêṇ nay 

 Về phong cách làm việc của những người hành nghề khám, 

chữa bệnh 

 Số công trình bàn trực tiếp về phong cách làm việc của những 

người hành nghề khám, chữa bệnh không nhiều. Chủ yếu các công trình 

đánh giá về sự hài lòng của người bệnh đối với chất lượng khám chữa 

bệnh ở các bệnh viện. Qua sự đánh giá mức độ hài lòng của người bệnh, 

thể hiện ít nhiều phong cách làm việc của những người hành nghề khám 

chữa bệnh  

 Về vâ ṇ du ṇg phong cách làm việc Hồ Chí Minh vào xây 

dựng phong cách làm việc của những người hành nghề khám, 

chữa bệnh ở  Việt Nam hiê ṇ nay 

 Hầu như chưa có công trình nào bàn về nội dung vận dụng 

phong cách Hồ Chí Minh vào xây dựng phong cách làm việc của những 

người hành nghề khám, chữa bệnh ở Việt Nam hiện nay. Có một số ít 

công trình nghiên cứu về y đức, vận dụng đạo đức Hồ Chí Minh vào xây 

dựng y đức cho những người hành nghề khám chữa bệnh.  

1.2. Khái quát những kết quả nghiên cứu liên quan đến luâṇ án và 

những vấn đề đăṭ ra luâṇ án cần tiếp tuc̣ nghiên cứu 

1.2.1. Khái quát kết quả nghiên cứu của những công trình khoa hoc̣ đã 

công bố liên quan đến luâṇ án 

Các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài đã đề câp̣ đến 

môṭ số nôị dung chính như sau: 

Thứ nhất, kết quả nghiên cứu về phong cách làm việc Hồ Chí 

Minh. 
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Thứ hai, kết quả nghiên cứu thưc̣ traṇg và vâṇ duṇg phong cách 

làm việc Hồ Chí Minh để xây dưṇg phong cách làm việc cho những 

người hành nghề khám, chữa bệnh hiện nay. 

1.2.2. Những vấn đề luâṇ án cần tiếp tuc̣ nghiên cứu 

Thứ nhất, phân tích các khái niệm công cụ để phục vụ nghiên 

cứu đề tài. Hệ thống hoá những vấn đề về nổi bật của phong cách làm 

việc Hồ Chí Minh – phong cách làm việc của một vị anh hùng giải 

phóng dân tộc như: đặc trưng, nội dung cơ bản và giá trị phong cách làm 

việc Hồ Chí Minh.  

Thứ hai, luâṇ án cần đánh giá thưc̣ traṇg phong cách làm việc của 

những người hành nghề khám, chữa bệnh - những người trực tiếp tham gia 

công tác khám chữa bệnh ở Việt Nam hiêṇ nay. Từ đó làm rõ những mặt 

tích cực, hạn chế, xác định những nguyên nhân và các yêu cầu đặt ra cho 

những người hành nghề khám, chữa bệnh ở nước ta hiêṇ nay. 

Thứ ba, trên cơ sở đánh giá thưc̣ traṇg, luâṇ án đề xuất những 

phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng phong cách làm việc 

cho những người hành nghề khám, chữa bệnh hiện nay theo phong cách 

làm việc Chí Minh. 

 

Tiểu kết chương 1 

Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luâṇ án cho 

thấy: viêc̣ nghiên cứu về phong cách làm việc Hồ Chí Minh cũng như 

nghiên cứu về phong cách làm việc của những người hành nghề khám 

chữa bệnh, vận dụng phong cách làm việc Hồ Chí Minh vào xây dựng 

phong cách làm việc của những người hành nghề khám, chữa bệnh đã đaṭ 
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đươc̣ môṭ số kết quả bước đầu. Các nhà nghiên cứu đều đi đến nhâṇ điṇh 

thống nhất phong cách làm việc của Hồ Chí Minh là nét riêng, đặc sắc thể 

hiện trong hoạt động lãnh đạo cách mạng của Người; phong cách làm việc 

Hồ Chí Minh có giá tri ̣ thưc̣ tiêñ lớn lao đối với viêc̣ xây dưṇg phong cách 

làm việc đôị ngũ cán bô ̣nói chung và đối với ngành y tế nói riêng trong 

giai đoạn hiêṇ nay.  

Chương 2 

PHONG CÁCH LÀM VIỆC HỒ CHÍ MINH  

- NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN 

2.1. Các khái niệm 

2.1.1. Khái niệm phong cách  

 Phong cách tức là lề lối, cung cách, cách thức, phong thái, 

phong độ và phẩm cách đã trở thành nền nếp ổn định của một người 

hoặc một lớp người, được thể hiện trong tất cả các mặt hoạt động như 

lao động, học tập, sinh hoạt, ứng xử, diễn đạt (nói và viết)… tạo nên 

những giá trị, những nét riêng biệt của chủ thể đó. 

2.1.2. Phong cách Hồ Chí Minh  

Phong cách Hồ Chí Minh là lề lối, cung cách, cách thức, phong 

thái, phong độ và phẩm cách đã trở thành nền nếp ổn định của một Hồ 

Chí Minh, được thể hiện trong tất cả các mặt hoạt động như lao động, 

học tập, sinh hoạt, ứng xử, diễn đạt tạo nên những giá trị, những nét 

riêng biệt của Người.  

2.1.3. Phong cách làm việc Hồ Chí Minh 

Phong cách làm việc Hồ Chí Minh là lề lối, cung cách, cách 

thức, phong thái, phong độ và phẩm cách đã trở thành nền nếp ổn định 
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của Người, được thể hiện trong hoạt động chỉ đạo lãnh đạo cách mạng 

tạo nên những giá trị, những nét riêng biệt của Người, thể hiện rõ qua 

phong cách làm việc quần chúng, phong cách làm việc dân chủ, phong 

cách làm việc khoa học, phong cách làm việc nêu gương, nói đi đôi với 

làm 

2.1.4. Khái niệm "người hành nghề khám, chữa bệnh" 

Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là người đã được cấp 

chứng chỉ hành nghề và thực hiện khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi 

chung là người hành nghề)".  

2.1.5. Phong cách làm việc của những người hành nghề khám, chữa 

bệnh 

 Phong cách làm việc của những người hành nghề khám, chữa 

bệnh là lề lối, cung cách, cách thức, phong thái, phong độ và phẩm cách 

của những người đang hành nghề khám, chữa bệnh đã trở thành nề nếp 

ổn định trong  thực hành chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân, 

mang đặc thù riêng của nghề nghiệp, đáp ứng cả về chuyên môn lẫn đạo 

đức y khoa.  

 2.1.6. Xây dựng phong cách làm việc cho những người hành nghề 

khám, chữa bệnh theo phong cách làm việc Hồ Chí Minh 

 Xây dựng phong cách làm việc của những người hành nghề 

khám, chữa bệnh theo phong cách làm việc của Hồ Chí Minh là quá 

trình hình thành tri thức, kỹ năng, thái độ, cách làm việc cho những 

người hành nghề khám, chữa bệnh theo phong cách làm việc của Người.  
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2.2. Nội dung cơ bản của Phong cách làm việc Hồ Chí Minh  

2.2.1. Phong cách làm việc quần chúng 

2.2.1.1. Yêu thương nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết 

2.2.1.2. Gần dân, tin dân và thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của dân 

2.2.1.3. Dám nhận khuyết điểm, tự phê bình trước nhân dân, sẵn sàng 

học hỏi nhân dân 

2.2.2. Phong cách làm việc tập thể - dân chủ 

2.2.2.1. Phong cách làm việc luôn lắng nghe, tôn trọng ý kiến của tập thể 

2.2.2.2. Phong cách làm việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập 

thể lãnh đạo, tăng cường mở rộng dân chủ 

2.2.3. Phong cách làm việc khoa học 

2.2.3.1. Phong cách làm việc tôn trọng quy luật khách quan, xuất phát 

từ điều kiện thực tế  

2.2.3.2. Phong cách làm việc có mục đích, có kế hoạch cụ thể 

2.2.3.3. Phong cách làm việc đổi mới, sáng tạo 

2.2.3.4. Phong cách làm việc có kiểm tra, kiểm soát, tổng kết rút kinh 

nghiệm 

2.2.4. Phong cách làm việc nêu gương, nói đi đôi với làm 

2.2.4.1. Phong cách làm việc nêu gương 

2.2.4.2. Phong cách làm việc nói đi đôi với làm 

2.3. Ý nghĩa của phong cách làm việc Hồ Chí Minh   

2.3.1 Phong cách làm việc Hồ Chí Minh là cơ sở để Đảng chỉ đạo 

công tác xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên viên nói 

chung hiện nay 
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2.3.2. Phong cách làm việc Hồ Chí Minh là chuẩn mực xây dựng và 

hoàn thiện phong cách làm việc cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện 

nay  

2.3.3. Phong cách làm việc Hồ Chí Minh là mẫu hình để xây dựng đội 

ngũ cán bộ, nhân viên làm việc hiệu quả, năng suất cao  

2.3.4. Phong cách làm việc Hồ Chí Minh là cơ sở để xây dựng tiêu chí 

đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên trong tình hình mới 

Tiểu kết chương 2 

Phong cách làm việc Hồ Chí Minh được hiểu là những biện 

pháp, cách thức, lề lối tác phong có tính hệ thống và ổn định tạo thành 

những đặc sắc, riêng có trong hoạt động lãnh đạo chỉ đạo cách mạng của 

Người Phong cách làm việc Hồ Chí Minh được bao quát trong bốn nội 

dung: Một là phong cách làm việc quần chúng; Hai là phong cách làm 

việc dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, để người dân lao 

động thực sự là "ông chủ" của chính quyền, của đất nước; Ba là phong 

cách làm việc hiệu quả, khoa học – đây là phong cách làm việc có giá trị 

ý nghĩa to lớn, giúp Người sắp xếp tổ chức hợp lý các công việc cũng 

như đạt hiệu quả cao trong xử lý các vấn đề, khó khăn của cách mạng; 

Bốn là phong cách nêu gương, nói đi đôi với làm, thể hiện bản chất cách 

mạng của một chiến sĩ cộng sản, sự gương mẫu của một vị lãnh tụ.  
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CHƯƠNG 3 

XÂY DỰNG PHONG CÁCH LÀM VIỆC  

CỦA NHỮNG NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM, CHỮA BỆNH  

THEO PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH – 

 THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 

 

3.1. Thực trạng xây dựng phong cách làm việc của những người 

hành nghề khám, chữa bệnh theo phong cách Hồ Chí Minh từ 2016 

đến nay 

3.1.1. Thành tựu và nguyên nhân 

- Những thành tựu  

Thứ nhất: Công tác chỉ đạo, Đảng uỷ Bộ Y tế, lãnh đạo Bộ Y tế, 

các sở y tế và các bệnh viện đã có nhận thức đúng đắn về sự cần thiết 

trong xây dựng phong cách làm việc cho những người hành nghề khám 

chữa, bênh đặc biệt là với nhóm người trực tiếp tiếp xúc với người bệnh 

Thứ hai: Công tác tổ chức thực hiện nội dung xây dựng phong 

cách làm việc cho những người hành nghề khám, chữa bệnh theo phong 

cách Hồ Chí Minh, cụ thể:  

  Một là: Việc xây dựng phong cách làm việc quần chúng cho 

những người hành nghề khám, chữa bệnh hiện nay 

Hai là: Về xây dựng phong cách làm việc dân của đội ngũ 

những người hành nghề khám, chữa bệnh hiện nay. 

Ba là: Về xây dựng phong cách làm việc khoa học cho những 

người hành nghề khám, chữa bệnh hiện nay  
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Bốn là: Về xây dựng phong cách làm việc nêu gương, nói đi đôi 

với làm của những người hành nghề khám, chữa bệnh 

- Nguyên nhân của những thành tựu  

Thứ nhất là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Y tế đã kịp 

thời đưa ra những chủ trương về đổi mới phong cách làm việc, nâng cao 

chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ người dân. 

Thứ hai là sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Y tế, của các Uỷ ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Sở Y tế địa 

phương đã làm thay đổi hệ thống Y tế từ đơn vị thấp nhất đến các đơn 

vị cấp cao 

3.1.2. Hạn chế và nguyên nhân 

-  Những hạn chế 

Một là: Về nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, lãnh đạo của các 

đơn vị bệnh viện, cơ sở chăm sóc sức khoẻ trong xây dựng phong cách 

làm việc cho những người hành nghề khám, chữa bệnh 

Hai là: Về cơ sở vật chất của một số cơ sở khám chữa bệnh còn 

nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được việc áp dụng các phương pháp đổi 

mới đồng bộ phong cách làm việc.  

Ba là: Những người hành nghề khám, chữa bệnh thiếu ý thức, 

trách nhiệm, không tự đổi mới, xây dựng phong cách làm việc của bản 

thân 

Bốn là, một bộ phận những người hành nghề khám, chữa bệnh 

vẫn còn phong cách làm việc không khoa học, chậm cập nhật các 

phương pháp mới, thiếu nhiệt tình trong công việc chuyên môn 

-  Nguyên nhân của hạn chế         
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Thứ nhất là về cơ sở vật chất hạ tầng chưa đủ để đáp ứng việc 

áp dụng hệ thống phương pháp đồng bộ nhằm đổi mới phong cách làm 

việc  

Thứ hai, tình trạng quá tải tại nhiều bệnh viện đặc biệt là tại 

tuyến trung ương và tuyến tỉnh đã gây ra nhiều khó khăn cho đổi mới, 

xây dựng phong cách làm việc của những người hành nghề khám, chữa 

bệnh 

Thứ ba, sự hạn chế hợp tác của bệnh nhân và người nhà bệnh 

nhân trong tuân thủ các thủ tục và quy trình khám chữa bệnh, trong 

thực hiện nghĩa vụ, chấp hành các nội quy bệnh viện.  

Thứ tư, sự bất cập về cơ chế chính sách nhất là trong công tác 

khám chữa bệnh, thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 

Thứ năm là về đào tạo.  

3.2. Những vấn đề đặt ra trong xây dựng phong cách làm việc cho 

những người hành nghề khám, chữa bệnh hiện nay 

3.2.1. Vấn đề đổi mới phong cách làm việc với nâng cao chất lượng 

khám chữa bệnh của những người hành nghề khám, chữa bệnh 

3.2.2. Vấn đề đổi mới nội dung, phương pháp rèn luyện với xây dựng 

các đặc trưng phong cách làm việc của những người hành nghề 

khám, chữa bệnh trong giai đoạn hiện nay 

3.3.3 Vấn đề xây dựng ý thức tự giác, rèn luyện phong cách làm việc 

Hồ Chí Minh để trở thành phong cách làm việc đặc trưng nghề y với 

điều kiện xã hội Việt Nam hiện đại, hội nhập quốc tế  

 

Tiểu kết chương 3 
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Những người hành nghề khám, chữa bệnh trực tiếp thực hiện 

nhiệm vụ cao cả chăm sóc và bảo vệ tài sản quý giá nhất của mỗi con 

người chính là sức khoẻ. Thực trạng xây dựng phong cách làm việc cho 

những người hành nghề hiện nay vừa có những thành tựu được ghi nhận 

đồng thời vẫn còn nhiều những hạn chế, bất cập cần phải khắc phục. 

Những vấn đề đặt ra trong xây dựng phong cách làm việc của người hành 

nghề đang cần phải giải quyết để nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khoẻ 

cho nhân dân. Để xây dựng, phát triển đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ 

thuật viên phục vụ tốt nhất cho nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ cần phải 

nâng cao cả năng lực chuyên môn, tay nghề cũng như thái độ, phong cách 

làm việc, phục vụ theo phong cách làm việc Hồ Chí Minh. 

Chương 4 

GIẢI PHÁP XÂY DỰNG PHONG CÁCH LÀM VIỆC CHO 

NHỮNG NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM, CHỮA BỆNH HIỆN NAY 

THEO PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 

 

4.1. Những yếu tố tác động đến xây dựng phong cách làm việc 

cho những người hành nghề khám, chữa bệnh ở Việt Nam 

4.1.1. Những yếu tố trong nước  

Một là, việc xây dựng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa có nhiều tác động to lớn đến đội ngũ những người hành 

nghề khám, chữa bệnhđặc biệt đến phong cách làm việc của đội ngũ này.  

Hai là tình trạng quá tải ở các bệnh viện và các cơ sở chăm sóc 

sức khoẻ ảnh hưởng lớn đến việc xây dựng phong cách làm việc cho 

nhân viên ngành y . 
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Thứ ba, những tiêu cực tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu 

đang diễn ra trong ngành y  hiện nay  

4.1.2. Những yếu tố ngoài nước 

Một là, tình hình dịch bệnh trên thế giới đang diễn ra với nhiều 

diễn biến khó lường.  

Hai là, sự phát triển mạnh mẽ của của cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ 4 trên thế giới đang ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã 

hội, tình hình kinh tế, chính trị và sự phát triển của nhiều quốc gia, nhiều 

lĩnh vực trong đó có cả ngành y . 

Ba là, sự hợp tác quốc tế đa dạng trên mọi phương diện yêu cầu 

trình độ chuyên môn, tay nghề bản lĩnh của đội ngũ nhân viên người lao 

động nói chung và đội ngũ những người hành nghề khám, chữa bệnh nói 

riêng. 

4.2. Giải pháp xây dựng phong cách làm việc của những người 

hành nghề khám, chữa bệnh hiện nay theo phong cách Hồ Chí Minh  

4.2.1. Nâng cao nhận thức về sự cần thiết xây dựng phong cách 

làm việc của những người hành nghề khám, chữa bệnh theo phong 

cách Hồ Chí Minh. 

Một là, nâng cao nhận thức của Đảng uỷ, lãnh đạo các cấp Bộ Y 

tế về sự cần thiết xây dựng phong cách làm việc của những người hành 

nghề theo phong cách Hồ Chí Minh.  

Hai là, nâng cao nhận thức của những người hành nghề khám, 

chữa bệnhvề sự cần thiết xây dựng phong cách làm việc những người 

hành nghề khám, chữa bệnh theo phong cách Hồ Chí Minh 
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4.2.2. Tổ chức thực hiện việc xây dựng phong cách làm việc của 

những người hành nghề khám, chữa bệnh theo phong cách Hồ Chí 

Minh  

Một là, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của lãnh 

đạo Bộ Y tế cũng như lãnh đạo các cấp, hoàn thiện phong cách làm việc 

của nhân viên ngành y  

Hai là, phát huy tính tự tu tưỡng, rèn luyện, xây dựng phong cách 

làm việc của những người hành nghề khám, chữa bệnh theo phong cách 

Hồ Chí Minh  

Ba là, vận dụng phong cách làm việc Hồ Chí Minh vào xây dựng 

phong cách làm viện những người hành nghề khám, chữa bệnh hiện nay:  

- Thứ nhất, xây dựng cho những người hành nghề khám, chữa 

bệnh có phong cách quần chúng. 

- Thứ hai, xây dựng cho những người hành nghề khám, chữa bệnh 

phong cách làm việc tập thể - dân chủ. 

- Thứ ba, xây dựng cho những người hành nghề khám, chữa bệnh 

phong cách làm việc khoa học. 

- Thứ tư, xây dựng cho những người hành nghề khám, chữa bệnh 

phong cách làm việc nêu gương nói đi đôi với làm. 

4.2.3. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, giám sát, kỷ luật 

và khen thưởng trong thực hiện xây dựng phong cách làm việc của 

những người hành nghề khám, chữa bệnh theo phong cách Hồ Chí 

Minh 

Công tác kiểm tra phải được thực hiện cả từ cấp cao cho đến các 

cấp thấp, công tác giám sát việc thực hiện phải được diễn ra từ cấp thấp 
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ngược lên cấp cao, có như vậy mới đảm bảo sự thống nhất từ trên xuống 

và mang lại hiệu quả trong quá trình thực hiện. 

Công tác kiểm tra giám sát phải đi liền với công tác sơ kết, tổng 

kết, thi đua khen thưởng, xử lý các vi phạm qua việc kiểm tra và phản 

ánh của người bệnh, người dân. 

Công tác kiểm tra, đánh giá, giám sát việc xây dựng phong cách 

làm việc của những người hành nghề khám, chữa bệnh theo phong cách 

Hồ Chí Minh cần phải được tiến hành thường xuyên ở các cấp 

Tiểu kết chương 4 

 Muốn xây dựng phong cách làm việc cho những người hành 

nghề khám, chữa bệnh hiện nay, việc đánh giá các yếu tố tác động cả về 

trong nước và ngoài nước đặc biệt là các vấn đề toàn cầu như dịch bệnh, 

sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0 ... đang đặt ra 

nhiều đòi hỏi đối với sự phát triển của ngành y  cả về chuyên môn và 

thái độ trong quá trình thực hành y học.  

Những giải pháp xây dựng phong cách làm việc của những người 

hành nghề khám, chữa bệnh phải được tiến hành một cách đồng bộ và 

đầy đủ từ cao xuống thấp. Xuất phát từ việc nâng cao nhận thức, đến 

việc tổ chức thực hiện cho đến công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng 

phải được thực hiện đồng bộ, thực sự tạo ra sự thay đổi trong phong 

cách làm việc của đội ngũ nhân viên ngành y . Từ đó nâng cao chất 

lượng cả chuyên môn và thái độ trong thực hành y khoa.  

KẾT LUẬN 

Nghiên cứu đề tài Xây dựng phong phong cách làm việc của 

những người hành nghề khám, chữa bệnh hiện nay theo phong cách Hồ 

Chí Minh tác giả xin rút ra một số kết quả như sau: 



 

23 

Thứ nhất, từ việc luận giải các khái niệm của phong cách, phong 

cách Hồ Chí Minh, phong cách làm việc Hồ Chí Minh, những người 

hành nghề khám chữa bệnh, đã làm rõ nội hàm của các thuật ngữ phong 

cách làm việc cho những người hành nghề khám, chữa bệnh là lề lối, 

cung cách, cách thức, phong thái, phong độ và phẩm cách của những 

người đang hành nghề khám, chữa bệnh đã trở thành nề nếp ổn định 

trong  thực hành chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân, mang đặc 

thù riêng của nghề nghiệp, đáp ứng cả về chuyên môn lẫn đạo đức y 

khoa. Xây dựng phong cách làm việc cho những người hành nghề khám 

chữa bệnh theo phong cách Hồ Chí Minh được hiểu là quá trình hình 

thành tri thức, kỹ năng, thái độ, cách làm việc cho những người hành 

nghề khám, chữa bệnh theo phong cách làm việc của Người.  

Thứ hai, phong cách làm việc Hồ Chí Minh là một chin̉h thể bao 

gồm phương pháp, cách thức, lề lối làm việc có tính khoa hoc̣, hệ thống, 

đươc̣ thể hiện chủ yếu trong hoaṭ động lãnh đaọ, quản lý của Người 

nhằm thưc̣ hiện muc̣ tiêu, nhiệm vu ̣của cách maṇg. Luận án đã làm sang 

tỏ thêm các nội dung phong cách làm việc Hồ Chí Minh: phong cách 

làm việc quần chúng yêu thương tin tưởng nhân dân; phong cách làm 

việc dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, để người dân lao 

động thực sự là "ông chủ" của chính quyền, của đất nước; phong cách 

làm việc hiệu quả, khoa học; phong cách nêu gương, nói đi đôi với làm, 

thể hiện bản chất cách mạng của một chiến sĩ cộng sản, sự gương mẫu 

của một vị lãnh tụ. Phong cách làm việc Hồ Chí Minh thể hiện đặc trưng 

là sư ̣ thống nhất giữa tính nguyên tắc với tính sáng taọ; lòng nhiệt tình 

cách maṇg với tri thức khoa hoc̣; tinh thần dân chủ, tập thể với tính 
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quyết đoán; lý luận gắn liền với thưc̣ tiêñ. Từ đó luận án luận giải rõ 

những giá trị, ý nghĩa của phong cách làm việc Hồ Chí Minh đối với 

cách mạng Việt Nam và trong giai đoạn hiện nay.  

Thứ ba, luận án đã tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng xây 

dựng phong cách làm việc cho đội ngũ những người hành nghề khám, 

chữa bệnh ở Việt Nam hiện nay, chỉ ra những ưu điểm, những hạn chế 

trong xây dựng phong cách làm việc của những người hành nghề khám 

chữa bệnh; phân tích nguyên nhân dẫn tới những ưu điểm và hạn chế đó. 

Từ những kết quả đó, luận án đã chỉ rõ những vấn đề đặt ra trong xây 

dựng phong cách làm việc cho những người hành nghề khám chữa bệnh 

đặc biệt là những người trực tiếp tiếp xúc với người bệnh hiện nay, cụ 

thể là vấn đề đổi mới phong cách làm việc với nâng cao chất lượng 

khám chữa bệnh, đổi mởi nội dung phương pháp rèn luyện với xây dựng 

các đặc trưng phong cách làm việc của những người hành nghề trong 

giai đoạn hiện nay; việc xây dựng ý thức tự giác, nâng cao nhận thức về 

sự cần thiết phải đổi mới phong cách làm việc hướng tới sự hài long của 

người bệnh.  

Thứ tư, trên cơ sở phân tích, dự báo những nhân tố tác động đến 

phong cách làm việc của những người hành nghề khám, chữa bệnh, luận 

án đã chỉ ra những phương hướng, giải pháp cơ bản trong việc xây dựng 

phong cách làm việc cho những người hành nghề khám chữa, bệnh ở 

Việt Nam hiện nay là: nâng cao nhận thức về sự cần thiết xây dựng 

phong cách làm việc của những người hành nghề khám, chữa bệnh theo 

phong cách làm việc Hồ Chí Minh – điều này phải được xuất phát từ 

nhận thức của lãnh đạo Đảng uỷ, các cấp Bộ ngành cho đến từng cá 
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nhân mỗi người hành nghề khám, chữa bệnh; trong quá trình thực hiện 

việc xây dựng, rèn luyện theo phong cách làm việc Hồ Chí Minh cần 

tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo chỉ đạo thực hiện của các cấp, phát 

huy tính tự tu dưỡng, rèn luyện, ý thức của mỗi cá nhân người hành 

nghề; đặc biệt phải vận dụng các nội dung phong cách làm việc Hồ Chí 

Minh vào xây dựng những phong cách làm việc cụ thể cho những người 

hành nghề khám chữa bệnh như phong cách làm việc quần chúng yêu 

thương tin tưởng nhân dân, người bệnh, phong cách làm việc khoa học 

sáng tạo, phong cách làm việc dân chủ lắng nghe ý kiến của người bệnh 

của nhân dân. Mỗi nội dung phù hợp với đặc trưng nghề nghiệp và vị trí 

của mỗi người hành nghề. Trong quá trình thực hiện cần phải tăng 

cường công tác kiểm tra, đánh giá, giám sát, kỷ luật và khen thưởng 

đúng đắn để có hiệu quả hơn. Tất cả các giải pháp này cần phải được 

thực hiện đồng bộ, đầy đủ và thường xuyên và trên cơ sở vận dụng sang 

tạo tư tưởng, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh để mang lại hiệu 

quả cao và tính thiết thực.  

Như vậy, nghiên cứu để tài Xây dựng phong phong cách làm 

việc của những người hành nghề khám, chữa bệnh hiện nay theo phong 

cách Hồ Chí Minh đã gợi mở cho tôi hướng nghiên cứu mới tương đối 

gần gũi với đề tài: Vận dụng phong cách làm việc dân chủ Hồ Chí Minh 

vào xây dựng phong cách làm việc dân chủ cho đội ngũ thầy thuốc ở 

Việt Nam hiện nay. Với hướng nghiên cứu này, một mặt có thể kế thừa 

những kết quả bước đầu của luận án về phong cách làm việc Hồ Chí 

Minh; mặt khác tiếp tục đi sâu nghiên cứu về phong cách làm việc Hồ 
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Chí Minh đối với xây dựng đội ngũ những người làm ngành y ở nước ta 

hiện nay.  

 

 


