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TỜ TRÌNH
Về việc xin thay đổi thời gian đào tạo và danh sách viên chức tham gia đào 

tạo kỹ thuật chuyên sâu, ekip theo Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND 
ngày 19/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của Hội đồng
nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ thuật chuyên sâu cho viên chức sự 
nghiệp y tế công lập tỉnh, giai đoạn 2017-2021 và Nghị quyết số 01/2021/NQ-
HĐND ngày 13/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị 
quyết số 11/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh (sau đây gọi tắt là 
Nghị quyết); UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1971/QĐ-UBND ngày 
01/6/2017 và Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 về việc triển khai 
thực hiện Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 và Nghị quyết số 
01/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; theo đó, từ 
năm 2017 đến năm 2021, tỉnh sẽ đào tạo kỹ thuật chuyên sâu cho 101 bác sĩ và 
68 ê-kip với 279 viên chức y tế công lập Quảng Nam. Đến nay, theo Báo cáo 
của Sở Y tế tại Tờ trình số 369/TTr-SYT ngày 27/10/2021, kết quả đào tạo cụ 
thể như sau:

Về đào tạo kỹ thuật chuyên sâu: đến thời điểm tháng 10/2021, đã cử đi đào 
tạo 55 bác sĩ, gồm 26 chuyên ngành tại 18 đơn vị y tế tuyến tỉnh, huyện trên 
tổng số 101 kỹ thuật chuyên sâu theo mục tiêu đề ra tại Nghị quyết (chiếm tỷ lệ 
54,5%). Tổng kinh phí đã thanh toán và dự kiến thanh toán cho các lớp đang học 
là 1.875.148.000 đồng (Một tỷ, tám trăm bảy mươi lăm triệu, một trăm bốn 
mươi tám ngàn đồng y). 

Về đào tạo ekip: đến thời điểm tháng 10/2021, đã cử đi đào tạo được 22/68 
ekip (chiếm tỷ lệ 32,4%) cho 95 người gồm bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 
viên, y sĩ… của 12 đơn vị tuyến tỉnh/huyện. Tổng kinh phí đã thanh toán và dự 
kiến thanh toán cho các ekip sau khi đào tạo xong là 2.296.070.000 đồng (Hai 
tỷ, hai trăm chín mươi sáu triệu, không trăm bảy mươi ngàn đồng y).

Từ nay đến cuối năm 2021, những kỹ thuật chuyên sâu và ekip còn lại sẽ 
được tiếp tục đưa đi đào tạo để đảm bảo tiến độ thực hiện Nghị quyết. Tuy 
nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên cả nước 
nói chung và trên địa bàn tỉnh ta nói riêng, tất cả các đơn vị có nhân sự được cử 
đi đào tạo đều tập trung toàn lực lượng để phòng chống dịch bệnh tại địa 
phương. Bên cạnh đó, hầu hết các cơ sở đào tạo kỹ thuật chuyên sâu, ekip mà 
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đơn vị đăng ký thuộc các địa phương đã và đang thực hiện giãn cách xã hội để 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà 
Nẵng…; ngoài ra, hiện nay một số kỹ thuật chuyên sâu và ekip tại các đơn vị 
hoặc một số cá nhân có tên trong Nghị quyết nhưng không thể tham gia đào tạo 
vì một số nguyên nhân như: thay đổi vị trí việc làm; xin đi học lên trình độ 
chuyên môn cao hơn để đáp ứng nhu cầu (học sau đại học); Bộ Y tế không cho 
các Trường đào tạo chuyên khoa định hướng, chuyên khoa sơ bộ; thiếu nhân lực 
bác sĩ (do bỏ việc, chuyển công tác...) nên không thể bố trí đúng danh sách tham 
gia đào tạo theo như nội dung đã phê duyệt. 

Để tiếp tục thực hiện các mục tiêu đã đề ra, trên cơ sở đề nghị của Sở Y tế 
tại Tờ trình số 369/TTr-SYT ngày 27/10/2021 về việc xin thay đổi thời gian đào 
tạo và danh sách viên chức tham gia đào tạo kỹ thuật chuyên sâu, ekip theo Nghị 
quyết số 11/2017/NQ-HĐND; UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh 
cho phép kéo dài thời gian đào tạo sang năm 2022, đưa ra khỏi Nghị quyết một 
số nội dung đào tạo kỹ thuật chuyên sâu, ekip và không phê duyệt danh sách 
họ tên cụ thể để thuận tiện trong việc cử học viên đi học tại các đơn vị nhằm 
đảm bảo số lượng được đào tạo trong điều kiện các đơn vị thường xuyên có 
thay đổi về nhân sự như hiện nay, cụ thể như sau:

1. Kéo dài thời gian đào tạo kỹ thuật chuyên sâu sang năm 2022 (38 kỹ 
thuật/38 người): theo Phụ lục I.   

2. Đưa ra khỏi danh sách đào tạo kỹ thuật chuyên sâu (8 kỹ thuật/8 người): 
theo Phụ lục II. 

3. Kéo dài thời gian đào tạo ekip sang năm 2022 (36 ekip/147người): theo 
Phụ lục III.

4. Đưa ra khỏi danh sách đào tạo ekip (10 ekip/34 người): theo Phụ 
lục IV.

(Chi tiết tại các Phụ lục kèm theo)

     Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban VHXH HĐND tỉnh;
- Các Sở: Y tế, Tài chính;
- Lưu: VT, TH, KGVX (Châu).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Trần Văn Tân
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