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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo Nghị 
quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 

của HĐND 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

Qua xem xét Tờ trình số 7786/TTr-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về đề 
nghị sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của 
HĐND 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 (Nghị quyết 11) và làm việc trực 
tiếp với Sở Y tế; Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra như 
sau:

1. Về sự cần thiết, căn cứ pháp lý, thẩm quyền ban hành
Sau 04 năm thực hiện Nghị quyết 11, toàn tỉnh đã cử đi đào tạo được 30/64 

kỹ thuật chuyên sâu (chiếm tỷ lệ 47%) cho 30 bác sĩ của 17 đơn vị tuyến 
tỉnh/huyện; đào tạo được 20/88 ekip (chiếm tỷ lệ 23%) cho 87 bác sĩ, nhân viên y 
tế…của 12 đơn vị tuyến tỉnh/huyện, với tổng nguồn kinh phí đã thực hiện là 
3.143.268.000 đồng/16.800.000.000đồng. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết thời 
gian qua đã hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y 
tế, tạo nên các ekip có kỹ năng, kỹ thuật chuyên sâu góp phần nâng cao chất lượng 
công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.

  Năm 2021 là năm kết thúc việc thực hiện Nghị quyết 11, đồng thời do yêu 
cầu thực tế cần phải điều chỉnh, bổ sung danh sách học viên đào tạo, danh mục ekip 
và kỹ thuật chuyên sâu để đáp ứng nhu cầu chuyên môn, triển khai các dịch vụ kỹ 
thuật theo quy định, góp phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng vị trí 
việc làm tại các đơn vị y tế công lập. Do đó, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét 
sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11 là cần thiết và đúng thẩm quyền.

2. Về nội dung Tờ trình, Dự thảo nghị quyết
Ban cơ bản thống nhất dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình. Đồng thời 

đề nghị điều chỉnh một số nội dung sau:
a) Sửa đổi, bổ sung tại Điều 3:

 - Về danh mục kỹ thuật chuyên sâu (Phụ lục I): Đưa ra khỏi danh mục 25 kỹ 
thuật với kinh phí 1.344.132.000 đồng; bổ sung 62 kỹ thuật chuyên sâu với kinh 
phí 2.567.133.000 đồng.

- Về danh mục ekip (Phụ lục II): Đưa ra khỏi danh mục 33 ekip với kinh phí 
6.112.800.000 đồng; bổ sung 13 ekip với kinh phí 1.073.000.000 đồng.

- Về danh sách đào tạo:
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+ Thay đổi danh sách 11 người và bổ sung danh sách 62 người đào tạo kỹ 
thuật chuyên sâu (Phụ lục III).

+ Thay đổi danh sách 12 người và bổ sung danh sách 35 người đào tạo ekip 
(Phụ lục IV). 

Như vậy, sau khi sửa đổi, bổ sung một số nội dung cụ thể nêu trên, đề nghị 
điều chỉnh mục tiêu Nghị quyết (Điều 3): “Đến năm 2021, đào tạo kỹ thuật chuyên 
sâu cho 101 bác sĩ và 68 ekip với 279 viên chức y tế công lập tỉnh Quảng Nam”. 

b) Tổng kinh phí sau khi sửa đổi, bổ sung là 12.983.201.000 đồng (giảm 
3.816.802.000 đồng so với Nghị quyết 11). Năm 2021, đào tạo 71 KTCS, 48 ekip 
với tổng kinh phí là 9.839.930.000 đồng.

c) Sau khi nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua, do số lượng đào tạo ekip 
và kỹ thuật chuyên sâu trong năm 2021 tương đối lớn so với các năm qua, đề nghị 
UBND tỉnh tập trung chỉ đạo Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan sớm triển 
khai thực hiện để hoàn thành dứt điểm trong năm 2021. Đồng thời đề nghị UBND 
tỉnh tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết, nghiên cứu sự cần 
thiết, nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực ngành y tế để đề xuất chính sách đào tạo phù 
hợp trong giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Văn hóa - Xã hội về Tờ trình và dự thảo 
Nghị quyết. Kính trình kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa IX xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, CV;
- Lưu VT.

TM. BAN VĂN HÓA –XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao
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