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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Sau 04 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2017 /NQ-HĐND ngày 

19/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam 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 (Sau đây gọi tắt là Nghị quyết 11), cùng với nhiều chính sách hỗ trợ của 

tỉnh và trung ương cho lĩnh vực  đào tạo y tế, góp phần nâng cao trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức sự nghiệp y tế, đáp ứng tốt với trình độ 

phát triển y học hiện nay. Chất lượng, uy tín các bệnh viện tại Quảng Nam được 

nâng cao; tính mạng nhân dân được đảm bảo, chất lượng cuộc sống của người 

dân tốt hơn. Tạo niềm tin đối với nhân dân, người bệnh, giảm quá tải cho tuyến 

trên và giảm số bệnh nhân chuyển tuyến.  

Công tác hỗ trợ đào tạo Kỹ thuật chuyên sâu, Ekip đã góp phần tạo nên 

các Ekip thực hiện nhiệm vụ chuyên nghiệp, có kỹ năng, mang tính kế thừa; 

triển khai các dịch vụ chuyên môn sâu tại chỗ, giảm gánh nặng về kinh tế cho 

nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; hỗ trợ 

kinh phí đào tạo chuyên sâu giúp cho các đơn vị và cá nhân có điều kiện tham 

gia học tập để nâng cao tay nghề vì đây là nguồn kinh phí khá lớn, nhiều đơn vị 

và cá nhân không đủ điều kiện để chi trả. Đồng thời, cũng đã tạo môi trường 

thuận lợi để viên chức y tế học tập nâng cao trình độ chuyên môn, gắn bó lâu dài 

với đơn vị.   

Tuy nhiên hiện nay, một số kỹ thuật chuyên sâu và ekip tại các đơn vị 

không tiếp tục thực hiện được vì một số nguyên nhân như: một số cá nhân thay 

đổi vị trí việc làm; một số cá nhân xin đi học lên trình độ chuyên môn cao hơn 

để đáp ứng nhu cầu chuyên môn (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...), nội dung đào tạo theo kế hoạch năm 2020 

không thực hiện được do tình hình hình dịch bệnh Covid-19... nên không bố trí 

tham gia đào tạo theo như nội dung đã phê duyệt.  

Chính vì vậy, việc xây dựng sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại 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 là yêu cầu bức thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi 

cho các đơn vị đã được phê duyệt nội dung đào tạo được thay đổi người tham 

gia đào tạo và bổ sung một số nội dung đào tạo cho cho các đơn vị để phù hợp 

với tình hình thực tế tại đơn vị hiện nay. 
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PHẦN I 

CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

I. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ 

- Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

- Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

- Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ 

Quy định tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ Phê duyệt đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai 

đoạn 2016 – 2025; 

- Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

- Căn cứ Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09/08/2013 của Bộ Y tế 

hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế; 

 - Căn cứ Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ Phê duyệt đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong 

tình hình mới; 

- Thông tư số 43/2013/ TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế quy định 

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

bệnh; 

- Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 21/01/2013 của Tỉnh ủy Quảng Nam về việc 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nguồn nhân lực 

chất lượng cao tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 4314/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh 

Quảng Nam ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ban hành kèm 

theo Quyết định số 4314/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh; 

- Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016 - 2020 và định 

hướng đến năm 2025.  

- 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; 

- Quyết định số 1971/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 
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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 Quảng Nam, giai đoạn 2017 – 2021; 

- Thông báo số 103/TB-HĐND ngày 24/12/2019 của HĐND tỉnh về kết 

luận của đồng chí Võ Hồng, Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Hội 

đồng nhân dân tỉnh tại cuộc họp ngày 23/12/2019; Công văn số 7829/UBND-

KGVX ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Thông báo số 

103/TB-HĐND ngày 24/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

Thông báo số 158/TB-UBND ngày 29/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Nam về Kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi làm 

việc với Bệnh viện Phụ sản – Nhi Quảng Nam. 

II. CĂN CỨ THỰC TIỄN 

1.  Thực trạng nguồn nhân lực: 

a) Hệ thống Y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, bao gồm: 

Hệ thống y tế công lập trực thuộc Sở Y tế quản lý: 17 đơn vị tuyến tỉnh; 

19 đơn vị tuyến huyện; 241 đơn vị tuyến xã.  

Tổng số nhân lực 6.378 người. Trong đó, biên chế: 4.503; hợp đồng 68: 

376;  hợp đồng chuyên môn: 1.499. Biên chế giao 5.251 (2020), chiếm 82,3% 

(5.251/6.378) so với tổng số lao động hiện nay. Tổng số bác sĩ là 1.125, trong đó 

sau đại học là 352, chiếm tỉ lệ 31,3%. Tổng số dược sĩ là 516, trong đó đại học 

và sau đại học là 146, chiếm tỉ lệ 28,3%. 

b) Lao động được phân bố tại các tuyến như sau: 

- Tuyến tỉnh: Tổng số lao động: 2.896 (Trong đó, biên chế 1.733 người, 

hợp đồng 68: 272; hợp đồng chuyên môn: 891), chiếm tỉ lệ 45,4%. 

- Tuyến huyện: Tổng số nhân lực chung 19 đơn vị tuyến huyện: 2.048 

(biên chế 1.596 người; hợp đồng chuyên môn: 259; hợp đồng 68: 193), chiếm tỉ 

lệ 57,6%. Trong đó, bác sĩ: 405, BSCKI trở lên: 127 (31,4%); dược sĩ: 181, 

DSĐH: 64 (35,4%). 

- Tuyến xã: Tuyến xã: 1.434 (biên chế: 1.174, hợp đồng chuyên môn: 254, 

HĐ 68: 06), chiếm tỉ lệ 22,5% lao động toàn tỉnh. Trung bình, 6 nhân lực y 

tế/Trạm y tế xã. Cơ bản đáp ứng nhân lực trung bình cho 01 trạm y tế xã hoạt 

động. Số xã có bác sĩ là 91 (37,3%); Số xã có Hộ sinh TH trở lên/YSSN là 

236/244 (96,3%) ; Số xã có dược sĩ 129 (53%); Số xã có YS YHCT là 105 

(43%). 

2. Thực trạng công tác đào tạo:  

a) Đào tạo chuyên môn: 

Từ năm 2017 – 2020 ngành y tế Quảng Nam đã cử 449 cán bộ công chức, 

viên chức đi đào tạo đại học và sau đại học, trong đó: đào tạo đại học 180 người; 

sau đại học 269 người (CKI 221 người, CKII 48 người). 
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b) Đào tạo chuyên sâu - Ekip: Từ năm 2017 - đến nay ngoài nguồn kinh phí 

hỗ trợ từ Nghị quyết 11, ngành y tế cũng đã vận dụng các nguồn kinh phí khác 

của tỉnh như đề án 585 và nguồn kinh phí đào tạo từ đơn vị để cử các viên chức 

tham gia đào tạo Kỹ thuật chuyên sâu và Ekip cho các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Cụ thể như sau: 

- Đào tạo Kỹ thuật chuyên sâu: đã cử 251 viên chức tham gia đào tạo 

chuyên sâu, trong đó đào tạo từ nguồn kinh phí Nghị quyết 11 là 30 người, theo 

Đề án 585 của tỉnh là 17 người và 204 người từ nguồn chi của đơn vị. Hiện nay, 

đang tiếp tục cử 42 người đi đào tạo chuyên sâu, gồm đi học từ nguồn kinh phí 

của Nghị quyết 11 là 09 người, từ nguồn của đơn vị là 33 người. 

- Đào tạo Ekip: đã cử 46 ekip đi đào tạo, trong đó có 20 ekip được đào tạo 

từ nguồn kinh phí của Nghị quyết 11 và 26 ekip đào tạo từ nguồn chi của đơn vị. 

Hiện nay, năm 2020 đang tiếp tục cử 07 ekip đi đào tạo trong đó có 03 ekip thuộc 

Nghị quyết 11, 04 ekip từ kinh phí của đơn vị. 

Thời gian qua ngành y tế đã rất cố gắng tranh thủ từ nhiều nguồn kinh phí 

để cử viên chức tham gia đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

nhưng số lượng đi học vẫn còn ít so với nhân lực y tế trong toàn ngành, đặc biệt 

là công tác đào tạo kỹ thuật chuyên sâu, ekip, hiện tại nhu cầu đào tạo cũng còn 

rất nhiều ở các đơn vị y tế, đặc biệt là tại các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện.  

 

PHẦN II 

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 11 

1. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 

Sau khi có Quyết định số 1971/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện 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 Quảng Nam, giai đoạn 2017 – 

2021. Sở Y tế đã ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị nghiêm túc 

xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết đúng quy định, đúng thời hạn 

và đảm bảo kế hoạch đề ra. Năm 2019 Sở Y tế đã triển khai Sơ kết tình hình 

thực hiện Nghị quyết giai đoạn từ 2017 – 2019. 

Ngày 09/12/2019, Sở Y tế có Tờ trình số 2169/TTr-SYT 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 11/2017/NQ-HĐND đã được Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân tỉnh thống nhất tại Thông báo số 103/TB-HĐND ngày 24/12/2019 

và Công văn số 7829/UBND-KGVX ngày 30/12/2019 cho phép thay đổi thời 

gian đào tạo của 51 Eekip, 23 kỹ thuật chuyên sâu đã phê duyệt và danh sách 24 

bác sĩ tham gia đào tạo chuyên khoa sâu, 146 bác sĩ, nhân viên y tế tham gia đào 

tạo Êkip. 

 Ngoài ra, thực hiện Thông báo số 158/TB-UBND ngày 29/4/2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về Kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần 
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Văn Tân tại buổi làm việc với Bệnh viện Phụ sản – Nhi Quảng Nam, ngày 

08/6/2020 Sở Y tế có Tờ trình số 998/TTr-SYT gửi UBND tỉnh về việc xin điều 

chỉnh, bổ sung danh mục đào tạo theo Êkip và chuyên sâu năm 2020 – 2021. 

 Ngày 12/11/2020 Sở Y tế có Tờ trình số 2110/TTr-SYT gửi UBND tỉnh 

về việc xin điều chỉnh danh sách học viên và hủy bỏ một số ekip, kỹ thuật 

chuyên sâu đã được phê duyệt theo Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND.  

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết 

Nghị quyết đã phê duyệt 64 kỹ thuật chuyên sâu và 88 ekip, trong thời gian 

từ năm 2017 đến nay, Sở Y tế đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết và 

cử viên chức tại các đơn vị tham gia đào tạo chuyên sâu, Ekip theo quy định. 

Kết quả đạt được như sau:  

a) Đào tạo Kỹ thuật chuyên sâu: 

 Đã và đang đào tạo (2020): 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, gồm các 

chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh (12), Phục hồi chức năng (6), Gây mê hồi 

sức (7), Hồi sức cấp cứu (1), Hồi sức cấp cứu Nhi (1), Tiết chế dinh dưỡng (1), 

Ung bướu (1). Tổng kinh phí đã thanh toán và dự kiến thanh toán cho 30 kỹ 

thuật chuyên sâu sau khi đào tạo xong là 1.140.589.000 đồng (Một tỷ một trăm 

bốn mươi triệu năm trăm tám mươi chín ngàn đồng y) (Chi tiết tại Phụ lục I đính 

kèm). 

b) Đào tạo Ekip: 

Đã và đang đào tạo (2020): Đã cử đi đào tạo được 20/88 Ekip (chiếm tỷ lệ 

23%) cho 87 người gồm bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên, y sĩ…của 12 

đơn vị tuyến tỉnh/huyện, nội dung đào tạo: Lọc máu nhi khoa (1), Phẫu thuật nội 

soi tiêu hóa nhi (1), Phẫu thuật tiếp khẩu túi lệ - mũi, đặt ống Silicon (1), Làm 

và lắp mắt giả (1), Can thiệp tim mạch (2), Nội soi mật tụy ngược dòng (1), lọc 

máu liên tục (1), Phẫu thuật nội soi tiết niệu (2), Phẫu thuật nội soi khớp gối (1), 

Phẫu thuật nội soi ổ bụng (9). Tổng kinh phí đã thanh toán và dự kiến thanh toán 

cho 20 Ekip sau khi đào tạo xong là 2.002.670.000 đồng (Hai tỷ không trăm lẻ 

hai triệu sáu trăm bảy mươi ngàn đồng y) (Chi tiết tại Phụ lục II đính kèm). 

Những kỹ thuật chuyên sâu và ekip còn lại tiếp tục đào tạo vào năm 2021 

để đảm bảo tiến độ thực hiện. 

Hiện nay một số kỹ thuật chuyên sâu và ekip tại các đơn vị không thể tiếp 

tục thực hiện được vì một số nguyên nhân như: một số cá nhân thay đổi vị trí 

việc làm; một số cá nhân xin đi học lên trình độ chuyên môn cao hơn để đáp ứng 

nhu cầu chuyên môn (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...), nội dung đào tạo theo kế hoạch năm 2020 không thực hiện 

được do tình hình hình dịch bệnh Covid-19... nên không bố trí tham gia đào tạo 
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theo như nội dung đã phê duyệt. Vì vậy, tỷ lệ đã đào tạo thời gian qua còn thấp, 

chưa đáp ứng theo kế hoạch đã xây dựng qua các năm. 

 3. Đánh giá tác động của nghị quyết 

- Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức 

sự nghiệp y tế, đáp ứng tốt với trình độ phát triển y học hiện nay. Chất lượng, uy 

tín các bệnh viện tại Quảng Nam nâng cao; tính mạng nhân dân được đảm bảo, 

chất lượng cuộc sống của người dân tốt hơn. Tạo niềm tin đối với nhân dân, 

người bệnh, giảm quá tải cho tuyến trên và giảm số bệnh nhân chuyển tuyến. 

 - Tạo nên các ê-kíp thực hiện nhiệm vụ chuyên nghiệp, có kỹ năng, mang 

tính kế thừa. 

 - Triển khai các dịch vụ chuyên môn sâu tại chỗ, giảm gánh nặng về kinh 

tế cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyên sâu giúp cho các đơn vị và cá nhân có 

điều kiện tham gia học tập để nâng cao tay nghề vì đây là nguồn kinh phí khá 

lớn, nhiều đơn vị và cá nhân không đủ điều kiện để chi trả. 

- Tạo môi trường thuận lợi để viên chức y tế học tập nâng cao trình độ 

chuyên môn, gắn bó lâu dài với đơn vị. 

4. Tồn tại, khó khăn, vướng mắc:  

- Do tình trạng dịch chuyển cán bộ y tế từ đơn vị công lập sang tư nhân, 

đặc biệt là đội ngũ bác sĩ, bác sĩ sau đại học nên các đơn vị gặp khó khăn và 

chưa đáp ứng kịp thời trong việc cử cán bộ đi đào tạo ekip, chuyên sâu theo quy 

định, cụ thể như TTYT Phú Ninh, TTYT Duy Xuyên, TTYT Nam Trà My, 

TTYT Thăng Bình, TTYT Nam Giang, TTYT Bắc Trà My, TTYT Phước Sơn, 

TTYT TP Tam Kỳ, BVĐK TP Hội An, BVĐKKV Quảng Nam, BVĐK tỉnh… 

- Chính sách thu hút bác sĩ của tỉnh đã kết thúc nên các đơn vị trong toàn 

ngành thiếu hụt lực lượng bác sĩ khá trầm trọng nên vừa đảm bảo công tác khám 

chữa bệnh tại đơn vị và vừa tham gia đào tạo gặp nhiều khó khăn. 

- Hiện nay Bộ Y tế ban hành văn bản tạm dừng đào tạo chuyên sâu, định 

hướng nên ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện đào tạo của Đề án. 

- Năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công tác đào tạo năm 

2020 cũng chậm trễ, đến nay các đơn vị mới bắt đầu cử cán bộ viên chức đi học 

Êkip, chuyên sâu. Tuy nhiên, do đội ngũ  nguồn nhân lực tại các bệnh viện còn 

thiếu, đặc biệt là đội ngũ bác sĩ nên không thể cùng lúc cử các viên chức đi học 

theo đúng kế hoạch được. Hơn nữa, hiện tại một số người có tên trong danh sách 

đã được phê duyệt thì đã chuyển vị trí việc làm khác hoặc chuyển công tác, bỏ 

việc nên không tham gia học nhưng không được thay đổi người đi học nên tại 

một số đơn vị không thể hoàn thành đúng kế hoạch được. 
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PHẦN III 

NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT 11 

I. MỤC TIÊU  

Tiếp tục đào tạo đội ngũ viên chức đã được phê duyệt và thay đổi một số 

viên chức đã được phê duyệt tại Nghị quyết 11 nhưng không thể tiếp tục tham 

gia đào tạo và bổ sung thêm một số nội dung đào tạo cho các đơn vị Bệnh viện 

tuyến tỉnh, Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố nhằm nâng cao tay nghề, 

phát triển các dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, 

góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân 

trong tình hình mới tại các đơn vị y tế. 

II ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

a) Đào tạo kỹ thuật chuyên sâu:  

- Năm 2021 tiếp tục cử 09 bác sĩ đi đào tạo kỹ thuật chuyên sâu các 

chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh (4), Gây mê hồi sức (2), Phục hồi chức năng 

(1), Hồi sức cấp cứu (1), Hồi sức cấp cứu Nhi (1) đã được phê duyệt. Tổng dự 

toán kinh phí đào tạo năm 2021 cho nội dung này là 381.600.000 đồng (Ba trăm 

tám mươi mốt triệu sáu trăm ngàn đồng y) (Chi tiết tại Phụ lục III kèm theo). 

- Tuy nhiên, đến nay một số nội dung đã được phê duyệt nhưng các đơn 

vị đã cử viên chức đi học từ nguồn kinh phí khác, một số viên chức đã đi học 

sau đại học (Thạc sĩ, Chuyên khoa cấp I…) nên đã đáp ứng được công tác 

chuyên môn, vì vậy đơn vị không có nhu cầu tiếp tục đào tạo theo danh sách đã 

phê duyệt tại  Nghị quyết. Do đó, đề nghị được đưa ra khỏi Nghị quyết 25 kỹ 

thuật chuyên sâu đào tạo cho 25 bác sĩ gồm các chuyên ngành: Chẩn đoán hình 

ảnh (7), Phục hồi chức năng (2), Gây mê hồi sức (10), Hồi sức cấp cứu (4), Hồi 

sức cấp cứu  nhi (2) với tổng dự toán kinh phí không sử dụng cho các nội dung 

này là 1.343.100.000 đồng (Một tỷ ba trăm bốn mươi ba triệu một trăm ngàn 

đồng y) (Chi tiết tại Phụ lục IV đính kèm). 

- Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu chuyên môn tại các đơn vị, đảm bảo triển 

khai các dịch vụ kỹ thuật theo quy định, cũng như góp phần bổ sung cho đơn vị 

nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng được vị trí việc làm đã được bố trí. Kính đề 

nghị được bổ sung thêm 62 kỹ thuật chuyên sâu cho 12 đơn vị gồm các chuyên 

ngành: Chấn thương Chỉnh hình, Kỹ thuật vi phẫu trong Chấn thương, Chỉnh 

hình nhi, Hóa lý - Quang phổ hấp thụ nguyên tử, Hóa lý - Sắc ký khí, Hóa lý - 

Sắc ký lỏng hiệu năng cao, Vi sinh, Ung bướu, Gây mê Hồi sức, Chuyên khoa 

Nội cơ xương, Điện Tâm đồ cơ bản, Quy trình trắc nghiệm tâm lý Tâm thần học, 

Điện Não Đồ, Siêu âm sản phụ khoa cơ bản, Dinh dưỡng lâm sàng tiết chế, Kỹ 

Thuật thay khớp khóa 15, Xét nghiệm Vi sinh cơ bản, Tai Mũi họng cơ bản, Kỹ 

thuật thay khớp khoa 16, Giải phẫu bệnh, Kỹ thuật bệnh phẩm giải phẫu bệnh, 

Đọc kết quả CT, Tim mạch, Điện Tim, Ngoại Chấn thương chỉnh hình, Phục hồi 

chức năng, Hồi sức TC - chống độc, Nội soi tiêu hóa và can thiệp, Ngoại Tiêu 

hóa, Ngoại Thận - Tiết niệu, Siêu âm sản phụ khoa, Siêu âm nhi khoa, Siêu âm 
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sản phụ khoa, Nội tiết nhi, Tiêm nội nhãn, Nhi khoa, Chẩn đoán hình ảnh, Da 

liễu, Nhi khoa, Ngoại khoa, Tai mũi họng, Kỹ thuật Nội soi chẩn đoán tiêu hóa, 

Nhi khoa, Ngoại khoa, Nội khoa…Tổng kinh phí dự toán 2.567.133.000 đồng 

(Hai tỷ năm trăm sáu mươi bảy triệu một trăm ba mươi ba triệu đồng y) (Chi 

tiết tại phụ lục V đính kèm). 

Đồng thời, đề nghị được thay đổi họ tên của 11 học viên đào tạo kỹ thuật 

chuyên sâu đã được phê duyệt nhưng thay đổi vị trí việc làm nên không còn nhu 

cầu đào tạo theo quy định (Chi tiết tại phụ lục IV đính kèm). 

b) Đào tạo Ekip:  

- Năm 2021 tiếp tục cử 157 viên chức là bác sĩ, y sĩ, hộ sinh, điều dưỡng, 

kỹ thuật viên… đi đào tạo 35 ekip, gồm: Tim mạch can thiệp (3), Nội soi màng 

phổi chẩn đoán và điều trị (1), Phẫu thuật nội soi ổ bụng (8), Nội soi tiêu hóa 

chẩn đoán và điều trị (7), Nội soi phế quản chẩn đoán và điều trị (1), Phẫu thuật 

chấn thương sọ não (1),  Phẫu thuật nội soi khớp gối (1), Vi phẫu mạch máu, 

thần kinh (1), Phẫu thuật nội soi khớp háng (1), Phẫu thuật nội soi khớp vai (1), 

Điều trị hiếm muộn (2), chẩn đoán tiền sản (2), Phẫu thuật nội soi sản phụ khoa 

(2), Phẫu thuật cột sống, Phẫu thuật gan (1), Đặt van 1 chiều nội phế quản (1), 

Phẫu thuật nội soi bướu cổ (1), Nội soi phế quản (1)… Tổng dự toán kinh phí 

đào tạo năm 2021 cho nội dung này là 5.818.200.000 đồng (Năm tỷ tám trăm 

mười tám triệu hau trăm ngàn đồng y) (Chi tiết tại Phụ lục VI kèm theo). 

- Hiện nay, công tác đào tạo Ekip tại các đơn vị gặp nhiều khó khăn do 

không thể cử tất cả thành viên Ekip tham gia cùng 1 khóa học do không có đủ 

nhân lực làm việc tại đơn vị, một số Ekip đã được phê duyệt danh sách nhưng 

một số cá nhân đã đi học từ nguồn kinh phí khác hoặc bác sĩ chuyển công tác, 

thay đổi vị trí việc làm, bỏ việc… nên các Ekip này không thể tiếp tục cử đi đào 

tạo theo kế hoạch. Do đó, đề nghị được đưa ra khỏi Nghị quyết 33 Ekip đã được 

phê duyệt với 136 bác sĩ, y sĩ, hộ sinh, điều dưỡng, kỹ thuật viên, gồm các 

chuyên ngành: Nội soi phế quản chẩn đoán và điều trị (13), Chạy thận nhân tạo 

nhi khoa (1), Phẫu thuật niệu nhi (1), Phẫu thuật chấn thương sọ não (2), Phẫu 

thuật nội soi bướu cổ, cắt hạch giao cảm (1), Phẫu thuật cột sống (1), Nội soi 

tiêu hóa chẩn đoán và điều trị (2), Phẫu thuật nội soi tiết niệu (1);  Phẫu thuật 

tim hở (1), Phẫu thuật nội soi ổ bụng (10). Tổng dự toán kinh phí cho nội dung 

này là 5.453.200.000 đồng (Năm tỷ bốn trăm năm mươi ba triệu hai trăm ngàn 

đồng y) (Chi tiết tại Phụ lục VII kèm theo). 

Đồng thời, đề nghị được thay đổi họ tên của 12 học viên đã được phê 

duyệt nhưng thay đổi vị trí việc làm nên không còn nhu cầu đào tạo theo quy 

định (Chi tiết tại phụ lục IV đính kèm). 

- Nhằm tạo nên các ê-kíp thực hiện nhiệm vụ chuyên nghiệp, có kỹ năng, 

đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh tại các đơn vị. Kính đề nghị được bổ sung 

thêm 13 ekip với 35 bác sĩ, hộ sinh, điều dưỡng… gồm 13 chuyên ngành, mỗi 

chuyên ngành 1 ekip: Phẫu thuật Bỏng - Vi phẫu tạo hình, Hồi sức cấp cứu nhi, 

Hồi sức sơ sinh, Nội soi tiêu hóa trên trẻ em, Nội soi tiêu hóa dưới trẻ em, Nội 
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soi phế quản ống mềm trẻ em, Thăm dò chức năng hô hấp, Sàng lọc sơ sinh, 

Phẫu thuật võng mạc dịch kính cơ bản, Phẫu thuật cắt bè củng giác mạc, Phẫu 

thuật mộng thịt, Phẫu thuật chỉnh lác, Phẫu thuật Sản Phụ khoa. Tổng dự toán 

kinh phí cho nội dung này là 1.073.000.000 đồng (Một tỷ không trăm bảy mươi 

ba triệu đồng y) (Chi tiết tại Phụ lục VIII kèm theo). 

Tuy nhiên, trong số những nội dung đã đề nghị bỏ có một số ekip, kỹ 

thuật chuyên sâu đã được đơn vị cử đi đào tạo từ nguồn kinh phí khác, do đó kết 

quả đào tạo tại đơn vị vẫn đạt được mục tiêu về chuyên môn nhưng không thực 

hiện giải ngân theo Quyết định 1971/QĐ-UBND của UBND tỉnh nên đơn vị đề 

nghị bỏ tại Nghị quyết 11. 

Như vậy, tổng dự toán cho 02 hoạt động đào tạo kỹ thuật chuyên sâu và 

ekip đã phê duyệt là 16.776.059.000 đồng (trong đó, đào tạo 64 kỹ thuật chuyên 

sâu: 3.031.789.000 đồng, 88 ekip: 13.744.270.000 đồng); đã và đang thực hiện 

được 30 kỹ thuật chuyên sâu, 20 ekip với số tiền 3.143.259.000 đồng; dự kiến 

thực hiện năm 2021 09 kỹ thuật chuyên sâu và 35 ekip với số tiền dự toán là 

6.836.500.000 đồng; đề nghị đưa ra khỏi Nghị quyết 25 kỹ thuật chuyên sâu và 

35 ekip với kinh phí dự toán là 6.796.300.000 đồng; đề nghị bổ sung vào Nghị 

quyết 62 kỹ thuật chuyên sâu và 13 ekip với tổng dự toán kinh phí là 

3.640.130.000 đồng. 

PHẦN IV 

CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

I. Kinh phí thực hiện Đề án 

 Tổng kinh phí đã phê duyệt : 16.776.059.000 đồng; 

 Đã và đang thực hiện  :   3.143.259.000 đồng; 

 Dự kiến thực hiện 2021  :   6.836.500.000 đồng; 

 Đề nghị hủy bỏ   :   6.796.300.000 đồng; 

 Đề nghị bổ sung 2021  :   3.640.130.000 đồng. 

Sau khi sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 11 sẽ triển khai thực hiện 101 kỹ 

thuật chuyên sâu và 68 ekip. Tổng kinh phí thực hiện đề án dự kiến là: 

13.619.889.000 đồng (Mười ba triệu sáu trăm mười chín triệu tám trăm tám 

mươi chín ngàn đồng y). 

Kinh phí thực hiện năm 2021: 10.476.630.000 đồng (Mười tỷ bốn trăm 

bảy mươi sáu triệu sáu trăm ba mươi ngàn đồng y). 

II. Quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 

1. Quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 

Việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí đào tạo được thực hiện theo 

đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

2. Kinh phí cấp cho người tham gia Đề án 
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- Kinh phí được chuyển cho học viên vào thời gian đầu mỗi kỳ học. 

- Các khoản kinh phí cấp cho học viên là khoản tạm ứng. Trong vòng 60 

ngày sau khi kết thúc khóa học, học viên có trách nhiệm quyết toán trên cơ sở 

chứng chỉ tốt nghiệp, bảng điểm hoặc biên bản của hội đồng bảo vệ đề án tốt 

nghiệp đánh giá đạt yêu cầu và các chứng từ theo quy định tài chính hiện hành. 

3. Kinh phí cấp cho ê-kíp của cơ sở đào tạo đến hỗ trợ chuyên môn 

ban đầu: Được thanh toán theo quy định tài chính hiện hành.  

III. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Y tế 

1.1. Theo dõi, đôn đốc đơn vị cử học viên đi đào tạo đúng với nhu cầu và 

đúng với nội dung, kế hoạch đã xây dựng ; 

1.2. Rà soát chọn cơ sở đào tạo phù hợp, ký kết hợp đồng đào tạo để gửi viên 

chức đi đào tạo theo đúng kế hoạch đề ra; 

1.3. Xét duyệt hồ sơ, đối tượng tham gia đào tạo, lập hồ sơ, thủ tục theo quy 

định để ra quyết định đi học cho viên chức theo đúng thẩm quyền quản lý; 

1.4. Quản lý, theo dõi tình hình học tập, thẩm định kết quả học tập của 

học viên, tiếp nhận, bố trí công tác phù hợp với chuyên ngành đào tạo và tham 

mưu giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan; 

1.5. Quản lý, sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Đề án, lập thủ tục thực 

hiện chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng tham gia Đề án theo đúng quy định; 

1.6. Xử lý các trường hợp vi phạm hợp đồng, thu hồi tiền bồi thường vi 

phạm hợp đồng nộp ngân sách nhà nước, mức bồi thường do Hội đồng xét đền bù 

đề nghị và Chủ tịch UBND tỉnh quyết định. Tiến hành khởi kiện dân sự các trường 

hợp không bồi thường kinh phí theo quy định; 

1.7. Theo dõi kết quả công tác của các đối tượng tham gia Đề án trong thời 

gian cam kết làm việc tại tỉnh; 

1.8. Chỉ đạo các đơn vị trực tiếp cử cán bộ đi đào tạo quản lý, theo dõi cán 

bộ làm việc và tạo môi trường thuận lợi nhằm phát huy năng lực, gắn bó lâu dài 

với đơn vị. 

1.10. Thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh và các Sở, ngành liên quan. 

2. Sở Nội vụ 

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các ngành, đơn vị liên quan quản lý đối 

tượng tham gia đào tạo. 

3. Sở Tài chính 
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3.1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí trong dự toán kế 

hoạch 2021 để Sở Y tế thực hiện chính sách đào tạo chuyên sâu viên chức sự 

nghiệp y tế làm việc tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Quảng Nam giai đoạn 

2017 – 2021; 

3.2. Bố trí kinh phí và hướng dẫn Sở Y tế quản lý, sử dụng và thanh quyết 

toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành. 

 Trên đây là Đề án “sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại 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”, kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam xem xét, 

phê duyệt để ngành y tế Quảng Nam có điều kiện tiếp tục đào tạo đội ngũ viên 

chức làm công tác chuyên môn sâu, nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức 

khoẻ nhân dân tỉnh nhà trong tình hình mới./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


