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BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý  

CỦA CÁC SỞ, BAN NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG 

(Đối với dự thảo 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) 

 
 

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; Công văn số 7314/UBND-

KGVX ngày 14/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai các nhiệm 

vụ phát triển văn hóa – xã hội trong năm 2021 giao Sở Y tế tham mưu nội dung: 

“Báo cáo trình HĐND tỉnh 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 (thay đổi 

danh sách, ekip theo tình hình thực tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh) tại Kỳ 

họp 21, HĐND tỉnh khóa IX trong tháng 01/2021”. 

Sau khi xây dựng, hoàn chỉnh dự thảo: “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”,  Sở Y tế đã ban hành Công văn 

số 2427/SYT-TCHC ngày 24/12/2020 gửi đến các Sở, Ban ngành và địa phương 

trong tỉnh để lấy ý kiến tham gia, góp ý vào dự thảo Đề án. 

 Đến nay, Sở Y tế xin tổng hợp ý kiến tham gia, góp ý của các Sở, Ban 

ngành và địa phương đối với dự thảo “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”như sau: 

Có 12 Sở, Ban ngành và địa phương cơ bản thống nhất với dự thảo Đề án 

và không có ý kiến góp ý gì thêm, cụ thể như sau: Ban Dân tộc tỉnh, Sở Giao 

thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Thông tin 

và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra tỉnh, Sở Lao động, 

thương binh và xã hội, Sở Xây dựng, Sở Ngoại vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ 
 

Có 02 Sở, Ban ngành và địa phương tham gia góp ý trực tiếp vào dự thảo 

Đề án, cụ thể: Sở Tài chính, Sở Tư pháp. Nội dung tham gia góp ý được các sở 

đề nghị Sở Y tế tỉnh bổ sung một số nội dung và phụ lục đính kèm để làm rõ 

những danh mục cũ đã phê duyệt và danh mục mới cần thay đổi, bổ sung cho dễ 

hiểu, dễ kiểm tra… 
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Sở Y tế đã tiếp thu ý kiến góp ý, tổng hợp và hoàn chỉnh dự thảo “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”, 

để thực hiện các quy trình, thủ  tục tiếp theo./. 

 

  

 

 

 

 


