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BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN THÀNH VIÊN UBND TỈNH 

(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”. 

Ngày 28/12/2020, Sở Y tế đã ban hành Công văn số 2408/SYT-TCHC gửi 

đến các đồng chí Thành viên UBND tỉnh để lấy ý kiến tham gia, góp ý vào dự 

thảo Quyết định. 

 Đến nay, Văn phòng UBND tỉnh đã nhận được ý kiến của các đồng chí 

Thành viên UBND tỉnh và cơ bản 24/24 đồng chí thống nhất thông qua 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 (có phiếu của các đồng chí Thành viên UBND tỉnh kèm theo). 

Sở Y tế hoàn tất hồ sơ, thủ tục theo quy định để trình Chủ tịch UBND tỉnh 

ký ban hành 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./. 

  

 

 

 

 


