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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 693/UBND-TH ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh v/v thẩm 

định nội dung của Sở Y tế đăng ký bổ sung trình UBND tỉnh trong năm 2020. Sở Tư pháp 

báo cáo như sau: 
 

1. Về đề án “Phát triển sự nghiệp y tế, dân số giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030” 

và báo cáo “Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 

của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII về quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế giai đoạn 

2012-2020, tầm nhìn 2025”:  
 

Trước đây, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND ngày 

19/9/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII về quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế giai 

đoạn 2012-2020, tầm nhìn 2025. Đến nay, do thực hiện thêm chức năng, nhiệm vụ về lĩnh 

vực dân số, cho nên Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành dự thảo nghị 

quyết về quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế, dân số giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030 

để thay thế  Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 là cần thiết. Tuy nhiên, Sở 

Tư pháp nhận thấy dự thảo Nghị quyết về quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế, dân số giai 

đoạn 2021-2025, định hướng 2030, không chứa quy phạm pháp luật. Do đó, đề nghị Sở Y tế 

nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh dự thảo nghị quyết hành chính. Thể 

thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ. 
 

  2. Về đề án “Chính sách hỗ trợ đội ngũ Y tế thôn bản, Cộng tác viên Dân số và Cộng 

tác viên gia đình và trẻ em tại tỉnh Quảng Nam”: 

+ Đối với mức hỗ trợ đội ngũ Y tế thôn bản thì thẩm quyền ban hành được quy định 

tại: Khoản 2 Điều 4 Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc quy định chế độ phụ cấp hàng tháng đối với nhân viên y tế thôn, bản: “Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu thực tế 

và khả năng ngân sách của địa phương quy định cụ thể: a) Số lượng nhân viên y tế thôn, 

bản; b) Mức trợ cấp thêm hàng tháng (nếu có) ngoài mức phụ cấp của nhân viên y tế thôn, 

bản được quy định tại khoản 2 Điều 2 Quyết định này.”. Như vậy, theo quy định tại điểm b 

khoản 2 Điều 4 Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ 

thì UBND tỉnh có thẩm quyền để ban hành Quyết định QPPL để quy định về nội dung này; 

tuy nhiên, do quy định này có liên quan đến ngân sách của địa phương cho nên thẩm quyền 

quyết định mức trợ cấp thêm hàng tháng ngoài mức phụ cấp của nhân viên y tế thôn, bản 

thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. 

V/v thẩm định các nội dung của Sở Y tế 

đăng ký bổ sung trình UBND tỉnh trong 

năm 2020 

TCHC, KHTC tham
mưu .



+ Đối với mức hỗ trợ Cộng tác viên Dân số thì thẩm quyền ban hành được quy định 

tại: Khoản 1 Điều 15 Thông tư số 26/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế 

- Dân số giai đoạn 2016-2020: “Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương và tình hình 

thực tế, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể xem xét, quyết 

định theo thẩm quyền mức hỗ trợ cao hơn mức quy định tại Thông tư này để thực hiện 

chương trình.”. Như vậy, thẩm quyền quyết định về nội dung này thuộc thẩm quyền của 

HĐND tỉnh. 

+ Đối với mức hỗ trợ Cộng tác viên gia đình và trẻ em. Hiện nay chưa có cơ sở pháp 

lý để quy định về nội dung này, nhưng có thể vận dụng theo quy định tại điểm b khoản 3 

Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015: Trong lĩnh vực kinh tế, Hội đồng 

nhân dân tỉnh thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau ...“ Quyết định dự toán thu ngân 

sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán 

ngân sách cấp mình; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết; 

phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương…” và quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định 

số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Ngân sách nhà nước, thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định định 

mức phân bổ và chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách: “Quyết định các chế độ chi 

ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, 

tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính 

ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội 

trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách trung 

ương không hỗ trợ. Riêng những chế độ chi có tính chất tiền lương, tiền công, phụ cấp, 

trước khi quyết định phải có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội và các bộ quản lý ngành, lĩnh vực trực tiếp” để  trình HĐND tỉnh ban hành 

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ Cộng tác viên gia đình và trẻ em.Nhưng trước trình HĐND 

tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ Cộng tác viên gia đình và trẻ em thì Sở Y tế 

phải tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội và các bộ quản lý ngành, lĩnh vực trực tiếp. 

Trên cơ sở phân tích nêu trên Sở Y tế có thể tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh 

ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đội ngũ Y tế thôn bản, Cộng tác viên Dân số và 

Cộng tác viên gia đình và trẻ em tại tỉnh Quảng Nam    

3.Về thời gian dự kiến ban hành: Đề nghị cơ quan đề xuất cần bổ sung thời gian dự 

kiến trình UBND tỉnh 

Kính báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận:                                                                                        KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                                                   PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Y tế;      

- Lãnh đạo Sở;               (Đã ký)   

- Lưu: VT, XDKTVBQPPL&TDTHPL.  
 

     Bùi Xuân Hiếu 
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