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NGHỊ QUYẾT 

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 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ 4  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai 

đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020; 

Xét Tờ trình số 1600/TTr-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh đề nghị quy định 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; Báo cáo thẩm tra số 

31/BC-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Ban Văn hoá - X  h i H i đ ng nhân 

dân tỉnh và   kiến thảo luận của đại biểu H i đ ng nhân dân tỉnh tại k  h p  
 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định 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. 

Điều 2. Đ i t ợng áp d ng 

Là viên chức làm việc tại các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, đáp ứng 

các điều kiện sau: 

 1. Có nguyện vọng cống hiến, có trình độ, sức khỏe, phẩm chất đạo đức, chấp 

hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không bị 

xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.  

2. Không quá 50 tuổi đối với nữ và 55 tuổi đối với nam. 

3. Sau khi được đào tạo cam kết làm việc tại đơn vị cử đi đào tạo ít nhất 05 năm 

(trừ trường hợp luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ theo quyết định của cấp có thẩm 

quyền). 

Điều 3. M c tiêu 

Đến năm 2021, đào tạo kỹ thuật chuyên sâu cho 64 bác sĩ và 88 êkip với 382 

viên chức y tế công lập tỉnh Quảng Nam. 

         Chi tiết danh mục đào tạo chuyên khoa sâu, đào tạo êkip theo Phụ lục I, II đính kèm. 



 

         Chi tiết danh sách viên chức sự nghiệp y tế dự kiến tham gia đào tạo theo Phụ 

lục III, IV đính kèm. 

Điều 4. Nội dung hỗ trợ  

1. Kinh phí học tập: 1.100.000 đồng/người/tháng. Đối với nữ: hỗ trợ thêm 

100.000 đồng/người/tháng. 

2. Tiền thuê nhà ở: 1.000.000 đồng/người/tháng. 

3. Tiền tàu xe: 01 lần đi và về, mức hỗ trợ theo quy định tài chính hiện hành. 

4 Thanh toán 100% học phí, chi phí theo biên lai thu học phí, chi phí hợp pháp 

của cơ sở đào tạo. 

5. Thanh toán 100% kinh phí chuyển giao kỹ thuật của cơ sở đào tạo tại chỗ 

cho đơn vị theo hợp đồng đào tạo. 

Điều 5. Kinh phí thực hiện 

Tổng kinh phí thực hiện: Khoảng 16.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười  sáu 

tỷ tám trăm triệu đ ng y). 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình 

thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế, trường hợp có những thay đổi về danh mục 

êkip và danh sách cán bộ y tế tham gia đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh 

tại kỳ họp gần nhất. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại 

biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Khóa IX, Kỳ họp 

thứ 4 thông qua ngày 19 tháng 4 năm 2017 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ 

ngày ký ban hành./. 
 
 

 
 

CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Ngọc Quang 
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