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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN ______________ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________ 

Số: 11/2022/NQ-HĐND  Ninh Thuận, ngày 22 tháng 7 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo bác sĩ tuyến y tế cơ sở 

và chuyên ngành hiếm ngành y tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025 
_______________________________________ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 7 

 

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

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

2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

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

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của 

Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/tháng 10 năm 2021 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 

01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức.  

Thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của  

Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị 

quyết số 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc 

và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới; 
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Thực hiện Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 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;  

Thực hiện Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh ung thư, tim 

mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh 

không lây nhiễm khác giai đoạn 2015 - 2025; 

Xét Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đào tạo bác sĩ 

tuyến y tế cơ sở và chuyên ngành hiếm ngành y tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 

2021 - 2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân 

tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ:  

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng  

1. Phạm vi điều chỉnh  

Nghị quyết này Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo bác sĩ tuyến y tế cơ sở 

và chuyên ngành hiếm ngành y tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Viên chức đang công tác tại Trạm Y tế xã, Trung tâm Y tế các huyện, 

thành phố. 

b) Viên chức đang công tác tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện 

chuyên khoa Da liễu - Tâm thần, Trung tâm Pháp y được cử đi đào tạo bác sĩ 

chuyên ngành lao, phong, tâm thần, pháp y.  

c) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.  

 

Điều 2. Điều kiện hỗ trợ và đền bù chi phí đào tạo 

1. Điều kiện hỗ trợ 

a) Viên chức có độ tuổi không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi 

đào tạo. 

b) Có cam kết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn 

thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo. 

2. Đền bù chi phí đào tạo 

Thực hiện theo quy định tại Điều 7 và Điều 8 Nghị định số 101/2017/NĐ-

CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức. 

 

Điều 3. Nội dung, số lượng và mức hỗ trợ 

1. Nội dung và mức hỗ trợ   

a) Thực hiện theo nội dung và mức chi hỗ trợ đào tạo đối với cán bộ, 

công chức, viên chức trong nước. Mức hỗ trợ học phí bằng 70% của mức chi hỗ 
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trợ đào tạo đối với cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại khoản 1 Điều 

3 Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng 

trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND 

ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh. 

b) Số lượng đào tạo: dự kiến 53 người. 

c) Thời gian áp dụng: Viên chức có Quyết định cử đi học từ năm 2021 đến 

năm 2025 và cho đến khi hoàn thành khóa học. 

2. Nguồn kinh phí thực hiện giai đoạn 2021 - 2025: dự kiến 11.302.500.000 

đồng (Mười một tỷ, ba trăm lẻ hai triệu, năm trăm nghìn đồng); trong đó:  

- Ngân sách địa phương hỗ trợ 70%: 7.911.750.000 đồng. 

- Kinh phí đơn vị, cá nhân 30%: 3.390.750.000 đồng.   

 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực 

hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật. 

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

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

3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại Nghị quyết 

này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận Khóa XI Kỳ 

họp thứ 7 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 

năm 2022./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

Phạm Văn Hậu 
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