
U( BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Dc 1p - Ti.r do - Hanh phüc 

S:  A95  /TTr-UBND Quáng Trj, ngày.,ff tháng,44  nám 2021 

To TR!NH 
D ngh ban hành Nghj quyt cüa Hi dung nhân dan tinh v quy djnh 

chInh sách thu hñt, dãi ng, dào tio nhân hyc cüa tinh Quãng Tr 
giai don 2022 — 2026 

KInh gui Hi dung nhân dan tinh khóa VIII, kr hp thL'r 6. 

Thrc hin quy dh cüa Li4t ban hành van bàn quy phm pháp 1ut närn 
20 15, Uy ban nhân dan tinh kmnh trInh Hi dông nhân dan tinh Dir thão Nghj quyêt 
cia Hôi dông nhân dan tinh ye quy djnh mt so chInh sách thu hut, dãi ng, dào tao 
nhân lirc cüa tinh Quãng Trj giai doan 2022 - 2026, nhix sau: 

I. SIX CAN THIET BAN HANH VAN BÀN 
Sau 09 nàm trin khai thirc hin cac chInh sách dào tao,  bui duô'ng, dãi 

ng, thu ht và tao  nguôn nhân 1irc có chat krgng tinh Quáng Trj giai doan 2013-
2021 theo Nghj quyêt so 12/2013/NQ-HDND ngày 31/5/2013, Nghj quyêt so 
09/201 7/NQ-HDND ngày 23/5/2017 và Nghj quyêt so 11 4/2020/NQ-HDND 
ngày 09/12/2020 cUa HOi  dOng nhân dan tinh, den nay vic to chüc thirc hin 
các chInh sách d dem laj  kêt qua tIch circ, gop phân nâng cao chat hrng di 
ngü dáp 1rng yeu cau nhim vii trong tInh hInh phái thirc hin sap xêp tinh gpn 
b may, tinh gián biên chê và xu huó'ng hi thp quOc tê. 

So hnng can b, cong chIrc, vien chüc Co trInh d sau dai  hçc tang len rô 
ret, chiêm tT 1 7,36%; tang 840 ngtr&i so vOi 11am 2012 và dat  105% so vui m1ic 
lieu cüa Nghj quyêt dê ra. ChInh sách dãi ng dôi vi viên chIrc y tê cc s dang 
cong tác dã thirc sir khIch l, khuyên khIch, dng viên, dé cao trách nhim cüa 
di ngü bác si, duçic si có trInh d dai  h9c dang cOng tác trên dja bàn tinh yen 
tam cOng tác, tiêp tc phic v, cOng hiên lâu dài tai  dja phuang và tao  dng 1irc 
phát triên cüa ngành y tinh nhà. Vâi các diêu kin, tiêu chuân khá chit chê, yêu 
câu cao, tinh dä thu hut duc mt hrc luqng lan sinh viên giâi cO phâm chat dao 
due tOt, có trInh d, näng lirc và kiên thüc, ngoi ngü tOt là con em djaphtrong 
dê bô sung cho các Sâ, ban, ngành, UBND các huyn, thj xâ, thành phô, tao  sir 
chuyên biên ye chat hrçing dOi vai di ngü can b, cong chuc, viên cht'rc trong 
toàn tinh. ChInh sách dôi vói can b, cong chuc ntr dã gop phân tao  diêu kin 
cho can b, cOng chuc, viên chac nü dizqc tham gia h9c tap, nâng cao trInh d 
chuyên mon nghip vii; tang t 1 can b ni giü các chuc v1i lath dao  quãn l 
trong cci quan, dn vi,  tü do gop phân thirc hin tot cOng tác bInh dang giâi... 

Tuy nhiên, ben cnh nhuing kêt qua dat  dugc thI vic thrc hin các chinh sách 
dào tao,  di ng, thu hut nguôn than lirc cüa tinh van con mQt sO ton tai,  hn ché: Mc 
dü tinh dã ban hanh chinh sách dãi ng dê thu hut dôi vâi can b, cong 
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chirc, viên chüc chat hrçmg cao tir ncri khác v tinh cong tác, my nhiên do rni'rc dãi 
ng con thp, diu kin tr nhiên và kinh tê - x hi cüa dja phuang cOn nhiêu khó 
khän do do sau 09 näm triên khai thirc hin, tinh Quâng Trj van c/nra thu hat 
diric tru'à'ng hip nào tà' no'i khdc vetmnh cong tác; chInh sách thu hit, ho trg, 
dãi ng dôi vol di ngü viên chrc y té van chua thirc si,r phát huy hêthiu qua, 
dn nay t l bác si, dugc si dti h9c trong toàn tinh van cOn rat htn chê, dc bit 
là di ngU bác si cOng tác tai  tuyên co sO con thâp, do do sê khó d.t d'irçc miic tiêu 
10 bác si/van dan den näm 2025 nhii Nghj quyêt sO 20-NQ/TW ngày 25/10/20 17 
cña Ban chap hành Trung uo'ng Dâng dä dê ra neu nhu tinh không tiêp tiic có các 
chInh sách thu hut, ho trq, dãi ng dôi vOi các dôi tucing nêu trên, nhât là viên 
chirc y té cOng tác tai  các tuyên Co sO... 

Tir nhüng két qua d dat  dugc và nhng han  ché nêu trên, dê tiêp tiic nâng 
cao chat krqng di ngü can b, cong chic, viên chirc cüa tinh; Uy ban nhân dan 
tinh trInh Hi dông nhân dan tinh xem xét ban hành Nghj quyêt mOi tiêp tiic quy 
djnh chInh sách thu hut, dãi ng, dào tao  nhân 1iic cüa tinh Quãng Trj cho giai 
doan tiêp theo. 

II. MuC  Df CII, QUAN DIEM XAY DIJ'NG DIX THAO NGH! QUYET 
1.MiicdIch 
Vic ban hành chInh sách nhäm tiêp tiic nâng cao näng hrc, chat luçing di 

ngfi can b, cOng chirc, viên chic cüa tinh ye trInh d chuyên mon nghip vi, 
kiên thirc, k5 näng và kinh nghim chuyên sâu dáp Ong yêu câu nhim vii dugc 
giao và hi nhp kinh tê quOc tê. Trong do dc bit chü trçng thu hut, giü chân 
nguOn nhân hrc có chat luçrng cao, nguôn nhân lirc thuc các ngânh tinh cOn thiêu 
ngui lam vic dc bit là nguOn nhân ngành y tê. 

2. Quan dim 
- Vic xây dirng Nghj quyêt phâi dam bâo yêu câu ye tInh hcip hiên, hqp 

pháp, dung thâm quyên, trInh tr thU tiic xây drng, ban hành van bàn quy phm 
pháp lut, phU hqp vOi tInh hInh thirc tê và khã näng ngân sách dja phrong. 

- Nghj quyêt ban hành trên Co sO tiêp tic áp dicing mt so chlnh sách quy 
djnh tai  Nghj quyêt sO 12/2013/NQ-HDND ngày 31/5/2013 cUa HOi  dông nhân 
dan tinh ye vic Quy djnh mt so chInh sách dào tao,  bôi dung, dãi ng, thu 
hut và tao  nguOn nhân lrc có chat luqng cUa tinh Quàng Trj giai doan 2013 — 
2020 và Nghj quyêt so 09/2017/NQ-HDND ngày23/5/2017 cUa HDND tinh 
sUa dôi, bO sung mt so diêu cUa Nghj quyét so 12/2013/NQ-HDND ngày 
3 1/5/2013 cUa HDND tinh ye vic Quy djnh mt so chInh sách dào tao,  bOi 
dung, dAi ng, thu hut và tao  nguOn nhân lijc có chat luçng cUa tinh Quàng 
Trj giai doan 2013 — 2020. 

III. QUA TRINH XAY DuNG DI) THAO NGH! QUYET 
Dir tháo Nghj quyét dâ &rçic gUi 1y kin tham gia cUa các B: Ni vii, 

Tài chInh, Tu pháp, Lao dng, Thuang binh và Xä hi Va Y te; Uy ban Mt trn 
to quOc Viet  Nam tinh, các to chic ChInh trj - Xã hi cap tinh; Ban To chic Tinh 
Uy; các SO, ban ngành cap tinh; UBNID các huyn, thj xã, thành pho; dông thOi 
dang tái dirthão Nghj quyêt trén COng thông tin din tU cUa Uy ban nhân dan tinh 
de lay kien tham gia rng rai cUa các tang lOp nhân dan. Den ngày 06/11/2021, 
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dã nhn duçic 24 kin gop (Các B 04 kin; S&, Ban, ngành cp tinh 14 
kiên; UBND huyn, thj xA, thành phô 06 kien); Trên Cong thông tin din tü cüa 
tinh có 36 1uçit dA xem và không kiên tham gia gop (Co bang tong hqp, tiêp 
thu, giái trInh kiên tham gia cüa các cor quail, don v kern theo). Trên Co s& 
kiên tham gia cüa các Co quan, don vj, d1,r thâo Nghj quyêt dã duçic hoàn chinh và 
gui S& Tu pháp thâm djnh. 

IV. BO CVC  VA  NO!  DUNG CO BAN CUA D'I THAO NGH! QUYET 
1. B ctic 
Kêt câu cüa Nghj, quyêt cüa Hi dông nhân dan tinh ye quy djnh rnt sO 

chInh sách thu hIt, dãi ng, dào tao  nhân 1c cüa tinh Quãng Trj giai doan 2022 - 
2026 gOrn: 09 Diêu * 

Diêu 1. Pham vi diêu chinh 
Diêu 2. Dôi tuçlng áp diing 
Diêu 3. Nguyen täc thirc hin chInh sách dâi ng, thu hut 
Diêu 4. ChInh sách thu hut nguôn nhân lirc chat luçing cao 
Diêu 5. Chinh sách dãi ng dôi vOi bác si', duçyc sT dai  h9c tr& len trrc tiép 

Cong tác a tuyên diêu trj và dir phông trong ngành y te 
Diêu 6. Chinh sách dào tao  viên chiic ngành y tê 
Dieu 7. chInhsch ho lrçi dão to, bôi duöng dOi vói cin b, cOng chüc, vién chüc ntt 
Diôu 8. Nguôn kinh phi thirc hin chinh sách 
Diêu 9. To chi.'rc thirc hiên 
2. Ni dung co' ban 
a) ChInh sách thu hut nguôn nhân 1rc chat luqng cao. 
b) Chinh sách däi ng dOi vói bác Si, drnyc si dai  hçc tr& len trçrc tiêp cOng 

tác a tuyên diêu trj và dir phông trong ngành y tê. 
c) ChInh sách dào tao  viên chirc ngành y tê. 
d) Chinh sách dOi vói can b, cong chirc, viên chüc nü. 
V. VAN BE XIN Y MEN: Không 
Trên day là Th trInh v dir thão Nghj quyt cüa Hi dng nhân dan tinh ye 

quy djnh mt so chinh sách thu hut, dãi ng, dào tao  nhân lrc cüa tinh Quàng Trj 
giai doan 2022-2026, Uy ban nhân dan tinh kinh trInh Hi dOng nhân dan tinh 
khóa VIII, kSr  h9p thu 6 xem xét, thông qua.!. 

(Các van ban dInh kern: Dw tháo Nghj quyêt; Báo cáo dánh giá tác dng cia 
chInh sách; Ban tong hQp, giái trInh, tiêp thu j kiên gop j cüa co quan, tO chj'c, 
Ca nhán, Ban chyp j kiên gOp j Báo cáo thdm djnh cia Sá Tw pháp; Báo cáo 
giái trInh, tiêp thu).L 

NuinI,In: 
- Nhi.r trên; 
- Ban Pháp ch hOi  HDND tinh; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- S&Nôi vu; 
-Liru: VT,NC.('t,.J 
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HQI BONG NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
T!NH QUANG TRI Bc 1p - Tir do - Hnh phtic 

S& /2021/NQ-HDND Quáng Trj, ngày tháng nàm 2021 

Dli THAO 

NGH! QUYET 
Quy ctinh chInh sách thu hut, dãi ng, dào tio nhân 11rc 

cüa tinh Quãng Tr!  giai doin 2022-2026 

HQI BONG NHAN DAN TINH QUANG TR! 
KHOA VIII, KY HQP THIJ' 5 

Can c&Lut T chtc chInh quyn djaphuv'ng ngày 19 tháng 6 näm 2015; 
Can c& Luát sira dói, bó sung mçt 56 diêu cia Lut To chic Ghinh phü và Lur 
To chic chInh quyên djaphiroi'zg ngày 22 tháng 11 näm 2019, 

Can th Lut Cán b3, cong chic ngày 13 tháng 11 näm 2008; Lut Viên 
chic ngày 15 tháng 11 nám 2010; Luát tha dOi, ho sung m5t sO diêu cüa Luat 
Can b5, cOng chic và Luçt Viên chic ngày 25 tháng 11 nàm 2019; 

Can thLutNgán sách nhà niróv ngày 25 tháng 6 nám 2015, 
Can ci Nghj atjnh sO 101/2017/ND-CF ngày 01 tháng 9 nám 2017 cza 

ChInh phü ye dào tgo, bOi dw&ng cOn b, cOng ch&c, viên chi'c, Nghj djnh sO 
89/2021/ND-CP ngày 18 thOng 10 nám 2021 cza ChInhphi ye tha ä'Oi, bô sung 
m5t sO diêu cia Nghj a1jnh sO 101/2017/ND-CF ngày 01 tháng 9 näm 2017 cza 
ChInh phü ye c'lào tgo, bOi du'&ng can b, cOng ch&c, viên chzc; 

Can ciNghj djnh so 140/2017/ND-UP ngày 05 thOng 12 nám 2017 cia 
ChInh phi ye CvhInh sách thu hut, tgo nguôn can b3 tir sinh viên tOt nghp xuát 
sac, cOn bô khoa hQc tré, 

Can cu' Nghj djnh sO 115/2020/ND-CF ngày 25 thOng 9 nám 2020 cia 
ChInh phü quy djnh ye tuyén dyng, th dyng và quOn l viên chzc; 

Can c& Nghj djnh so 138/2020/ND-CF ngày 27 tháng 11 nám 2020 cia 
ChInh phu quy djnh ye tuyén dyng, th dyng và quOn l,i cOng chu'c; 

Xét Ta trInh sO /TTr-UBND ngây tháng 11 nám 2021 cua Uy ban 
nhOn dOn tinh ye vic ban hành Nghj quyêt quy djnh mç5t sO chinh sách thu hzt, 
däi ng5, dào tgo nhOn ly'c có chat lirçmg cao cia tinh Quáng Trj gial dogn 2 022- 
2026, Báo cáo thOrn tra sO ....../BC-BPC ngày tháng 12 nárn 2021 cña Ban 
PhOp ché H3i dOng nhOn dOn tinh; j kiên tháo lun cia dgi biêu Hç5i dOng nhOn 
dOn tgi kj) hQp. 

QUYET NGH!: 
Biu 1. Phim vi diu chinh 
Nghj quyêt nay Quy djnh chInh sách thu hut, dãi ng, dào tao  nhân 1%rc cüa 

tinh Quâng Trj giai doan 2022 - 2026, bao gôm: ChInh sách thu hut nguôn nhn 
1irc Co chat h.rqng cao; ChInh sách dãi ng doi vth bác si, duçic sT dang cong tác; 
Chinh sách dào tao  viên chrc ngành y té; ChInh sách dôi vài cn b, cOng chüc, 
viên chüc nO. 
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Diu 2. Di tirçrng áp dyng 
1. Can b, cong chirc, viên chirc chat krqng cao &rçic thu hut tr noi khác 

ye lam vic tai  các cci quan hanh chInh, dan vj sir nghip cong 1p cüa Dâng, 
Nhà nuc, Uy ban mat  trn To quôc, các to chüc chInh trj - xA hi cap tinh, cap 
huyn. 

2. Ngithi duçic tuyén diing vào cong chüc, viên chüc lam vic tai  các ca 
quan hanh chInh, dan vj sij nghip cong 1p cUa Dâng, Nhà nuâc, Uy ban mat 
trn To quôc, các tO chüc chInh trj - xâ hi cap tinh, cap huyn, cap xA, bao gôm 
dôi tucYng là sinh viên tot nghip xuât sac, can b khoa hçc tré theo quy djnh tai 
Diêu 2 Nghj djnh so 140/20171ND-CP. 

3. Viên chüc dang Cong tác tai  các dan vj sr nghip y tê cong lip. 
4. Can b, cong chirc, viên chirc nü duqc cü di dào tao,  bôi duOng. 
Diu 3. Nguyen tãc thirc hin chInh sách dãi ng, thu hut 
1. ChInh sách thu h&, h6 trg dào tao,  däi ng duc th'çrc hin doi vâi các 

ca quan hành chInh, dan vj sii nghip cong 1p cüa Dâng, Nhà ni.râc, Uy ban mat 
trn TO quOc, các to chüc chInh trj - xä hi cap tinh, cap huyn, cap xà trên ca s 
nhu câu phát triên nguôn nhân lrc, vj trI vic lam và chi tiêu so ngui lam vic 
cüa cci quan, dan vj phü hçp vói mlic tiêu chung cüa tinh. 

2. Tnthng hqp ngui duçic thu hut có nhiêu bang cap chuyên mon hoac 
danh hiu cao qu thI chi dirçic hu&ng chInh sách thu hut dôi vói bang cap hoac 
danh hiu cao nhât. 

3. Can b, cOng chüc, viên chi'rc ti,r dào tao,  bôi dung nâng cao trInh d; 
sinh viên là ngliâi Quàng Trj &rgc tinh cir di dào tao dai hçc theo chê d cr 
tuyên; các dôi tisçrng dä hu&ng chInh sách ho trci dào tao  tilt các chuang trInh, dê 
an cilia các B, ngành trung hang; hir&ng hçc bong toàn phân tilt nguOn tài trçl 
cilia chInh phü nuâc ngoài, các to chüc quOc té thl không duqc hix&ng chInh sách 
nay. 

4. Ngii&i hrning chInh sách dâi ng phãi gi dung vj trI vic lam theo quy 
djnh, thrc hin nhim vii chuyên trách. Phi cap dãi ng duçic chi trà cüng k' 
krang hang tháng, khOng dung lam can cü dê tInh dóng, hi.r&ng bão hiêm xã hOi 
và bào hiêm y tê. Thai gian không tInh hu&ng phti cap dài ng gOm thai gian 
nghi chê d thai san; nghi yjéc riêng khOng hu&ng luang; thai gian di h9c lien 
tVc, nghi ôm, bj t?m  dInh chi cong tác tilt 01 tháng trô len. 

5. KhOng áp dirng chInh sách nay dOi vói can be,,  cOng chilrc, viên churc, 
nghx(lYi lao dng thuc các dan vi hrc luçmg vu trang, các ca quan trung uang 
dircic to chilrc theo ngành dcc dóng tai  dja phuang, các doanh nghip trên dja bàn 
tinh. Khuyên khIch các ca quan, dan vj ho trçl cho can b, cOng chüc, viên chilrc, 
nguôi lao dng theo Quy djnh nay. 

6. Can b, cOng chüc, viên chilrc phãi thrc bin vic den bü chi phI dãi ng, 
thu hut khi vi pham các quy djnh tai  Nghj quyêt nay và chInh sách phap lut hin 
hành. 

Diu4. ChInh sách thu hut ngun nhãn Içrc cht hrqng cao 
1. DOi ti.rqng ap dçing chInh sách thu hut 
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a) Nhüng ngii?ii có chuyén ngành dào to thuc các ngành, lTnh virc tinh 
thiêu nguôn nhân 1irc, có bce ham Giáo su, Phó Giáo six, có hc vj Tiên si, Thac 
si y hoc, Bác si chuyên khoa cap II, Bác si chuyên khoa cap i, Bác sT ni trü, 
Bác sT da khoa h chInh quy duçic thu hut tü ncii khác ye lam vic tai  các co 
quan, don vi trén dja bàn tinh; 

b) Nhüng ngithi có hc ham Giáo six, Phó Giáo six, có hc vi Tiên sT, Thtc 
si y hoc, Bác sT chuyên khoa cap II, Bac sT chuyên khoa cap i, Bác si ni trii, 
Bác sT da khoa h chInh quy duçrc tuyên diing vào lam vic tai  các cci quan, don 
vi trên dja bàn tinh; 

c) Sinh viên tot nghip xuât sac, can b khoa hc tré theo quy djnh ti 
Diêu 2 Nghj djnh so 140/2017/ND-CP. 

2. Ngixñ dixçic hu&ng chInh sách thu hñt phãi dáp üng các diêu kin sau: 
a) Co phâm chat chInh trj, do due tOt, l' ljch rö rang; ngixi có trInh d 

sau di hc phãi có bang di hçc tOt nghip chInh quy loi khá trâ len; 
b) Tuôi tham gia cong tác con tôi thiêu 10 näm dOi vói các tri.thng hqp 

duçic thu hut ti'r ncii khác ye và tOi thiêu 15 nàm dOi vi các trixng hqp tuyên 
diingmâi; 

c) Co chirng nhn dü sue khOe dê lam vic cüa ccr quan ytê có thãm quyên; 
d) Co cam kêt thuc hin trách nhim, nghia vii cüa nguäi &rccc thu hut; 
d) KhOng bj k lust ho.c trong thñ gian bj truy ciru trách nhim hInh sir; 
3. Müc thu hut cii the nhix sau: 
a) Nguii có hçc ham Giáo six, Phó Giáo six: 500 triu dông. 
b) NgrnM Co hc vi Tiên sT, Bác si chuyên khoa cap II: 400 triu dông. 
c) Bác sT chuyên khoa cap I, Thac sT y hoc, Bác sT ni tru: 300 triu dông. 
d) Bác si da khoa dào tao  h chinh quy tot nghip loai  xuât sac: 300 triu 

dông. 
d) Bác si da khoa dào tao  h chInh quy tot nghip l°aj  giOi (tth tnr?mg hqp 

dircic thu hut, tuyen diing vào cong tác tai  Bnh vin da khoa tinh): 250 triu dông. 
e) Bác si da khoa dao tao  he chInh quy tot nghip loai khá dixçc thu hut, 

tuyên diing vào cong tác tai  các don vj sir nghip y tê cOng 1p tuyên huyn, 
tuyên xã: 200 triu dông. 

g) Bác si da khoa dào tao  h chInh quy tot nghip loai trung bInh khá 
duçic thu hut, tuyên diing vào cOng tác tti các don vj sir nghip y te cOng 1p 
tuyên huyn, tuyên xã: 150 triu dông. 

h) Bác si da khoa dào tao  h chInh quy tot nghip loai  trung bInh duçc thu 
hut, tuyên dung vào cong tác tai  các don vj sir nghip y tê cong 1p tuyên huyn, 
tuyên xã: 100 triu dong. 

4. Sinh viên tOt nghip xuât sac, nhà khoa hçc tré dáp üng các tiêu chuân 
quy djnh tai  Diêu 2 Nghj djnh so 140/20171ND-CP, ngoai hithng chInh sách 
theo quy djnh cUa ChInh phü thI thrçic h trçi them 30% muc ho trq thong i'rng 
vâi trng trInh dO quy djnh tai  Khoãn 3 diu nay. 

5. Quyên lçii và trach nhim, nghia vi cüa ngi.thi duçic thu hut 
a) Quyen lqi 
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Duçic b trI lam vic phü hqp vOi chuyên môn, nng hrc, s& tnr&ng theo 
dUng vj trI vic lam; Sau 03 nàm cong tác, nêu có nguyen v9ng và dU diêu kiin 
di dào tto & trInh do cao han thI dixyc xem xét cü di hc và &rçic hu&ng các chê 
d h trçi di h9c theo quy djnh hin hãnh. 

Tnxông hop do nhu câu cUa dan vj, Co the cü di hçc s&m han, Co quan có 
thm quyn xem xét trng tru&ng hçip ci the. 

b) Nghia vii và trách nhim 
Chap hành chU truong cUa Dâng, chInh sách, pháp lut cUa Nhà nuâc, sir 

phân cOng, bô trI cong tác cUa cap có thâm quyên va các quy djnh cUa ca quan 
noi cong tác; Thirc hin tot nhim vi di.rçic giao; Th&i gian cong tác tai  tinh 
Quãng Trj tôi thiêu 10 (mu?i) näm ké tir ngày nhn quyêt djnh thu hUt hoc 
tuyên ding (dôi vói trithng hop Giáo su, Phó Giáo su tôi tiêu là 07 näm). 

Trong th&i gian cam két lam vic ngu&i ducic thu hUt phài chju trách 
nhim bôi thu&ng gap 02 (hai) lan kinh phi thu hUt dã duqc nh.n nêu vi phm 
mt trong các tru&ng hop sau: 

- Không chap hành sr phân cong Cong tác cUa to chUc. 
- Bi k' luât buc thôi vic. 
- Dan phuong chârn d& hçip dông lam vic. 
- Chuyên cOng tác den co quan, don vj không thuc phm vi cUa chInh sách. 
- 02 nAm cong tác lien t%ic bj dánh giá không hoàn thành nhim vi. 
- TirbOviêc. 
Diu 5. ChInh sách dãi ng di vri bác sT, dtrçrc Si dii h9c tr& len trtyc 

tip cong tác & tuyn diu trl và di!  phông trong ngành y t 
1. Dôi tuclng duçc hix&ng dài ng 
Bác si, duçic si dai  hçc tr& len dang tr1rc tiêp cong tác & tuyén diêu tn và 

dr phOng tai  các don vj sir nghip y tê cOng l.p trên dja bàn tinh Quáng Trj dáp 
rng các diêu kin dê duqc hu&ng chInh sách dãi ng hang tháng. 

2. Bác si, duqc ST thuc dôi tuqng duçc hu&ng chInh sách dâi ng hang 
tháng phâi có dU các diêu kin sau: 

a) Co bng bác si, duçic si di h9c tr& len dang trrc tiêp cOng tác & tuyên 
diêu tn và dir phông ti các dan vj sr nghip y tê cong 1p trên dja bàn tinh Quãng 
Tn. 

b) Dánh giá, xp loai cui nãm in.r&c lin k dt hoàn thành t& nhim vti tr& len. 
3. MUc phii cap dãi ng hang tháng 
a) Bác si, duqc si dai  h9c tr& len (hin dang giü chüc danh nghê nghip 

tuang throng ngch chuyên viên tr& len) trirc tiêp cOng tác & tuyên diêu trj và di:r 
phông tai  các dan vj sir nghip y tê cong 1p trên dja bàn tinh Quáng Trj ngoài 
duçic hu&ng chê d hxcmg theo ngch, bc va phi cap theo quy djnh con di.rqc ho 
trg müc tru dâi nhu sau,: 

- COng tác a tuyên xâ: Di.rc hu&ng mUc iru dâi bang h so 1,0 mUc luang 
casâ/thang; 

- COng tác a tuyên huyn: Trrc tiêp ph1ic vi,i trong linh virc diêu trj ducic 
huO'ng mUc i.ru dãi bang 0,7 h sO mUc lirang co s&/tháng; phiic vi trong linh 
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virc y t dir phông duçrc hithng mirc ru dãi b.ng 0,8 h s müc h.rang co 
si/tháng; 

- Cong tác a tuyên tinh: Trirc tiêp phiic vi trong linh vrc diêu tn dugc 
htr&ng m1rc ixu dâi bang 0,5 h so mirc krong co sa/tháng; phiic vi trong lTnh 
vrc y té dir phông dtxçic hithng müc ru dâi bang 0,6 h so müc lucing ca 
sâltháng. 

b) Dôi tuqng quy djnh tai  khoán 1 Diêu nay có trInh d Giáo sii, Phó Giáo 
su, Tiên si, Chuyên khoa cap II hoc bác si cong tác trong linh vrc Lao, phong, 
tam than, HTV/AIDS duqc huâng mirc iiu dãi bang 1,0 h so müc luong co 
sâ/tháng. 

Truang hqp mt nguai thuc din duqc hithng nhiêu müc thI duçic hu&ng 
müc cao nhât. 

Diu 6. ChInh sách dào tio viên chfrc ngành y t 
1. Dào to sau dai hc 
a) Viên chüc hin dang cong tác tai  các &m vi sir nghip cong 1p ngành y 

tê dtrçic Co quan có thâm quyên cir di dào t.o Thic si y khoa, Tiên si y khoa, 
Chuyên khoa cap I, Chuyên khoa cap ii, Bác si ni trii khi dam bâo các diêu 
kin quy djnh tai  Diêu 6 Nghj djnh so 101/2017/ND-CP. 

b) Ni dung và müc ho trçi 
- Ho trçi tiên h9c phi không vuçit qua mirc trân hçc phi theo quy djnh tai 

cci s& giáo diic cong lap. 
- Ho trq chi phi xây drng và bão v 1u.n van, lun an t& nghip sau khi 

có bang tot nghip: 
+ Dôi vâi bc h9c Tiên sT, chuyên khoa cap II, Bác sT ni trü: 20 lan müc 

luang co s&. 
+ Dôi vài bc hçc Thac sT y h9c, Bác si chuyên khoa cap I: 12 1n müc 

luong cosâ. 
Dôi vâi bác sT lam vic trong các chuyên khoa lao, phong, da liu, tam 

than, I-nV/AIDS, trong thai gian h9c sau dai  hçc duçic h trçi h so 1,0 mrc 
lucing cci s&/tháng. 

2. Dào tto bác sT h lien thông 
Viên chüc dang cOng tác tai  các dcm vi sir nghip cong 1p trong ngành Y 

tê Co trInh d y sT di.rçic cir di dào tao  bác si h lien thông bang nguOn kinh phi cá 
nhân tij tOc khi dam bão các diêu kiên sau: 

a) Dã kêt thüc thai gian tp sr (neu có); 
b) Co cam két thuc hin nhiêm vii, hoat dng nghê nghip tai Co quan, 

don vj sau khi hoàn thãnh chuong trInh dào tao  trong thai gian It nhât gap 02 lan 
thai gian dào tao; 

c) Chuyên ngành dào tao  phü hp vai vi fri vic lam. 
3. Den bü chi phi dào tao 
Vic den bü kinh phi dào tao  di vài các tri.rang hp quy djnh tai  khoân 1 

Diêu nay thirc hin theo Nghj djnh so 101/20171ND-CP. 
Diu 7. ChInh sách h trç dào to, bi dtr&ng di vOi can b, cong chfrc, 

viên chüc nü 
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Can b, cong chüc, vien chüc nit &rçlc cü di dào tao, bi during các khóa 
hc có thai gian tü 01 (met)  tháng trâ len ye chuyên mon nghip vi, l lun 
chInh trj, quãn 1 nha nuóc, ngoài các chê di ho trçc theo quy djnh, duçic ho trçi 
them nhi.r sau: 

1. Can b, cong chüc, viên chüc n thuc các cc quan, dcm vj cap tinh, 
cap huyn duçic h trçi bang h so 0,2 müc luGng cà s&/ngithiltháng thirc h9c. 
Trithng hqp là nü ngithi dan tc thiêu sO h trq bang h so 0,3 mirc krong cà 
s&/ngixi/tháng thirc hçc. 

2. Can b, cOng chüc nü cap xa d.rçic ho trçl bang hsô 0,3 mjrc hrng ci 
sâ/ngithi/tháng thirc hçc. Tnr&ng hcip là ngiRii dan tc thiêu so ngoài khoãn ho 
trçi nay, di.rçic ho trçl theo chInh sách quy djnh tai  Nghj quyêt sO 09/201 8/NQ-
HDND ngày 18 tháng 7 näm 2018 cüa 1-IDND tinh ye chInh sách dào tao, bôi 
duông can b, cong chi'rc cap xA ngt.r&i dan tc thiêu so tinh Quàng Trj giai doan 
2018-2025, chiên hrçrc den näm 2030. 

3. Can bô, cong chüc, viên chüc nü trong th?ji gian di h9c có con nhO diiâi 
36 tháng tuôi, ngoài chê d h trç neu trên ducic h trçr them 0,3 müc luang cci 
sâ/ngi.r?i/tháng thrc h9c den khi con dü 36 tháng tuôi. 

Diu 8. Ngun kinh phi thyc hin chInh sách 
1. Kinh phi t1r nguôn ngân sách tinh, kinh phi cüa Co quan quãn l, sü 

d%ing can b, cOng chüc, tài trçl cüa tO chüc, cá nhân trong và ngoài nisâc theo 
quy djnh cüa pháp 1ut. 

2. Kinh phi do nguôn tài chInh cUa don vj sr nghip cong 1p và các 
nguôn khác bào dam. 

EDiu 9. T chfrc thirc hin 
1. Giao Uy ban nhân dan tinh Quãng Trj hi.ràng dan, t chirc thirc hin 

Nghj quyêt nay. 
2. Thtr&ng trirc Hi dOng nhân dan, các ban Hi dOng nhãn dan, các to dui 

biêu Hi dông nhân dan tinh và các di biêu Hi dOng nhân dan tinh phôi hqp 
vth Ban Thir&ng trVc  Mt trn To quôc Vit Nam tinh giám sat vic thirc hin 
Nghj quyêt. 

Nghj quyêt nay dã duçic Hi dông nhân dan tinh khóa XIII, K' h9p thu 7 
thông qua ngày  tháng 12 näm 2021 và có hiu lirc tir ngày 01 tháng 01 
näm 2022.!. 

Noi nhin: 
- Uy ban Thtrvng vii Quôe hi; 
- VP: QH, CTN, CP; 
-BONOivi; 
- Vi Pháp ché: BO Neii vi, B Tài chinh; 
- Ctic kim tra VBQPPL B Ttr pháp; 
- 1TFU, UHDND, UBND tinh; 
- Doàn DBQH tinh, BTT UBMTFQ tinh; 
- Các Sà, ban, nganh, doan th tinh; 
- VP: TU, HDND, UBND tinh; 
- Dai biu HDND tinh; 
- Các S&, ban, nganh, doãn th cp tinh; 
- U HDND, UBND các huyn, TX, TP; 

CHU T!CH 

Nguyn Bang Quang 
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