
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIET NAM 
TINH  QUANG TR! I3cIp-Trdo-Hnh phüc 

S&  3c  TTr-UBND Quáng Trj, ngay40 thángj nám 2023 

TO' TRINH 
V vic sü'a dui chInh sách dãi ng di vvi bác si, thrçvc si di h9c theo 
Nghj quyt si 166/2021/NQ-HDND ngày 09/12/2021 cüa HDND tinh 

KInh g1ri: Hi dng nhân dan tinh Quãng Trj khóa VIII. 

D tao  diu kin cho cac bác si, duqc si cO bang dai  h9c nhung chua thàng 
hang chüc danh ngh nghip (thai diern Bô Y t chira ban hành Thông tir quy 
d/nh danh myc vj trI viçc lam, d/nh mi'c so ngzthi lam vic tgi các don vj sy' 
nghip y te' cOng 1p nên khOng có cci sO' pháp l dé' xáy dyng D an vj trI vic 
lam, D an tháng hgng chi'c danh ngh nghip viên chic ngành y té), duçc 
hithng ch do däi ng hang tháng theo Nghj quy& s 166/2021/NQ-HDND cüa 
HDND tinh ngày 09/12/202 1 cüa Hi dông nhân dan tInh ye chInh sách thu hut, 
dâi ng, dào tao  di ngü viên chuc don v sir nghip y t cong ip giai doan 
2022-2026, nhm dng viên duçic di ngü can b y th yen tam cong tác, cng 
hin lâu dài cho cong tác khám chUa bnh, phông chng djch bnh, bão v sirc 
khOe nhân dan tai  các tuyn diu trj, dir phông trên dja bàn tinh Quãng Trj; ngày 
08/11/2022, UBND tinh có Th TrInh s 216/TTr-UBND dê xut Hi dng nhân 
dan tinh xem xét thong nht chü trucmg sira di Nghj quyt s 166/2021/NQ-
HDND ngày 09/12/202 1 cüa HDND tinh (D nghj bô nOi  dung: "hiçn dang gil? 
ch&c danh ngh nghip ttrog du'o'ng nggch chuyên vien trO' len" duçic quy djnh 
tai dim a khoãn 3 Diu 6 Nghj quy& s 166/2021/NQ-1-IDND). 

Tuy nhiên dn nay, B tru&ng B Y t d ban hành Thông tu s 03/2O23iTT-
BYT ngày 17/02/2023 v hirâng dn vj trI vic lm, djnh mrc s nguM lam vic, co 
cu viên chuc theo chirc danh ngh nghip trong don vj sir nghip y M cong lip, theo 
do 1 do d xut süa di Ngh.j quyt không cOn phü hçip. 

Mc khác, theo quy dnh tai  Thông tu s 03/2023/TT-BYT, Co cu hang 
chrc danh ngh nghip di vôi vj trI vic lam Duqc si hang III (tucrng throng 
ngach chuyên viên tr& len) chim s 1uçng it (dir kin chi xây drng cho các 
chuc danh nhis Tru&ng khoa, Phó TrixOng khoa và mt s Ducic si lam cong tác 
chuyên sâu tai  các don vj sir nghip y t cong Ip cp tinh, cp huyn); cOn iai 
phn 1n là Duc si gi hang chuc danh ngh nghip hang IV (Ducic si cong tác 

các tram y t xã, phuO'ng, thj tthn và Duçc si không gi chuc vi 1nh dao, 
quân 1 ti các don v sir nghip y t cOng 1p cp tinh, cp huyn). Do do, khi 
D an vj trI vic lam vic dugc phê duyt s có nhiu trung hçip Duçc si hang 
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IV có trInh d D?i  hçc tuy nhiên vj trI vic lam dam nhim không yêu cu trInh 
d di hçc nhi.rng lai diiçic ap diing chInh sách dãi ng là không phü hçip. 

VI vy, kInh d& nghj HDND tinh xem xét không ban hành Nghj quyêt sira 
di chInh sách dãi ng di vfci bác si, duqc si di h9c theo Nghj quyt s 
166/2021/NQ-HDND. UBND tinh së chi dao  các So, ngành lien quan khn 
trucing xây drng d an vj trI vic lam và th chirc thi ho.c xét thäng hng chOc 
danh ngh nghip cho c1i ngü viên chOc ngãnh y th theo diing quy djnh. 

Uy ban than dan tinh kInh trInh Hi dng nhân dan tinh xem xét, quyt dnh./., 

No'i nl4in: 
- Nhi.r trên; 
- Thum trirc HDND tinh; 
-SâYté; 
- Sâ Ni vu; 
- S& hr pháp; 
- Lmi: VT, NC.,, 

Vô Van Hirng 
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