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Ngày 29/9/2021, Sở Nội vụ nhận được Công văn số 77/ĐĐBQH-VP ngày 

22/9/2021 của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu về việc gửi một số kiến nghị sau khảo 

sát, tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh. 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, Sở Nội vụ trả lời những nội dung kiến 

nghị của cử tri ngành Y tế như sau: 

1. Thường xuyên tuyển dụng bác sỹ mới ra trường, bổ sung lực lượng cho 

ngành Y tế, nhất là tuyến huyện. 

Trả lời: Hằng năm, trên cơ sở số chỉ tiêu biên chế còn thiếu và đề nghị của 

ngành Y tế, UBND tỉnh đã tổ chức tuyển dụng kịp thời  để bổ sung nhân lực cho 

ngành Y tế đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. 

2. Sớm tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành cho 

viên chức ngành Y tế năm 2021. 

Trả lời: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 

2093/UBND-TH ngày 20/7/2021 về việc rà soát, tổ chức thi nâng ngạch công 

chức, thăng hạng viên chức năm 2021, Sở Nội vụ đã ban hành các Công văn số 

1148/SNV-TCBC ngày 24/7/2021 về việc thi nâng ngạch công chức và thăng 

hạng viên chức hành chính năm 2021; Công văn số 1151/SNV-TCBC ngày 

24/7/2021 về việc thi và xét thăng hạng viên chức ngành y tế năm 2021. Sở Nội 

vụ đã thẩm định, tổng hợp hồ sơ và trình UBND tỉnh ban hành đề án xét thăng 

hạng viên chức chuyên ngành Y tế năm 2021 tại Tờ trình số 1459/TTr-SNV 

ngày 20/9/2021 về việc trình ký Quyết định ban hành Đề án tổ chức xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2021. 

3. Xem xét cân đối biên chế viên chức hằng năm trình HĐND tỉnh bổ 

sung biên chế cho ngành y tế để đảm bảo khám, chữa bệnh cho nhân dân. 



Trả lời: Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ 

Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung 

ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và 

hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Trong giai đoạn từ 2022-

2025 tiếp tục thực hiện lộ trình cắt giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ 

ngân sách nhà nước so với năm 2021. Do vậy, đề nghị Sở Y tế căn cứ số lượng 

người làm việc được UBND tỉnh giao năm 2021 để giao quản lý, sử dụng đảm 

bảo thực hiện nhiệm vụ. 

4. Nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách thu hút, đãi 

ngộ đối với viên chức ngành y tế, đặc biệt đối tượng là bác sỹ để giữ chân lực 

lượng này. Vì trong 9 tháng đầu năm 2021 đã có 18 bác sỹ bỏ việc, ảnh hưởng 

lớn đến công tác khám chữa bệnh cũng như việc thực hiện chỉ tiêu số bác sỹ/1 

vạn dân trong kế hoạch chung của tỉnh. 

Thực hiện Công văn số 110-CV/BCSĐ ngày 04/5/2021 của Ban Cán sự 

đảng UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 

15/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong đó giao Sở Nội vụ chủ trì, 

phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, 

UBND tỉnh tiến hành rà soát, bổ sung, ban hành chính sách thu hút, sử dụng cán 

bộ khoa học có trình độ cao về công tác tại tỉnh. Sở Nội vụ đã tiến hành xây 

dựng dự thảo Nghị quyết quy định về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất 

lượng cao trong đó có thu hút đối tượng là đội ngũ cán bộ y bác sỹ về công tác 

tại tỉnh và phối hợp với Sở Y tế tham mưu ban hành chính sách đãi ngộ đối với 

viên chức ngành y tế trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Tuy nhiên, hiện nay Bộ Y tế đã 

dự thảo và xin ý kiến tham gia lần 2 vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng quy 

định về một số chế độ chính sách cho cán bộ y tế cơ sở, y tế dự phòng (trong đó 

có nội dung quy định về chính sách thu hút bác sỹ, dược sỹ đại học, chính sách 

hỗ trợ hàng tháng đối với cán bộ y tế cơ sở, y tế dự phòng), nội dung này trùng 

với nội dung dự thảo Nghị quyết của Sở Nội vụ đang tiến hành xây dựng. 

Vì vậy, để việc ban hành chính sách của địa phương và Trung ương không 

trùng lặp về nội dung và đối tượng thụ hưởng, đảm bảo thống nhất khi áp dụng 

chính sách vào thực tế tại địa phương. Sau khi Chính phủ ban hành Quyết định 

quy định về một số chế độ chính sách cho cán bộ y tế cơ sở, y tế dự phòng, Sở 

Nội vụ sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu trình UBND 

tỉnh ban hành chính sách thu hút, sử dụng cán bộ khoa học có trình độ cao và 



chính sách đãi ngộ đối với viên chức ngành y tế trên địa bàn tỉnh Lai Châu trên 

cơ sở lồng ghép chính sách của Trung ương với địa phương. 

Trên đây là ý kiến của Sở Nội vụ./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh Lai Châu; 

- Lưu: VT, TCBC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vừ A Tiến 
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