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QUYẾT ĐỊNH
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12
năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về “Chính sách thu hút
nguồn nhân lực y tế tỉnh An Giang giai đoạn 2020-2025”
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
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 Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng
chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao
sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030;
Căn cứ Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của
Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về Chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh
An Giang giai đoạn 2020-2025.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 11
tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về “Chính sách thu hút
nguồn nhân lực y tế tỉnh An Giang giai đoạn 2020-2025”(gọi tắt Nghị quyết 19).
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Sở Y tế
a) Chủ trì và phối hợp các Sở, ngành liên quan triển khai và thực hiện rộng
rãi chính sách thu hút cho các đơn vị sự nghiệp và các cơ sở y tế có liên quan;
hàng năm rà soát và thông báo nhu cầu thu hút người có trình độ về công tác tại
các đơn vị.
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh rà soát,
tổng hợp nhu cầu trung bình hàng năm về kinh phí thực hiện chính sách thu hút
nguồn nhân lực y tế của tỉnh cùng với thời gian lập dự toán ngân sách nhà nước
hàng năm, gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh
phí để thực hiện và chịu trách nhiệm thanh quyết toán kinh phí thực hiện chính
sách thu hút nguồn nhân lực y tế của tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách nhà
nước hiện hành.
c) Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 19 cho Ủy ban nhân dân tỉnh và
Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm;
d) Tổ chức sơ kết giữa giai đoạn và tổng kết việc thực hiện; đề xuất, kiến
nghị Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phối hợp với Sở Tài chính cân đối từ nguồn ngân sách tỉnh trình Ủy ban
nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh giao dự toán ngân sách để thực
hiện.
3. Sở Tài chính
a) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế cân đối dự toán ngân sách
tỉnh hằng năm đảm bảo yêu cầu thực hiện Nghị quyết 19.
b) Tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực
y tế của tỉnh theo đề nghị của Sở Y tế, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh
phí cho Sở Y tế để thực hiện chi trả chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế của
tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
4. Sở Nội vụ
a) Phối hợp với Sở Y tế theo dõi kết quả thực hiện Nghị quyết 19.
b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chính sách tuyển dụng đặc
cách đối với các đối tượng tham gia chính sách.
5. Sở Thông tin và truyền thông
Tuyên truyền và phổ biến chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế của tỉnh.
6. Các đơn vị Y tế tỉnh, huyện, thị xã, thành phố
a) Thực hiện thủ tục tiếp nhận và tuyển dụng các đối tượng tham gia chính
sách thu hút.
b) Phân công và tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia chính
sách thu hút thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.
c) Định kỳ hàng năm báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết tại cơ quan,
đơn vị; kịp thời báo cáo, đề xuất những phát sinh trong quá trình thực hiện về Sở
Y tế để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 12 năm
2019.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở
Tài chính, Thủ trưởng các Sở, ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà
nước trong tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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