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     Số: 2355 /SYT-TCCB                         Hà Tĩnh, ngày 30  tháng  10 năm 2019 
 V/v rà soát, xây dựng kế hoạch  

         đào tạo năm 2020 

 

 

 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

 

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác chăm sóc và bảo vệ sức 

khỏe nhân dân trong tình hình mới và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc 

xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế 

năm 2020 nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát 

triển dịch vụ kỹ thuật của đơn vị  với các nội dung như sau: 

1. Đào tạo sau đại học: Đề nghị các đơn vị rà soát, căn cứ vào cơ cấu vị trí 

việc làm và số lượng cán bộ có trình độ sau đại học hiện có theo các chuyên 

ngành, đảm bảo đủ nhân lực thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; xác định nhu 

cầu để đăng ký đào tạo sau đại học năm 2020 để nâng cao trình độ chuyên môn 

cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (theo biểu mẫu 1).  

Tiêu chuẩn cử cán bộ đi đào tạo sau đại học: Ngoài những tiêu chuẩn theo 

quy định của các cơ sở đào tạo thì cán bộ được cử đi đào tạo sau đại học đã có 

bằng bác sĩ, dược sĩ đại học đang giữ chức danh nghề nghiệp hạng III và công 

tác tại ngành Y tế Hà Tĩnh tối thiểu 03 năm đối với hệ chính quy dài hạn và 05 

năm đối với hệ liên thông; Riêng đối với các đơn vị có tính đặc thù như Bệnh 

viện Tâm thần, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Quang, Bệnh viện 

đa khoa khu vực cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Trung tâm Pháp y  - Giám định y 

khoa thời gian công tác tại ngành Y tế Hà Tĩnh tối thiểu 02 năm đối với hệ chính 

quy dài hạn và 03 năm đối với hệ liên thông.  

2. Đào tạo đại học, cao đẳng: Đề nghị các đơn vị tập trung rà soát số cán 

bộ có trình độ sơ  cấp, trung cấp đang giữ chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

kỹ thuật viên, hộ sinh, dược sĩ trung học để xây dựng kế hoạch cử đi đào tạo 

chuẩn hóa năm 2018 theo lộ trình quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV và Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV 

của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ. 

3. Đào tạo liên tục :  

  - Đối với các đơn vị đã được cấp mã đào tạo liên tục: Tiến hành xây dựng 

kế hoạch chi tiết tổ chức đào tạo liên tục hàng năm gồm: Nội dung, đối tượng 

học viên, thời gian, địa điểm, nguồn kinh phí ...  

          - Đối với các cơ sở y tế còn lại trên địa bàn tỉnh (công lập và ngoài công 

lập): Xây dựng Kế hoạch cử người hành nghề y của đơn vị đi tham gia các lớp 

đào tạo liên tục đầy đủ, đúng thành phần, trong đó kế hoạch hàng năm phải xác 



định rõ số lượng cử đi, nội dung, thời gian, đơn vị và nguồn kinh phí cử người 

hành nghề y đi đào tạo liên tục ... 

  4. Đào tạo chuyển giao kỹ thuật (theo chích sách mời chuyên gia về đào 

tạo chuyển giao kỹ thuật): Đề nghị các đơn vị rà soát và xây dựng nhu cầu đào 

tạo chuyển giao kỹ thuật nộp về Phòng Nghiệp vụ y thẩm định trình lãnh đạo Sở 

Y tế phê duyệt theo quy định tại Kế hoạch 412/KH-UBND ngày 03/9/2015 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh. 

  5. Đào tạo lý luận chính trị; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch 

chuyên viên, chuyên viên chính; bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp:  

  - Đào tạo lý luận chính trị: Xây dựng kế hoạch cử cán bộ đi đào tạo lý 

luận chính trí đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo đơn vị  

theo quy định tại Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của 

UBND tỉnh và Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND 

tỉnh. 

- Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên 

chính; bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp: Đối với công chức đề nghị các đơn vị 

rà soát cử đi bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên 

viên chính; đối với viên chức cử đi đào tạo các lớp bồi dưỡng chức danh nghề 

nghiệp theo vị trí việc làm (không cần thiết cử đi các lớp bồi dưỡng kiến thức 

quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính). 

          Nhận được Công văn này đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực 

hiện và gửi Kế hoạch về Sở Y tế (Phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 10/12/2019 

và qua địa chỉ email: tccb.syt@hatinh.gov.vn để Sở Y tế tổng hợp gửi cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. Nếu quá thời gian trên các đơn vị không gửi Kế hoạch 

xem như đơn vị không có nhu cầu đào tạo năm 2020./. 

 

Nơi nhận:                                                                                           Gi¸m ®èc      

- Như trên; 

- Lưu: VT, TCCB. 

Cổng TTĐT Sở Y tế          

 

 

     Lê Ngọc Châu  
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