
    UBND TỈNH HÀ TĨNH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    SỞ Y TẾ          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
        Số: 1282/SYT- TCCB    Hà Tĩnh, ngày  20 tháng 4  năm 2022 
 V/v đề nghị góp ý dự thảo Tờ trình,  

Nghị quyết  về  một số cơ chế, chính  

 sách đối với lĩnh vực Y tế, giai đoạn  

               2022 – 2025  (lần 3) 

 

 

 Kính gửi: 

- Các Sở, ngành: Tài chính; Nội vụ; Lao động, Thương binh 

và Xã hội; 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

                         

 

 Thực hiện Chương trình số 14/CTr-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh 

về việc triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, trong đó 

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, các địa 

phương tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết về  một số cơ chế, chính sách đối 

với lĩnh vực Y tế, giai đoạn 2022 - 2025. 

 Sở Y tế đã tiến hành xây dựng dự thảo Tờ trình, Nghị quyết về  một số cơ 

chế, chính sách đối với lĩnh vực Y tế - Dân số, giai đoạn 2022 – 2025 (có dự thảo 

kèm theo), quá trình xây dựng dự thảo, Sở Y tế đã 02 lần lấy kiến góp ý của các 

Sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện, các đơn vị thuộc ngành Y tế. Ngày 

18/4/2022 UBND tỉnh chức Hội nghị nghe và cho ý kiến đối với dự thảo Nghị 

quyết, Sở Y tế đã tiếp thu, chỉnh sửa và bổ sung một số nội dung theo ý kiến kết 

luận tại Hội nghị và ý kiến đóng góp của các đơn vị. 

 Để chuẩn bị trình Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định dự thảo Tờ trình kèm nội 

dung Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đối với công tác Y tế, giai đoạn 

2022 – 2022, Sở Y tế kính đề nghị Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội (đề nghị góp ý Điều 6, Dự thảo Nghị quyết); UBND cấp huyện  góp 

ý kiến bằng văn bản vào Dự thảo lần 3 gửi về Sở Y tế trước ngày 26/4/2022 để Sở 

Y tế hoàn thiện trình UBND tỉnh đúng thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận:            Q. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; (để b/c) 

- Lưu: VT, TCCB.   
Cổng TTĐT Sở Y tế      

 

 

               Nguyễn Tuấn 
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