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Số: 536 /SYT-TCCB 
V/v thống nhất mức kinh phí đối 

ứng của đơn vị khi thực hiện chính 

sách thu hút bác sĩ về công tác. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 04 tháng 3 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các Bệnh viện công lập trong tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ quy định tại điểm h, khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 19/2019/NQ-

HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Chính sách 

thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh An Giang giai đoạn 2020-2025” (đính kèm); 

Ngày 02/3/2020, Sở Y tế giao ban định kỳ hàng tháng với các đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc, cuộc họp cơ bản thống nhất về kinh phí đối ứng cho 

mỗi định suất bác sĩ tham gia chính sách thu hút được quy định tại điểm c, khoản 1 

Điều 1 Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND như sau: 

- Đối với các đơn vị chưa tự chủ hoàn toàn kinh phí chi thường xuyên: ngân 

sách tỉnh sẽ hỗ trợ 100% định suất; 

- Đối với các đơn vị đã tự chủ hoàn toàn kinh phí chi thường xuyên: ngân 

sách tỉnh sẽ hỗ trợ 90% định suất, 10% định suất còn lại là kinh phí của đơn vị.  

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch thu hút bác sĩ năm 2020, Sở Y tế đề nghị 

lãnh đạo các đơn vị có ý kiến bằng văn bản gởi về phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế 

chậm nhất ngày 06/3/2020. Nếu hết thời gian quy định, Sở Y tế không nhận được 

văn bản trả lời, xem như đơn vị thống nhất ý kiến nêu trên./. 

 

Nơi nhận:                                                                                       
- Như trên;  

- Lưu: VT, TCCB.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Từ Quốc Tuấn 
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