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BÁO CÁO  

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án Chính sách thu 

hút nguồn nhân lực y tế tỉnh An Giang giai đoạn 2019-2025 

                             

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 3184/SYT-TCCB ngày 20/11/2019 

của Sở Y tế đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án chính sách 

thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh An Giang giai đoạn 2019-2025. Sở Tư pháp đã 

tổ chức thẩm định và báo cáo kết quả như sau: 

I. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị quyết. 

 1. Phạm vi điều chỉnh: Trợ cấp nhằm thu hút nguồn nhân lực y tế vào 

làm việc tại các cơ sở y tế công lập trong tỉnh An Giang.  

2. Đối tượng áp dụng: Bác sĩ đa khoa và bác sĩ có trình độ sau đại học 

vừa tốt nghiệp hoặc đang công tác ở các tỉnh, thành phố trong cả nước có 

nguyện vọng và cam kết về làm việc tại các cơ sở y tế công lập trong tỉnh An 

Giang.  

Chính sách này không áp cho các đối tượng chuyển công tác theo nguyện 

vọng. 

II.Tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo 

quyết định với hệ thống pháp luật; 

1. Cơ sở pháp lý 

- Khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 

quy định: 

“Điều 27. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

 Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định: 

 4. Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế 

- xã hội của địa phương”. 

 - Chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh An Giang giai đoạn 

2019-2025 hướng đến mục tiêu cuối cùng là chăm lo, chăm sóc sức khỏe 

cho nhân dân, đây cũng là nội dung Hiến định, cụ thể: Điều 58. Hiến 

pháp: “1. Nhà nước, xã hội đầu tư phát triển sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức 

khỏe của Nhân dân, thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, có chính sách ưu tiên 

chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào ở miền núi, hải 

đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.” 
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Cụ thể hóa nội dung nêu trên, Điều 4 Luật khám chữa bệnh quy định 

Chính sách của Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh: 

1. Ưu tiên bố trí ngân sách nhằm đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh 

cơ bản của nhân dân. Quan tâm dành ngân sách cho việc chăm sóc sức khỏe 

đối với người có công với cách mạng, trẻ em, người nghèo, nông dân, đồng bào 

dân tộc thiểu số, nhân dân ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

2. Tăng cường phát triển nguồn nhân lực y tế, đặc biệt là nguồn nhân lực 

y tế ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn. Thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với 

người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến trên xuống tuyến 

dưới, từ vùng có điều kiện kinh tế - xã hội không khó khăn đến vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn. 

Hiện nay Chính phủ ban hành văn bản để cụ thể hóa những nội dung nêu 

trên như: Mục III.7 của Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10/01/2013 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 2019-2025:   

“7. Phát triển nhân lực y tế 

- Đẩy mạnh đào tạo sau đại học cho tuyến tỉnh và tuyến huyện, trước hết 

là các cán bộ lãnh đạo đơn vị, phụ trách khoa, phòng. Tăng cường đào tạo ở 

nước ngoài cho các lĩnh vực, chuyên ngành mà Việt Nam chưa có điều kiện đào 

tạo để phát triển đội ngũ cán bộ y tế chuyên sâu, cán bộ y tế chất lượng cao. 

- Triển khai các giải pháp hiệu quả, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội 

của các địa phương để tăng cường thu hút cán bộ y tế làm việc lâu dài tại miền 

núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Triển khai thực hiện quy định về nghĩa 

vụ, trách nhiệm xã hội đối với các cán bộ y tế mới ra trường và cấp chứng chỉ 

hành nghề cho cán bộ y tế.” 

2. Sự cần thiết  

Chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh An Giang giai đoạn 

2019-2025 hướng đến mục tiêu cuối cùng là chăm lo, chăm sóc sức khỏe 

cho nhân dân. Việc thu hút người nhân lực là một trong những giải pháp đảm 

bảo số lượng bác sĩ trên 01 vạn dân, nâng cao trình độ, kỹ năng điều trị, góp 

phần đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho người dân được kịp thời, chất lượng 

được nâng lên. 

Căn cứ cơ sở nêu trên, việc HĐND tỉnh ban hành chính sách thu hút nguồn 

nhân lực y tế tỉnh An Giang giai đoạn 2019-2025 là cần thiết và đúng thẩm 

quyền.  

III. Dự thảo Nghị quyết 

1. Hình thức xây dựng dự thảo nghị quyết 
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Vì nghị quyết quy định chính sách nên hình thức nghị quyết phải là văn 

bản quy phạm pháp luật. Do đó, hình thức nghị quyết thông qua đề án xét thấy 

chưa phù hợp, thay vào đó xây dựng theo hướng nghị quyết quy định trực tiếp 

(Mẫu số 16 Phụ lục I Kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 

năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật). 

Trường hợp, nghị quyết được thông qua, thì UBND tỉnh có thể ban hành 

đề án hoặc các văn văn triển khai cụ thể đến các đối tượng theo nội dung, tinh 

thần của nghị quyết này. 

1. Tên Nghị quyết  

“NGHỊ QUYẾT 

Ban hành chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh An Giang giai đoạn 

2019-2025”  

2. Căn cứ pháp lý  

- Khoản 1 Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật ban hành hành văn bản 

quy phạm pháp luật. 

“Điều 61. Căn cứ ban hành văn bản 

 1. Căn cứ ban hành văn bản là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực 

pháp lý cao hơn đang có hiệu lực hoặc đã được công bố hoặc ký ban hành 

chưa có hiệu lực nhưng phải có hiệu lực trước hoặc cùng thời điểm với văn bản 

được ban hành. Căn cứ ban hành văn bản bao gồm văn bản quy phạm pháp 

luật quy định thẩm quyền, chức năng của cơ quan ban hành văn bản đó và văn 

bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn quy định nội dung, cơ sở 

để ban hành văn bản”. 

Theo đó, đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ căn cứ pháp lý thứ ba và thứ tư 

trong dự thảo, vì không phải là văn bản quy phạm pháp luật. Bên cạnh đó, quý 

cơ quan có thể đưa 02 văn bản này vào nội dung tờ trình Dự thảo Nghị quyết để 

giải trình làm rõ nội dung. 

- Đề nghị bổ sung căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 

năm 2009. Đồng thời, rà soát một số quy định có liên quan để bổ sung vào căn 

cứ pháp lý của dự thảo (nếu có). 

3. Điều 1:  

Theo quy định tại  Điều 62 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016: 

“Điều 62. Bố cục của văn bản 

1. Tùy theo nội dung, văn bản có thể được bố cục như sau: 

a) Phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm; 

b) Phần, chương, mục, điều, khoản, điểm; 

c) Chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm; 
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d) Chương, mục, điều, khoản, điểm; 

đ) Chương, điều, khoản, điểm; 

e) Điều, khoản, điểm.” 

Do đó, đề nghị điều chỉnh dự thảo theo hướng sau: 

“Điều 1. Ban hành chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh An Giang 

giai đoạn 2019-2025 

1. Chính sách thu hút: 

a) Đối tượng:…. 

b) Tiêu chuẩn, điều kiện hưởng chính sách: 

c) Chính sách thu hút (01 người/01 lần):  

……..” 

4. Điều 2. Đề nghị điều chỉnh như sau: 

“Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.” 

5. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản 

Đề nghị đánh số thứ tự của dự thảo văn bản, đánh số trang, khổ giấy và 

định lề trang văn bản căn cứ Điều 39, Điều 76 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.  

* Lưu ý. Trên cơ sở dự thảo nghị quyết, quý cơ quan điều chỉnh Tờ trình 

dự thảo nghị quyết cho phù hợp. 

Trên đây là Báo cáo thẩm định, Sở Tư pháp kính gửi đến quý cơ quan./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Cổng TTĐT Sở Tư pháp; 

- Lưu.VT, XDKT&TDTHPL. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

        

 

 

Cao Thanh Sơn 
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