
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ NỘI VỤ 
_____________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________ 

 

     Số:  Kon Tum, ngày      tháng 12 năm 2022  
V/v trả lời chất vấn  của đại biểu HĐND 

tỉnh (tại Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa 

XII) 

 
                         Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 
 

 
 

Thực hiện Văn bản số 128/TTHĐND-TH ngày 06 tháng 12 năm 2022 của 

Thường trực Hồi đồng nhân dân tỉnh về việc gửi ý kiến chất vấn của đại biểu 

HĐND tỉnh (tại Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XII), cụ thể: 

 Đại biểu Lê Minh Chính, Tổ đại biểu Sa Thấy chất vấn “Theo thống kê của 

Bộ Nội vụ, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ việc trong cả nước thời 

gian qua chiếm tỷ lệ 1,94%, trong đó tập trung vào 02 ngành: Y tế và Giáo dục. 

Đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết 

thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ việc trong 02 ngành trên 

của tỉnh ta có hay không? Nếu có là bao nhiêu? Nguyên nhân là gì? và theo đồng 

chí thì giải pháp để khắc phục tình trạng trên trong thời gian tới là gì?” 

Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh theo 

yêu cầu tại văn bản trên, cụ thể như sau: 

Trước tình hình chung của cả nước về tình trạng công chức, viên chức 

ngành Y tế và Giáo dục Đào tạo xin nghỉ việc, trên địa bàn tình cũng đã xảy ra tình 

trạng này, cụ thể: 

1. Về cán bộ ngành y tế 

a. Thực trạng về công chức, viên chức y tế trên địa bàn tỉnh thôi việc 

trong thời gian vừa qua1 

Từ năm 2019 đến nay, ngành Y tế đã có 01 công chức, 88 viên chức xin 

nghỉ việc, cụ thể: năm 2019: 24 viên chức, năm 2020: 20 viên chức, năm 2021: 14 

viên chức, năm 2022: 01 công chức, 30 viên chức. 

b. Nguyên nhân  

Đa số viên chức ngành y tế nghỉ việc nguyên nhân chủ yếu vì hoàn cảnh gia 

đình; theo báo cáo từ Sở Y tế thì qua quá trình tiếp xúc tìm hiểu tâm tư, nguyện 

vọng thì yếu tố chủ yếu, tác động chính đến tình trạng nhân viên y tế bỏ việc, thôi 

việc là xuất phát từ nhu cầu tìm việc làm khác ngoài nhà nước (tại các bệnh viện 

tư hoặc ở những tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển, có thu nhập và điều 

kiện làm việc tốt hơn hoặc chính sách thu hút, đãi ngộ hấp dẫn). 

                                           
1 Thực hiện rà soát giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến nay. 
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2. Về cán bộ ngành giáo dục 

a. Thực trạng cán bộ ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh thôi việc trong 

thời gian vừa qua2 

- Từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh Kon Tum có 161 giáo viên nghỉ việc 

(gồm 104 giáo viên mầm non, 30 giáo viên tiểu học, 19 giáo viên trung học cơ sở 

và 08 giáo viên trung học phổ thông), trong đó: 

+ Năm 2020 có 61 giáo viên nghỉ việc (gồm 45 giáo viên mầm non, 07 giáo 

viên tiểu học, 04 giáo viên trung học cơ sở và 05 giáo viên trung học phổ thông); 

+ Năm 2021 có 37 giáo viên nghỉ việc (gồm 18 giáo viên mầm non, 13 giáo 

viên tiểu học, 05 giáo viên trung học cơ sở và 01 giáo viên trung học phổ thông); 

+ Năm 2022 có 63 giáo viên nghỉ việc (gồm 41 giáo viên mầm non, 10 giáo 

viên tiểu học, 10 giáo viên trung học cơ sở và 02 giáo viên trung học phổ thông). 

- Tổng số giáo viên công lập nghỉ việc là 94 giáo viên; số giáo viên ngoài 

công lập nghỉ việc là 67 giáo viên. 

- Tổng số giáo viên nghỉ việc có trình độ chưa đạt chuẩn theo Luật Giáo dục 

2019 là 35 giáo viên. 

b. Nguyên nhân 

- Có nhiều nguyên nhân dẫn đễn tình trạng giáo viên, cán bộ quản lý giáo 

dục nghỉ việc, trong đó có một số nguyên nhân chủ yếu sau: Sức khỏe không đảm 

bảo để tiếp công tác; về quê sinh sống; hợp thức hóa gia đình (chuyển công tác 

theo vợ/chồng công tác ở tỉnh khác) và một bộ phận giáo viên lớn tuổi, sức khỏe 

không đảm bảo hoặc chưa đạt chuẩn nhưng không tham gia đào tạo … 

- Một số giáo viên công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn, khi có cơ hội sẽ nghỉ việc để làm các công việc khác gần 

gia đình ở vùng thuận lợi hơn. 

3. Giải pháp  

Trước tình trạng trên, để kịp thời khắc phục tình trạng công chức, viên chức 

nghỉ việc, thôi việc trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, Sở Nội vụ đã tham mưu 

UBND tỉnh: 

- Có Văn bản số 3847/UBND-NC chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban ngành, 

đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương triển khai, thực hiện các giải 

pháp, trong đó có một số giải pháp cơ bản như:  

+ Kịp thời nắm      bắt tâm tư, nguyện vọng, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức cấp cơ  sở; Thường xuyên rà soát biên chế, số lượng người làm 

việc để đề nghị tổ chức tuyển dụng các vị trí công chức, viên chức còn thiếu tại 

các cơ quan, đơn vị đảm bảo đáp ứng theo vị trí việc làm. 

                                           
2 Thực hiện rà soát giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến nay.  
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+ Bố trí, phân công công việc một cách hợp lý, khoa học bảo đảm phù hợp 

với yêu cầu vị trí việc làm, trình độ đào tạo, phát huy được năng lực, sở trường 

công tác nhằm góp phần giảm căng thẳng, áp lực trong công việc.  

+ Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách tiền lương, chế độ làm 

thêm giờ, quan tâm hỗ trợ các trường hợp có hoàn cảnh kinh tế khó khăn; tăng 

cường quản lý sử dụng hiệu quả ngân sách, tiết kiệm chi nhằm tăng thu nhập tăng 

thêm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.  

- Đồng thời, để bổ sung nhân lực cho ngành y tế , giáo dục của địa phương 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; trong năm 2022 Sở Nội vụ đã kịp thời tham mưu chỉ 

đạo các đơn vị, địa phương khẩn trương tuyển dụng hết số lượng biên chế sự 

nghiệp được giao (văn bản số 2024/UBND-NC ngày 28/6/2022). Đến nay, theo đề 

nghị của các địa phương, sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh đã thống nhất chỉ 

tiêu để các đơn vị, địa phương thực hiện công tác tuyển dụng theo thẩm quyền 

được phân cấp và trong năm 2022, UBND các huyện trên địa bàn tỉnh đã tuyển 

dụng được 181 giáo viên (huyện Ia H’Drai 8 chỉ tiêu, huyện Kon Plông 87 chỉ 

tiêu, huyện Tu Mơ Rông 60 chỉ tiêu, huyện Kon Rẫy 26 chỉ tiêu) và một số địa 

phương đang trong quá trình tổ chức thực hiện việc tuyển dụng với tổng số chỉ 

tiêu đề nghị tuyển dụng là 163 chỉ tiêu (Sa Thầy 50, Đăk Hà 14, Kon Plông 65, 

Ngọc Hồi 34). Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp tục chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, 

Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát để khẩn trương tuyển 

dụng hết biên chế được giao (riêng công tác tuyển dụng viên chức ngành Y tế, Sở 

Nội vụ và Sở Y tế đang thực hiện rà soát số lượng vị trí việc làm còn thiếu để thực 

hiện tuyển dụng để kịp thời đáp ứng nhu cầu nhân lực cho ngành). 

- Bên cạnh đó, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh đề xuất với Bộ ngành 

Trung ương một số giải pháp liên quan đến quy định chế độ lương, phụ cấp đối 

với nhân viên y tế, giáo dục trong thời gian tới. Ngoài ra, theo đề nghị của Sở Y tế, 

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2789/KH-UBND ngày 25/8/2022 về việc 

khắc phục tình trạng nhân viên y tế trong cơ sở y tế công lập chuyển vùng hoặc bỏ 

việc, chuyển công tác đến các thành phố lớn.  

Sở Nội vụ kính báo cáo nội dung trả lời chất vấn./. 
 

Nơi nhận:                  
- Như trên;  

- GĐ, PGĐ SởPT; 

- Lưu: VT, CCVC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Lân 
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