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Số:          /SYT-TCHC           Kon Tum, ngày       tháng 12 năm 2022 

V/v trả lời nội dung chất vấn của đại 

biểu Lê Minh Chính, Tổ đại biểu 

huyện Sa Thầy 

 

 
Kính gửi:   

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;  

- Đại biểu Lê Minh Chính, Tổ đại biểu huyện Sa Thầy. 

 
Sở Y tế trả lời nội dung chất vấn của Đại biểu Lê Minh Chính, Tổ đại 

biểu huyện Sa Thầy như sau:     

1. Ý kiến chất vấn của đại biểu Lê Minh Chính, Tổ đại biểu Sa 

Thầy: “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?”. 

2. Nội dung trả lời:  

a) Từ năm 2019 đến nay, ngành Y tế đã có 89 công chức, viên chức xin 

nghỉ việc, chuyển ra khỏi tỉnh (trong đó, năm 2019: 24 người, 2020: 20 người, 

2021: 14 người, 2022: 31 người) riêng bác sĩ thôi việc là 31 người, chưa bao 

gồm bác sĩ hợp đồng lao động (trong đó, năm 2019: 17 người, 2020: 6 người, 

2021: 03 người, 2022: 05 người), hầu hết các đơn xin nghỉ việc đều nêu lý do 

vì hoàn cảnh gia đình. Tuy nhiên, qua tiếp xúc tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng 

thì yếu tố chủ yếu, tác động chính đến tình trạng thôi việc là do thu nhập và 

điều kiện làm việc tốt hơn tại các bệnh viện tư hoặc ở những tỉnh có điều kiện 

kinh tế - xã hội phát triển, có chính sách thu hút, đãi ngộ hấp dẫn. 

b) Sở Y tế đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 

2789/KH-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2022 về 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 Y tế đã ban hành Kế hoạch số 3629/KH-SYT ngày 26 tháng 8 năm 

2022 để triển khai Kế hoạch số 2789/KH-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2022 

của UBND tinh. 
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Nội dung và kết quả thực hiện như sau: 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động toàn thể đội ngũ công chức, viên 

chức, người lao động thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình đối với công tác 

chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân; chú trọng, chủ động thực 

hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng, đề xuất cấp có thẩm quyền biểu 

dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, những 

tấm gương người tốt, việc tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao 

sức khỏe Nhân dân và phòng, chống dịch bệnh; trình Hội đồng cấp nhà nước 

xét tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú cho 12 nhân viên y tế. Phổ biến rộng rãi 

Nghị định số 50/2022/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy 

định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức để phát huy, tận dụng đội 

ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, có kinh nghiệm công tác tiếp 

tục cống hiến cho ngành Y tế để phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho Nhân 

dân. 

- Thực hiện chế độ chính sách: Triển khai kịp thời, đầy đủ về tiền 

lương, chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức công tác tại các cơ 

sở y tế công lập theo Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 

2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo chế độ đối với công 

chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập; Nghị định số 

76/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về chính sách đối 

với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong 

lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn, cũng như các quy định hiện hành của Nhà nước. Trong năm 2022, Sở Y 

tế đã cử 3 viên chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ bác sĩ hạng 3 

lên bác sĩ hạng 2; xét thăng hạng CDNN từ hạng IV lên hạng III cho 79 viên 

chức; chuyển xếp lương cao đẳng cho 892 viên chức hạng IV đủ tiêu chuẩn 

theo quy định tại Thông tư 03/2022/TT-BYT ngày 26 tháng 4 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. 

- Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng1, cải thiện điều kiện làm việc 

cho nhân viên y tế tại các cơ sở y tế.  

- Chú trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ 

công chức, viên chức làm công tác y tế mà đặc biệt là viên chức làm công tác 

y tế tại tuyến cơ sở. Trong năm 2022, đã cử 15 công chức, viên chức tham dự 

                                           
1 Dự án Nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai (hạng mục: Xây dựng bệnh viện đa khoa huyện 60 giường 

bệnh); Dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 

750 giường (giai đoạn 2); Dự án: Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 03 Bệnh 

viện đa khoa khu vực, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Kon Tum; Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục 

vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của 

lĩnh vực dân tộc-Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi; Dự án Đầu tư cải tạo, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị y tế cho Trung tâm 

Y tế huyệnKon Plông 
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lớp trung cấp lý luận chính trị, 02 viên chức tham dự lớp cao cấp lý luận 

chính trị, 01 công chức tham gia lớp bồi dưỡng chuyên viên cao cấp, 02 công 

chức tham gia lớp bồi dưỡng chuyên viên chính, 10 viên chức tham gia lớp 

bồi dưỡng chuyên viên, 25 viên chức tham gia đào tạo bác sĩ chuyên khoa I, 

01 viên chức đào tạo thạc sỹ, 14 viên chức tham gia đào tạo bác sĩ chuyên 

khoa II, hàng trăm lượt viên chức tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn để nâng 

cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.  

- Thực hiện hiệu quả cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong 

lĩnh vực y tế theo đúng quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 

tháng 6 năm 2021, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP  ngày 07 tháng 10 năm 

2020, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ. 

- Nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, phát triển dịch vụ kỹ thuật mới, 

tăng nguồn thu từ công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, cải thiện từng 

bước đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ nhân viên y tế trên địa bàn tỉnh. 

Các bệnh viện, Trung tâm Y tế các huyện có giường bệnh thực hiện các giải 

pháp nâng cao chất lượng bệnh viện thông qua việc triển khai Bộ tiêu chí 

Chất lượng bệnh viện Việt Nam do Bộ Y tế ban hành (phiên bản 2.0). Bệnh 

cạnh đó thực hiện các biện pháp cải tiến chất lượng như thực hiện phương 

pháp cải tiến chất lượng 5S (Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng) 

hoặc triển khai quản lý theo các tiêu chuẩn ISO; rà soát ban hành, chuẩn hóa 

các quy trình kỹ thuật chuyên môn, phác đồ điều trị; điều tra, khảo sát đánh 

giá thường xuyên các chỉ số chất lượng và sự hài lòng của người bệnh (đạt tỷ 

lệ trên 87%); triển khai đầy đủ các nội dung “Đổi mới phong cách, thái độ 

phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; thực hiện tốt 

công tác chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt là công tác cấp cứu 

người bệnh; xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp; cải tiến thủ tục tục hành 

chính trong khám chữa bệnh thông quan ứng dụng công nghệ thông tin; ứng 

dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật y học với công nghệ hiện đại trong chẩn đoán, 

khám bệnh và chữa bệnh2. 

Trong thời gian tới, Sở Y tế tiếp tục triển khai Kế hoạch số 2789/KH-

UBND ngày 25 tháng 8 năm 2022 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; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét, trình Bộ Giáo dục và Đào tạo để đăng ký 100 chỉ tiêu (mỗi 

năm 20 chỉ tiêu) đào tạo theo đặt hàng ngành bác sĩ đa khoa của tỉnh để góp 

                                           
2 Nhiều tiến bộ kỹ thuật y học với công nghệ hiện đại đã được ứng dụng, tiếp nhận, chuyển giao tại các cơ sở y 

tế, nhất là tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh với các kỹ thuật Tim - Phổi nhân tạo (ECMO); các kỹ thuật phẫu thuật 

(thay đoạn động mạch chủ, thoát vị cột sống, khối u trung thất chèn ép tỉnh mạch chủ trên, cắt thùy, phổi và 

u trung thắt, xẹp đốt sống lưng - thắt lưng, cắt dạ dày ung thư, K trực tràng, thay khớp gối, chỉnh gù cột 

sống...); nội soi can thiệp; chụp cộng hưởng từ MRI... 
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phần giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ đa khoa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2023-2033.  

Trên đây là trả lời của Sở Y tế về nội dung chất vấn của đại biểu Lê 

Minh Chính, Tổ đại biểu huyện Sa Thầy./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 
Võ Văn Thanh 
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