
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /2022/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định biện pháp thi hành Nghị quyết số 188/2021/NQ-HĐND  

ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Chính sách hỗ 

trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu Trường 

Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, hướng tới thành lập Trường Đại học Y 

Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2026 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 06 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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; 

Căn cứ Nghị quyết số 188/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 

của HĐND tỉnh về việc ban hành Chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút đào 

tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, 

hướng tới thành lập Trường Đại học Y Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2026; 

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Văn bản số 390/SYT-TCCB ngày 26 tháng 01 

năm 2022; Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 29/BCTĐ-STP ngày 21 tháng 

01 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định biện pháp thi hành 

Nghị quyết số 188/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Thanh Hóa 

về việc ban hành Chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên 

cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, hướng tới thành lập 

Trường Đại học Y Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2026. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=44/2016/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=08/12/2016&eday=08/12/2016
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=44/2016/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=08/12/2016&eday=08/12/2016
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=44/2016/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=08/12/2016&eday=08/12/2016
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 02 năm       

2022 và thay thế Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định biện pháp thi hành chính sách hỗ trợ thu hút 

cán bộ, giảng viên mới về công tác lâu dài tại Thanh Hóa theo Nghị quyết 

số 44/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 và Nghị quyết số 238/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Thanh Hóa. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế, 

Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh 

Thanh Hóa; Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa; Thủ 

trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

  

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 Quyết định; 

- VP Chính phủ;  

- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Bộ Y tế; 

- Cục Kiểm tra VB QPPL - Bộ Tư pháp; 

- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban VH-XH HĐND tỉnh; 

- Các VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Phân hiệu Trường ĐH Y Hà Nội tại Thanh Hóa; 

- Cổng TTĐT tỉnh; Công báo tỉnh; 

- Lưu: VT,VX. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đầu Thanh Tùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-666-2017-qd-ubnd-ho-tro-dao-tao-can-bo-giang-vien-dai-hoc-y-ha-noi-thanh-hoa-348352.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=44/2016/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=08/12/2016&eday=08/12/2016
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH 

Biện pháp thi hành Nghị quyết số 188/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 

của HĐND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Chính sách hỗ trợ hoạt động 

và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà 

Nội tại Thanh Hóa, hướng tới thành lập Trường Đại học Y Thanh Hóa, 

giai đoạn 2022 - 2026 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /2022/QĐ-UBND ngày     /     /2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Thanh Hoá 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định trình tự, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ hoạt 

động và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà 

Nội tại Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là Phân hiệu); trách nhiệm của các tổ chức, 

cá nhân có liên quan trong việc thực hiện Nghị quyết số 188/2021/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Thanh Hóa. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các đối tượng hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 188/2021/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Thanh Hóa. 

2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan đến việc thực hiện 

chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu. 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 3. Trình tự, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt 

động cho Phân hiệu 

Hàng năm, căn cứ quy định về chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động cho 

Phân hiệu tại Nghị quyết số 188/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND 

tỉnh Thanh Hóa, Phân hiệu lập dự toán ngân sách nhà nước cấp, gửi Sở Tài 

chính thẩm định ghi vào dự toán đầu năm. 

Hồ sơ dự toán ngân sách nhà nước cấp được làm theo mẫu quy định, kèm 

theo số lượng sinh viên đã trúng tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh năm học tiếp theo 

mã ngành Bác sĩ Y khoa và Cử nhân Điều dưỡng hệ chính quy của Trường Đại 

học Y Hà Nội. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=44/2016/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=08/12/2016&eday=08/12/2016
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Điều 4. Trình tự, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ thu hút, đào tạo 

cán bộ, giảng viên  

1. Căn cứ đối tượng, điều kiện hỗ trợ thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên 

cho Phân hiệu quy định tại Nghị quyết số 188/2021/NQ-HĐND ngày 

10/12/2021 của HĐND tỉnh Thanh Hóa, Phân hiệu lập Tờ trình đề nghị thẩm 

định hồ sơ hỗ trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân 

hiệu; danh sách các đối tượng thụ hưởng chính sách với các nội dung chính sau: 

Họ và tên, ngày tháng năm sinh, trình độ chuyên môn hiện nay, đối tượng hỗ trợ 

chính sách và cam kết công tác lâu dài tại Phân hiệu (kèm theo tài liệu chứng 

minh), gửi Sở Y tế thẩm định. 

2. Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận được Tờ trình 

của Phân hiệu, Sở Y tế thẩm định về đối tượng, điều kiện hỗ trợ của chính sách 

và gửi Sở Tài chính thẩm định kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đối với 

trường hợp đủ điều kiện. 

Trường hợp không đủ điều kiện hỗ trợ, Sở Y tế gửi thông báo bằng văn 

bản cho Phân hiệu trong đó nêu rõ lý do không đủ điều kiện. 

3. Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ 

trình của Sở Y tế, Sở Tài chính thẩm định kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ 

và trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt mức kinh phí hỗ trợ cụ thể cho 

đối tượng thụ hưởng chính sách theo các nội dung hỗ trợ . 

4. Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ 

trình của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định mức hỗ trợ đối với đối 

tượng được thụ hưởng chính sách. 

5. Trên cơ sở Quyết định hỗ trợ của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tài chính 

thực hiện các thủ tục nghiệp vụ cấp hỗ trợ kinh phí cho Phân hiệu. Sau khi kinh 

phí hỗ trợ được cấp vào tài khoản của Phân hiệu tại Kho bạc Nhà nước, Phân 

hiệu thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ cho đối tượng thụ hưởng chính sách. 

6. Phương thức chi trả: Thực hiện chi trả qua tài khoản ngân hàng cho đối 

tượng thụ hưởng chính sách theo quy định hiện hành. 

Điều 5. Trình tự, thủ tục thực hiện trách nhiệm bồi hoàn kinh phí 

1. Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị 

không tiếp tục thực hiện cam kết của đối tượng thụ hưởng chính sách hoặc đối 

tượng thụ hưởng chính sách thuộc một trong những trường hợp phải thực hiện 

trách nhiệm bồi hoàn kinh phí theo quy định tại Nghị quyết số 188/2021/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Thanh Hóa, Phân hiệu lập Tờ trình 

kèm theo hồ sơ bồi hoàn kinh phí gửi Sở Y tế. Thành phần hồ sơ gồm: 

a) Tờ trình đề nghị của Phân hiệu; 

b) Quyết định tiếp nhận, tuyển dụng hoặc hợp đồng của đối tượng thụ 

hưởng chính sách; 

c) Bản cam kết công tác lâu dài tại Phân hiệu; 
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d) Tài liệu khác có liên quan về đề nghị thực hiện trách nhiệm bồi hoàn 

kinh phí. 

2. Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ 

trình của Phân hiệu, Sở Y tế thẩm định đối tượng, mức bồi hoàn kinh phí theo 

quy định tại Nghị quyết số 188/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND 

tỉnh Thanh Hóa, gửi Sở Tài Chính thẩm định. 

3. Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ 

trình của Sở Y tế, Sở Tài chính thẩm định mức bồi hoàn của đối tượng thụ 

hưởng chính sách và trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt mức bồi 

hoàn kinh phí cụ thể của đối tượng thụ hưởng chính sách. 

4. Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ 

trình của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định mức bồi hoàn kinh phí 

của đối tượng thụ hưởng chính sách. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Y tế 

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, thực 

hiện Nghị quyết. 

2. Kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện chính sách hỗ trợ hoạt động và thu 

hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu. 

3. Định kỳ hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện chính sách, báo cáo Chủ 

tịch UBND tỉnh. 

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Tài chính 

1 Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn Phân hiệu Trường Đại học Y Hà 

Nội tại Thanh Hóa lập dự toán, quản lý kinh phí thực hiện chính sách theo đúng 

quy định. 

2. Căn cứ vào dự toán kinh phí do Phân hiệu lập, Sở Tài chính thẩm định, 

trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định. 

3. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán 

kinh phí của các đơn vị được giao quản lý kinh phí hỗ trợ. 

Điều 8. Trách nhiệm của Phân hiệu 

1. Quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng; tổng 

hợp, định kỳ báo cáo Sở Tài chính kết quả thực hiện. 

2. Xây dựng Đề án vị trí việc làm phù hợp số lượng, cơ cấu chức danh nghề 

nghiệp của đối tượng được hỗ trợ thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân 

hiệu trình Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế phê duyệt để thực hiện việc tiếp nhận, 



6 

 

tuyển dụng vào viên chức đối với các trường hợp được hưởng chính sách thu 

hút, đào tạo cán bộ, giảng viên.  

3. Định kỳ hàng năm báo cáo Sở Y tế về tiến độ thực hiện chính sách để 

tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. 

Điều 9. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan 

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao các sở, ban, ngành và các đơn 

vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Phân hiệu triển khai thực hiện chính 

sách đảm bảo theo đúng quy định. 

Điều 10. Điều khoản thi hành 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan đơn vị phản ánh 

bằng văn bản về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải 

quyết./. 
 

  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

                 Đầu Thanh Tùng 
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