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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

–––––––– 
Số: 07/2015/Qð-UBND 

 
 
 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––– 

Phú Thọ, ngày 10 tháng 7 năm 2015 

QUYẾT ðỊNH 
 

Về việc quy ñịnh mức hỗ trợ cho bác sỹ ñang công tác tại các cơ sở y tế 
công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý và Truờng cao ñẳng Y tế Phú Thọ ñược cử 

ñi ñào tạo tiến sỹ y khoa tại các cơ sở giáo dục ñào tạo trong nuớc 
––––––––––––– 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy ñịnh 

chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 
Căn cứ Nghị ñịnh 18/2010/Nð-CP của Chính phủ về ñào tạo, bồi dưỡng công 

chức; 
Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 18/2010/Nð-CP của Chính phủ về ñào 
tạo, bồi dưỡng công chức; 

Căn cứ Thông tư 139/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính quy ñịnh việc lập dự 
toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác ñào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, công chức; 

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính về 
việc quy ñịnh chế ñộ công tác phí, chế ñộ chi tổ chức các cuộc hội nghị ñối với các 
cơ quan nhà nước và ñơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị quyết số 187/2009/NQ-HðND ngày 24/7/2009 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy ñịnh mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức 
ñi học và mức ưu ñãi thu hút người có trình ñộ cao về tỉnh công tác; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 2641/2009/Qð-UBND ngày 10/9/2009 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc ban hành quy ñịnh mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức ñi 
học; 

Căn cứ Nghị quyết số 04/2015/NQ-HðND ngày 10/7/2015 của Hội ñồng nhân 
dân tỉnh Phú Thọ quy ñịnh mức hỗ trợ cho bác sỹ ñang công tác tại các cơ sở y tế 
công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý và Truờng cao ñẳng Y tế Phú Thọ ñược cử ñi 
ñào tạo tiến sỹ y khoa tại các cơ sở giáo dục ñào tạo trong nuớc; 

Xét ñề nghị của Sở Tài chính, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Quy ñịnh mức hỗ trợ cho bác sỹ ñang công tác tại các cơ sở y tế công 
lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý và Truờng cao ñẳng Y tế Phú Thọ ñược cử ñi ñào tạo 
tiến sỹ y khoa tại các cơ sở giáo dục ñào tạo trong nước như sau: 
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1. ðối tượng áp dụng: Bác sỹ ñang công tác tại các cơ sở y tế công lập thuộc 
tỉnh Phú Thọ quản lý và Truờng cao ñẳng Y tế Phú Thọ ñược cơ quan có thẩm quyền 
cử ñi ñào tạo tiến sỹ y khoa tại các cơ sở giáo dục ñào tạo trong nước. 

2. Phạm vi áp dụng: 
- Bác sỹ ñược hưởng chế ñộ theo Nghị quyết này phải cam kết phục vụ trong 

các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý và Truờng cao ñẳng Y tế Phú Thọ 
ít nhất 10 năm sau khi tốt nghiệp tiến sỹ y khoa. 

- Các ñối tượng ñược hưởng chính sách hỗ trợ quy ñịnh tại Nghị quyết này sẽ 
không ñược hưởng các chính sách hỗ trợ khác từ ngân sách nhà nước. 

3. Mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ: 
- Mức hỗ trợ: 10 triệu ñồng/người/tháng. 
- Thời gian hỗ trợ: 3 năm, mỗi năm 10 tháng. 
4. Nguồn kinh phí thực hiện:  
- Kinh phí hỗ trợ bác sỹ ñang công tác tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh 

Phú Thọ quản lý ñược cử ñi ñào tạo tiến sỹ y khoá lấy từ nguồn kinh phí chi ñào tạo 
sau ñại học ñược bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm cho sự nghiệp y tế. 

- Kinh phí hỗ trợ bác sỹ ñang công tác tại Truờng Cao ñẳng Y tế Phú Thọ ñuợc 
cử ñi ñào tạo tiến sỹ y khoa lấy từ nguồn kinh phí ñào tạo cán bộ công chức tỉnh. 

Việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho 
công tác ñào tạo tiến sỹ y khoa thực hiện theo quy ñịnh hiện hành. 

ðiều 2. Các ñối tượng ñược hưởng mức hỗ trợ quy ñịnh tại ðiều 1 Quyết ñịnh 
này thì không ñược hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 
2641/2009/Qð-UBND ngày 10/9/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành 
quy ñịnh mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức ñi học. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay 
thế Quyết ñịnh số 30/2013/Qð-UBND ngày 17/9/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về 
việc quy ñịnh mức hỗ trợ cho bác sỹ ñược cử ñi ñào tạo tiến sỹ y khoa. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Tài 
chính, Sở Kế hoạch và ðầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Y tế, Sở Nội vụ; Trường 
cao ñẳng Y tế Phú Thọ; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các ñơn vị, tổ chức, 
cá nhân có liên quan căn cứ Quyết ñịnh thực hiện./. 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Chu Ngọc Anh 

 


