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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TB-SYT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày        tháng  03  năm 2020

THÔNG BÁO
Trả lời phản ảnh từ số điện thoại 0383543103 

về chính sách hỗ trợ đào tạo bác sĩ, dược sĩ theo địa chỉ của Tỉnh
trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

Ngày 16/3/2020, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại
0383.543.103 trên trên hệ thống đường dây nóng tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu với nội
dung như sau: 

“Người dân gọi đến Đường dây nóng trình bày sự việc: Trước giờ tỉnh BR-
VT có chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên y khoa để phục vụ cho tỉnh BR-
VT. Nhưng từ năm 2019, khi phụ huynh lên nộp các báo phí tại Sở Y tế thì cán
bộ nhân viên thông báo đây là kinh phí của tỉnh hiện đang xem xét. Nhưng hơn
01 năm rồi vẫn chưa có thông tin gì, mong cơ quan chức năng có thể thông báo
cho các phụ huynh được rõ”.

Nội dung người dân phản ánh nêu trên liên quan đến chính sách hỗ trợ đào
tạo bác sĩ, dược sĩ theo địa chỉ của Tỉnh, Sở Y tế xin trả lời như sau:

Theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh
về việc ban hành “Chính sách hỗ trợ đào tạo bác sĩ, dược sĩ đại học cho ngành Y
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ nay đến năm 2020 và thực hiện đến năm 2026” thì
các sinh viên có hộ khẩu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc diện tỉnh cử đi học
Đại học Y dược công lập trên phạm vi toàn quốc từ năm 2009 và các sinh viên
có hộ khẩu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang theo học Đại học Y dược công lập
trên phạm vi toàn quốc từ năm 2009 nếu tham gia chính sách này sẽ được Tỉnh
hỗ trợ học phí và trợ cấp hàng tháng. 

Trong thời gian qua, hàng năm các sinh viên tham gia chính sách này đều
được Tỉnh (thông qua Sở Y tế) thanh toán các khoản tiền học phí cho các trường
mà sinh viên đang theo học. Tuy nhiên, trong năm 2019, Đoàn Kiểm toán Nhà
nước Khu vực XIII đã có ý kiến đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh “chấm dứt việc
hỗ trợ đào tạo sinh viên ngành y tế theo hình thức đào tạo theo địa chỉ”. Thực
hiện ý kiến của Đoàn Kiểm toán Nhà nước Khu vực XIII, Sở Y tế tạm ngưng
thanh toán tiền học cho các sinh viên đang tham gia chính sách đào tạo theo địa
chỉ của Tỉnh. 

Hiện nay, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã có văn bản kiến nghị với Kiểm toán
Nhà nước tiếp tục cho phép Tỉnh được thực hiện chính sách này. Trong khi chờ
đợi ý kiến của Kiểm toán Nhà nước, Sở Y tế rất mong được sự chia sẻ của người
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dân và cùng đồng hành với ngành Y tế trong việc hỗ trợ tiền cho con em đang
theo học tại các Trường. 

Sở Y tế sẽ sớm thông tin cho người dân sau khi có ý kiến của Kiểm toán
Nhà nước và UBND tỉnh. Sở Y tế cung cấp số điện thoại 02543.811.943 để
người dân biết và liên hệ.

Sở Y tế thông báo đến người dân được biết./.

Nơi nhận:
-Tỉnh ủy, UBND tỉnh (báo cáo);
- Đường dây nóng tỉnh (đăng tải);
- Bộ phận CNTT Sở (đăng tải);
- Các PGĐ Sở;
- Các Phòng chức năng Sở (th/h);
- Lưu: VT, Ttra. 

GIÁM ĐỐC

  Phạm Minh An
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