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SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /SYT-VP Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng 6 năm 2020

V/v góp ý dự thảo báo cáo, dự thảo tờ
trình đề nghị xây dựng Nghị quyết về
“Chính sách phát triển nguồn nhân lực

ngành Y tế tỉnh BR-VT, giai đoạn
2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Kính gửi:
- UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 
- Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở.

Ngày 10/4/2020, Sở Y tế có văn bản số 957/SYT-VP gửi các cơ quan, đơn
vị để lấy ý kiến đóng góp “Chính sách phát triển nguồn nhân lực chuyên môn
Ngành Y tế tỉnh BT-VT giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030”. Trên
cơ sở ý kiến đóng góp của Quý cơ quan, đơn vị; Sở Y tế tiếp thu, điều chỉnh cho
phù hợp với quy định pháp luật và phù hợp với thực tế. 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13
ngày 22/6/2015 của Quốc hội; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016
của Chính phủ Quy đinh chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban
hành văn bản quy phạm pháp luật. Sở Y tế tiếp tục xây dựng dự thảo báo cáo
đánh giá tác động, báo cáo đánh giá thực trạng, dự thảo tờ trình đề nghị xây
dựng Nghị quyết về “Chính sách phát triển nguồn nhân lực ngành Y tế tỉnh BR-
VT, giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 gửi đến Quý cơ quan, đơn
vị. Kính đề nghị  UBMTTQVN tỉnh;  Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh; Các cơ
quan, đơn vị trực thuộc ngành Y tế nghiên cứu cho ý kiến đóng góp bằng văn
bản về các nội dung dự thảo nêu trên.

Rất mong Quý cơ quan, đơn vị quan tâm đóng góp ý kiến và gửi văn bản
về Sở Y tế trước ngày 15/6/2020 theo địa chỉ: Sở Y tế, Số 01, đường Phạm Văn
Đồng, phường Phước Trung, Tp Bà Rịa./.

(Đính kèm là dự thảo báo cáo đánh giá tác động, báo cáo đánh giá thực
trạng, dự thảo tờ trình, bảng tổng hợp ý kiến)

Nơi nhận:                            GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Đăng công báo (Cổng TTĐT tinh);
- Website Sở Y tế; 
- Các Phó Giám đốc SYT;
- Các Phòng CMNV SYT (th/h);
- Lưu: VT, VP.
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