
 

 

 

 

UBND 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  9  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Trả lời phản ánh từ số điện thoại 0853.972.991 

về kinh phí cho sinh viên Y khoa trên hệ thống  

Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh 

 

Ngày 10/9/2020, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại 

0853.972.991 trên hệ thống Đường dây nóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nội 

dung phản ánh như sau:  

“Trước giờ tỉnh BR-VT vẫn 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 vẫn đang xem xét. Nhưng hơn 01 năm rồi vẫn chưa có thông tin gì thêm. 

Nếu hiện nay Tỉnh không còn hỗ trợ hay có thay đổi thông tin thì mong cơ quan 

chức năng có thể thông báo cho các phụ huynh được rõ”. 

Sau khi xem xét, Sở Y tế 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 tế tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu từ nay đến năm 2020 và thực hiện đến năm 2026”; 

các sinh viên có hộ khẩu tại tỉnh BR-VT đã trúng tuyển vào các Trường ĐHYD 

công lập (Đại học Y dược TP. HCM, Đại học Y dược Cần Thơ…) tham gia 

chính sách này sẽ được Tỉnh hỗ trợ học phí và trợ cấp hàng tháng. 

Trong những năm qua, các sinh viên đã tham gia chính sách này đều được 

Tỉnh (thông qua Sở Y tế) hỗ trợ học phí và trợ cấp hàng tháng theo quy định.  

- Năm 2019, Đoàn Kiểm toán nhà nước Khu vực XIII đã có ý kiến đề nghị 

UBND tỉnh “Chấm dứt việc hỗ trợ đào tạo sinh viên ngành y tế theo hình thức 

cử tuyển và  đào tạo theo địa chỉ; thu hồi Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND 

ngày 10/09/2014, do ban hành không phù hợp với Nghị định số 134/2006/NĐ-

CP ngày 14/11/2006 và Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của 

Chính phủ về việc quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại 

học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân”. 

Thực hiện ý kiến của Kiểm toán nên Sở Y tế đã tạm ngưng thanh toán học 

phí và trợ cấp hàng tháng cho tất cả các sinh viên từ năm 2019 đến nay.  

- Để tháo gở khó khăn cho sinh viên, Sở Y tế đã có các văn bản báo cáo 

UBND tỉnh và UBND tỉnh cũng có văn bản kiến nghị Tổng Kiểm toán Nhà 

nước, Thủ tướng Chính phủ cho phép Ngành Y tế tiếp tục được đào tạo Bác sĩ 
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theo chính sách đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 45/2014/QĐ-

UBND.  

Từ những kiến nghị của UBND tỉnh, ngày 12/6/2020, Tổng Kiểm toán Nhà 

nước đã có văn bản số 626/KTNN-CĐ giao UBND tỉnh thực hiện theo đúng văn 

bản số 87/KVXIII-TH ngày 16/3/2020 của Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII; 

tại văn bản 87/KVXIII-TH, Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII đã có ý kiến điều 

chỉnh: Đối với các trường hợp đã ký hợp đồng đào tạo với Sở Y tế sẽ do UBND 

tỉnh quyết định.  

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh, Sở Y tế tiến hành tổ chức cuộc họp với 

các sở ngành liên quan, đồng thời ngày 05/8/2020, Sở Y tế đã có văn bản số 

2358/SYT-VP đề nghị UBND tỉnh đồng ý về chủ trương và bố trí kinh phí từ 

nguồn ngân sách nhà nước để tiếp tục đào tạo và hỗ trợ kinh phí cho các trường 

hợp sinh viên đã và đang theo học theo chính sách của tỉnh đã được phê duyệt 

tại Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh (các trường hợp đã ký 

hợp đồng tài trợ). 

Sau khi được UBND tỉnh cấp kinh phí, Sở Y tế sẽ tiến hành thanh toán các 

khoản học phí, trợ cấp hàng tháng cho tất cả các sinh viên từ thời điểm kiểm 

toán tạm dừng đến nay. 

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

 

Nơi nhận: 

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh (báo cáo); 

- ĐDN BRVT (đăng tải); 

- Bộ phận CNTT Sở (//); 

- Các đơn vị trực thuộc (ph/h); 

- Các PYT huyện, thị, TP (//) 

- Các Phòng SYT (//); 

- Lưu: VT, Ttra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Minh An 
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