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V/v trin khai thrc hin h9p dng c1
th.rc hen nhiêm vu cüa nhân vién y
tê trung h9c
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- Sâ Giáo dic và Dào tao;
- Si Tài chmnh;
- So NOi vii;
- TJBND các qun, huyn.
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Thirc hin Cong vn s 2564/BNV-CCVC ngày 16 tháng 6 nm 2022 cüa
Bô NO! vu ye viêc hp ctông áé thuc hiên nhiém vu cua nhân viên ytê trixcing hoc,
dé dáp üng nhu câu ye nhân vien y té tnrOng h9c trong giai doan phông, chông djch
trên dja bàn toàn thành phô, UBND thành phô Dà Nng yêu câu các Cci quan, dcm
vi triên khai thrc hiên các nhim vt sau:
1. SO Giáo diic và Dao tao, UBND cac qun, huyen chi
dao, hixOng d.n các
cci sO giáo dic, trtthng h9c thuQc phm vi quãn 1 nghiêm tue triên khai thijc hin
Quyet djnh so 85/QD-TTg ngày 17/0 1/2022 cüa Thu lirOng Chmnh phü phê duyt
,
Chuorng trmnh yté trtthng h9c trong các cci sO mm non và phô thông gn vOi y tê
cci sO giai do?n 2021-2025 và Nghi quyêt s 102/NQ-CP ngày 03 tháng7 näm 2020
cüa Chmnh phU ye giái pháp d6i vOi bien ché sir nghip giáo dic và y te.
2. DivOi cac cci sO giáo diic cong 1p thuOc thAm quyn quân 1 chixa có
nhãn viên y té tnx&ng hQc, yeu cu SO Giáo diic vá E)ào tao, UBND cac qun, huyn
chi dao, hixOng dan thirc hiên các nOi dung sau:
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a) Giao cho ngi.rOi drng du cci sO giáo dic cong 1p th%rc hin vic k hcp
dông (06 thong) vOi nguàri có trinh dO chuyen mon y khoa hoc ki hop dong cung
Crng djch viii vOi y t cci sO, cci sO khám bnh, chUa bnh hoc y tê t'-r nhãn de thirc
hin nhim vi thi.reing trirc phông, chông djch tai cci sO giáo diic, chju trách nhim
tnxOc pháp lut và tri.rOc cci quan có thám quyên quán l dcin vi sir nghip cong lap;
b) Vic k hop dng lao dng và giãi quyt ch
dO, chInh sách khi chm düt
hop dOng lao dng doi vOi Ca than là nrOi có trinh dO chuyên mOn y khoa duqc
thrc hin theo quy djnh cüa pháp lust ye hop dng lao dOng, bâo dam mcrc krcing
tôi thiêu vcing và tizcing quan hop I gifla các vj trI vic lam trong don vj;
c)Ngun tài chinh thirc hin k hqp ding &rçic bó trI tCr ngun kinh phi hoat
dQng yté truOng hçc tr ngãn sách dânh cho sir nghip giáo dic, y té hang nAm cüa
dcinv theo phân cap hin hãnh; vic sir dicing thirc hin theo huOng dan t?i Thông
tu so 14/2 007/TT-BTC ngày 08/3/2007 cüa BO Tài
chIrih huOng dn si'r dung kinh
phI thrc hin cong tác y te trong cac trung h9c, Thông tu lien tjch sO
18/2011/TTLT-BGDDTByT ngay 28/4/2011 cüa BO trtxOng BO Giáo dc Va Dào
tao và BO truOng BO Y te quy dinh cac nOi dung dánh giá cong tác y té
tai các

2
trix&ng tiu h9c, tnr&ng trung hQc ca sâ, tru&ng trung hçc ph6 thông va tnx&ng ph
thông cO nhiêu cap h9c, Thông n.r lien tjch so 13/2016/'ITLT-BYT-BGDDT ngày
12/5/20 16 cüa B twang B Y tê và Bô truing BO Giáo diic và Dào tao quy djnh
v cong tác y té tru'ô'ng hQc, Quyet djnh so 851QD-TTg ngày 17/01/2022 ecia Thu
tixâng ChInh phü.
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D6i vâi nm 2022, các CG sâ giáo dc cong Wp là dan vj sir nghip tir chü
mt phn chi thrng xuyên và dan vj sr nghip cong 1p do nhà ntrâc bào darn
toàn bO chi thung xuyên sau khi dà si'r diing ngun tài chInh cUa don vj nhirng
không dam bão kinh phi dê thirc hin nhim vi nay, Co van bàn báo cáo S& Giáo
dc va Dào tao, UBND cac qun, huyn thâm djnh, tong hp giri S Tài chInh dê
báo cáo cap có thm quyn vic bó sung kinh phi theo quy djnh cUa pháp lut ye
ngãn sách nba rnrâc.
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3. Giao Si Tài chInh huâng dn sCr diving kinh phi thirc hin hop dng dê
thrc hin nhim vi cüa nhân viên y th tnxèng hc theo quy djnh.

-h

oa

ng

4. Giao S Ni vi theo dOi, huàng dn v vic k kt hop dng Yà tong hcip
khó khän, wang mac (nêu co) trong qua trInh triên khai thirc hin k kêt hp dông
dé thirc hien nhim vi cüa nhân viên y th tmng hçc.
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Nlhân duqc Cong van nay, d nghj cac ca quan, dan vj, dja phucing trin khai
thrc hin./. /Lt
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- Nhtr trén;
- Ltru: VT, SNV.

Lê Tuing Chinh

