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Số: 4285/BYT-TCCB 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2020 

        V/v báo cáo thống kê  

nhân lực trong đơn vị sự nghiệp  

      y tế theo vị trí việc làm  

 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương 

- Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương 

- Các cơ sở khám, chữa bệnh, pháp y, pháp y tâm thần trực thuộc Bộ Y tế 
   

Thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về 

giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế, Bộ Y tế đang triển khai 

xây dựng Thông tư hướng dẫn xác định danh mục vị trí việc làm, định mức số 

lượng người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp.  

Để có cơ sở sửa đổi định mức viên chức/ giường bệnh, định mức viên 

chức/dân số quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 

05/6/2007 của Bộ Y tế-Bộ Nội vụ, Bộ Y tế trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân 

các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ sở khám, chữa bệnh, pháp 

y, pháp y tâm thần trực thuộc Bộ Y tế cung cấp thông tin về số liệu thống kê 

nhân lực trong các cơ sở y tế công lập, cụ thể như sau: 

1. Thống kê nhân lực hiện có của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập: (1) 

Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (2) 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, (3) Trung 

tâm y tế huyện, quận, thị xã/thành phố thuộc tỉnh (4) Cơ sở pháp y,  pháp y tâm 

thần (5)Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm.  

2. Kiến nghị của địa phương, đơn vị đối với Chính phủ, Bộ Y tế về biên 

chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế công lập để bảo đảm tốt việc chăm sóc, bảo 

vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong thời gian tới. 

Kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị gửi báo cáo số liệu thống kê nhân lực y tế 

về Bộ Y tế (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 30/8/2020 để tổng hợp, phân tích 

đề xuất định mức số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh 

nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập phù hợp với thực tiễn. 

Xin trân trọng cảm ơn. 

(Biểu mẫu thống kê thực trạng nhân lực trong các cơ sở y tế công lập xin gửi 

kèm theo công văn này. Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ với Tiến sĩ Vũ Văn Hoàn, 

điện thoại: 0912681680). 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Quyền Bộ trưởng (Để báo cáo); 

- Lưu VT, TCCB. 
 

KT.BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG  

 

Nguyễn Trường Sơn 
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