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BANG CQNG SAN VIT NAM 

  

.S 05- QD/TU TP. Yen Bái, ngày 31 tháng 01 nám 2022 

QUY BNH 
A A A Ve vice tham hoi, ho trçr doi voi can b9 

- Can cü Quy djnh s 18-QD/TU, ngày 15/11/202 1 cüa Ban Thuó'ng vi 
Tinh ui Yen Bái v thàm höi, h trq và diu duOng di vth can b; 

- Can cü Quy djnh s 03-QD/TU, ngày 3 1/01/2022 cüa Ban Thu?mg vi 
Thành u' Yen Bái ye phân cap quàn 1 to chirc, can b. 

Ban Thu&ng vi Thành u Yen Bái quy djnh v thàm hOi, h trçY di vói 
can b thuc din Ban Thng vi Thành üy quãn 1, nhix sau: 

!. yE THAM HOI, TR( CAP 

1. Bi tirç'ng và diu kiin 

1.1. Dcui 1w9'ng 

- Can b di.rang chirc, nguyen chirc thuc din Ban Thuông viii Tinh üy 
quãn 1 theo quy djnh phân cp quãn l t chüc, can b hin hành; 

- Các dng clii ducrng chüc, nguyen chirc thuc din Ban Thithng vii 
Thành üy quãn 1; 

- Than nhân can b nêu trên gm: B, mçdé; b& mc vç hoc chng, ngui 
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Co cong nuoi dixoTig (du'Q'c cap co tham quyen cong nhgn,); vç hoac  chong om 
ntng phãi diu trj t?i  các bnh vin hoc gp tai nan, rüi ro. 

- Các dng chI trong qua trInh Cong tác giü nhiêu chirc v11 khác nhau thI 
can cü vào chirc vi cao nht ('chác vy do hiçn nay do Ban Thwô'ng vy Tinh zy 
hoc do Ban ThwOi'zg vy Thành üy quán lj hoc twang duvi'zg). 

- Can b bj k lut tir hInh thirc each chiirc, giáng chirc trâ len; can b thôi 
giü chüc vi,i do näng l'i.rc, uy tin thp hoc do diu chuyên cong tác không áp 
diing trçi c.p theo quy djnh nay. 

1.2. Diu kin 

Di ttrqng can b, than nhân can b neu ô trên m nng, gp tai nan  rñi ro 
phâi diu trj tai  Trung tam t tuyn huyn, Bnh vin da khoa, chuyên khoa 
tuyên tinh; Bnh vin Trung umg. 
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2. Mfrc thäm hôi, trq cap: 

- Vic thäm hOi, áp di.ing không qua 02 ln/nguoi/nàm. 

- Vic h trçi dc bit di vâi can b mc bnh nng, him ngheo khi hoàn 
cãnh gia dlInh khó khãn, áp diing không qua 01 l.nIngithiInam. 

2.1. Mac chi thâm m, gp tai n(in rüi ro 

- Thung trirc Thành ñy (ca các dng chI during ch&c và nguyen chtc là 
Uy viên Ban Thwôi'zg vy Tinh zy): Mire chi là 3.000.000 dông/nguii/lân. 

- Uy viên Ban ThuOrng vi1 Thành ñy, Uy viên Thuèng trirc Hi dng nhân 
dan thành ph, Uy viên Ban Chip hành Dãng b thành ph, Phó Chñ tjch Hi 
dng nhân dan - Uy ban nhân dan, Chit tjch Uy ban Mt trn To quc thành 
ph hoc Uy viên Ban Chp hãnh Dáng b tinh: Mirc chi là 2.000.000 
dngInguii/thn. 

- Tru&ng các phông, ban, doàn th chInh trj - xä hi thành ph và ti.rang 
ducing, Chánh Van Cp ity và Chinh quyn thành ph& Mire chi là 1.000.000 
dng/nguii/l.n. 

- BI th1.r, Phó BI thu Thu&ng trirc, Chit tjch Hi dIng nhãn dan, Uy ban 
nhân dan xa, phthng, Bi thu các chi b, dãng b trirc thuOc Thành ity: Mire ehi 
là 1.000.000 dôngInguri/lân. 

- Phó trurng các phông, ban, Mt trn T que, doàn th chInh trj - xä hi 
thành ph và tung dirnmg, Uy viên Uy ban Kiêm tra Thành ity; Phó Chit tjch 
H(i &ng nhân, Uy ban nhân dn xã, phixrng: Mirc chi là 1000.000 
dông/nguri/lan. 

- Di vâi than nhân cita các chire danh nêu i trên: Mirc chi là 1.000.000 
dngInguii/l.n. 

2.2. Má'c tru cap 

- Cáe dng chI can b ducrng chirc, nguyen chirc là Uy viên Ban Chp 
hành Dàng b thành ph& Truóng các phông, ban, doàn the ehInh trj - xã hi 
thành ph và tixcrng duo'ng khi mc bnh nng, hiêm nghèo và có hoàn eânh 
gia dInh khó khän dugc trçi c.p mt ln ti da không qua 5.000.000 
dôngInguii. 

- NhUng trii6ng hçp dc bit khác Ban Bào v, chäm soc sire khóe can b 
thành ph báo cáo Thrnng trirc Thành ity cho kin giãi quyt. 

II. CHE DQ KHAM B1NH IMNH KY HANG NAM 

Hang näm, Ban Bâo v, chäm soc sire khoé can b thành ph t chirc 
khám sirc khóe It nht mt 1n cho diên can b sau: 
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- Cáe chCrc danh can b ctuo'ng chi'rc din Ban Thithng viii Thành üy quail 
1 duçic Ban Bào v, chäm soc sCrc khoê thành ph M chirc khám src khöe. 

- Can b ducrng chIrc là cap tru&ng và cap phó các don vj trirc thuc ngành 
dcc quãn l trirc tiêp và sinh hoat Dáng tti Pang b thành ph nhu: Vin Kim 
sat nhân dan thành ph, Toà an nhân dan thành ph, Chi ciic Thng ké, Chi 
ciic Thi hành an dan sr, Ht Kim lam, Trung tam Y t thành ph& Ban Chi 
huy Quân sir thành ph, Cong an thành ph& 

- Các &ng chI nguyen chirc: BI thu, Phó bI thu Thj uST, Thành ui; Chü 
tjch, Phó Chü tjch Hi dng nhân dan, Uy ban nhân dan thj xã, thành ph; Uy 
viên Ban Thuông vi Thj ur, Thành u, Uy viên Thu&ng trrc Hi dng nhân 
dan thành ph hin dang cix trü trén dja bàn thành. 

Ill. TO CH1J'C THIJ'C HIN 

1. Co quan To chfrc - Ni vui thành ph 

Htng näm, cüng vâi Ban Bào v chäm soc si'rc khoê can b cUa thành ph 
1p dir trU kinh phi chi thäm hôi can b m drau, gp tai nn rüi ro, trçi cp và 
khám bnh djnh kS'  trInh Thu&ng trrc, Ban Thung viii Thành üy xem xét, 
quyt djnh; quàn l và sü dçing ngun kinh phi duçic cp theo dung quy djnh. 

Co trách nhim cüng Van phông Cp ñy và Chinh quyn thành ph tham 
mini cho Thumg trirc Thành Uy chi dto dn thäm hOi, trçi cp kjp thii di v&i 
can b hoc than nhân can b quy djnh trên khi m dan phái nm vin. Mirc 
chi thàm hOi cüa các di tuçmg can b theo quy djnh trén. 

2. Các xä, phirèng, phông, ban, ngành, doàn th và ttro'ng dirong 

Di vi các xã, phixO'ng, phOng, ban, ngành, doàn th chmnh trj - xa hi thành 
pM và tuong duong; &m vj có can b thuc din quy djnh trén khi m dau, gp 
tai nn rüi ro phài di cp ciru, nim vin diu trj có trách nhim thông báo kjp th?yi 
cho Ban Bão v, chäm soc sirc khoé can bthnhpM (hoc Co'quan T ch&c - 
NQ1 vi thanhpho) biet de giai quyet chmh sach tham hoi kp thai. 

3. Ban Bão v chàm soc sfrc khoé thành pM 

PMi hçp vâi Ca quan T chüc - Ni v1i thành ph& Van phOng Cp Uy va 
ChInh quyn thành pM, Trung tam t thành pM trong viêc chäm soc sirc 
khoé cho can b, quãn l ngun kinh phi và t chirc khám sirc khoê djnh k' 
cho can bO thuc din Ban Thithng vii Thành Uy quân 1 theo quy djnh. 

Quy djnh nay có hiu içrc k tü ngày k và thay th Quy djnh s 09-QD/TU, 
ngày 16/10/2018 cüa Ban Thumg vi Thành üy Yen Bái v vice thàm hOi, h tr 
cánb. 
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Trong qua trinh thirc hin nu có gI vucng mac, phát sinh d nghj các dan 
vj phãn ánh v Thãnh üy (qua Ca quan T chz'rc - Ni vy thành M hoc Ban 
Báo vç chám soc szc khOe can b thànhph dé kjp thi xem xét giái quyet.I. 

Nai nhân: 
- ThiRing tnrc Tinh üy (d b/c), 
- Ban To chirc Tinhüy (de b/c), 
- Các dlc Uy viên BCH Dáng bO thành phô, 
- Các phông, ban, MTTQ, doãn the thãnh phô, 
- Các chi bO,  dãng bO trixc thuOc, 
- Lru TC-NV, VT/TU. 

T/M BAN THTf(1NG LJ 
Bi THU 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

