
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:      /2019/NQ-HĐND Tuyên Quang, ngày        tháng 12 năm 2019 

 
 

NGHỊ QUYẾT 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách thu hút nguồn 

nhân lực có trình độ cao; chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi 

đào tạo nâng cao trình độ sau đại học, giai đoạn 2017-2021 ban hành kèm theo  
Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2016 

của Hội đồng nhân dân tỉnh 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 9 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của 

Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của 

Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, 

nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 

01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên 

chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực 

hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, 

đơn vị sự nghiệp công lập; 

Xét Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao; chính sách hỗ trợ cán bộ, công 

chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ sau đại học, giai đoạn 2017-2021 ban 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-24-2010-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-cong-chuc-102412.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-29-2012-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-137919.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-18-2010-nd-cp-dao-tao-boi-duong-cong-chuc-101959.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2011-tt-bnv-huong-dan-nghi-dinh-18-2010-nd-cp-118721.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-18-2010-nd-cp-dao-tao-boi-duong-cong-chuc-101959.aspx
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hành kèm theo Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 176/BC-HĐND ngày 03 tháng  12 

năm 2019 của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận 

của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách thu hút 

nguồn nhân lực có trình độ cao; chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên 

chức đi đào tạo nâng cao trình độ sau đại học, giai đoạn 2017-2021 ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 

2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang: 

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2, Điều 1 như sau: 

“b) Điều kiện riêng đối với một số trường hợp 

- Tiến sĩ, thạc sĩ được thu hút về tỉnh công tác với điều kiện trước đó phải 

tốt nghiệp đại học hệ chính quy (là thạc sĩ thì phải có kết quả tốt nghiệp đại học 

từ loại khá trở lên) các cơ sở giáo dục đại học công lập trong nước, các cơ sở 

đào tạo nước ngoài hoặc đào tạo đại học theo hình thức liên kết giữa các cơ sở 

giáo dục đại học công lập trong nước với các cơ sở đào tạo nước ngoài. 

- Bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II; bác sĩ đa khoa được thu hút về 

tỉnh công tác với điều kiện trước đó phải trúng tuyển, tốt nghiệp các cơ sở giáo 

dục đại học về y, y - dược hệ chính quy tập trung theo quy định của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo và Bộ Y tế về Chương trình khung đào tạo đại học đối với nhân lực 

ngành y tế (riêng Bác sĩ đa khoa hệ chính quy phải tốt nghiệp đại học loại khá 

trở lên). 

- Sinh viên tốt nghiệp đại học (hệ chính quy) được thu hút về tỉnh công 

tác với điều kiện tốt nghiệp đạt thủ khoa (nhưng phải được xếp tốt nghiệp loại 

giỏi trở lên); tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc Trường Đại học Tân Trào, các cơ sở 

giáo dục đại học công lập trong nước, các cơ sở đào tạo nước ngoài (phải là sinh 

viên trúng tuyển các cơ sở đào tạo đại học chính quy trong nước có học lực khá, 

giỏi được đi đào tạo nước ngoài) hoặc được đào tạo theo hình thức liên kết giữa 

các cơ sở giáo dục đại học công lập trong nước với các cơ sở đào tạo nước ngoài.”. 

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Điều 1 như sau: 

“4. Chính sách trong tuyển dụng 

Người được thu hút về tỉnh công tác được xét tuyển làm viên chức theo 

Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, 

quản lý và sử dụng viên chức, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên 

chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp 

đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập và quy định của pháp luật hiện hành.”. 

3. Sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2, Điều 2 như sau: 



3 

 

“b) Thời gian công tác trước khi được cử đi đào tạo: Đối với cán bộ, công 

chức từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự); đối với viên chức đã kết 

thúc thời gian tập sự (nếu có)”. 

4. Sửa đổi, bổ sung điểm c, Khoản 2, Điều 2 như sau: 

“c) Đối với cán bộ, công chức có 02 năm công tác liên tục liền kề trước 

thời điểm được cử đi đào tạo được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên”. 

5. Sửa đổi, bổ sung điểm e, Khoản 2, Điều 2 như sau: 

“e) Cam kết tiếp tục công tác tại cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh 

Tuyên Quang sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất 

gấp 02 lần thời gian đào tạo đối với cán bộ, công chức, viên chức”. 

6. Sửa đổi, bổ sung điểm a, Khoản 3, Điều 2 như sau: 

“a) Cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian được cử đi đào tạo được 

hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp theo lương theo quy định hiện hành 

của nhà nước.”. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy 

định của pháp luật. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các 

Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị 

quyết này. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, 

kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 20 tháng 12 năm 2019./. 
 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Các Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Bộ Nội vụ; 

- Cục kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;  

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh; 
- Các Ban của HĐND tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 
- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh,UBND tỉnh, 
  Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; 
- Thường trực HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Báo Tuyên Quang; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Công báo Tuyên Quang; 

- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh; 

- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sơn 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2019-12-10T15:19:42+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Nguyễn Văn Sơn<sonhdndtq@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2019-12-10T15:47:43+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang<hdndt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2019-12-10T15:47:51+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang<hdndt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2019-12-10T15:48:05+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang<hdndt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




