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NGHỊ QUYẾT  
Phê chuẩn Chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút cán bộ khoa học, kỹ thuật 

có trình độ chuyên môn cao và nghệ nhân về làm việc tại Lào Cai 
 
 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

KHOÁ XIII - KỲ HỌP THỨ 10 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002; 
Sau khi xem xét Tờ trình số 92/TTr - UBND ngày 09/10/2007 của UBND tỉnh Lào Cai về việc 

ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút cán bộ khoa học, kỹ thuật có trình độ chuyên môn 
cao và nghệ nhân về làm việc tại Lào Cai; Báo cáo thẩm tra số 34/BC - BPC ngày 17/10/2007 của 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu tại kỳ họp; 

Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khoá XIII - Kỳ họp thứ 10, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Phê chuẩn Chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút cán bộ khoa học, kỹ thuật 
có trình độ chuyên môn cao và nghệ nhân về làm việc tại Lào Cai: 

 
I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH: 
 
1. Đối tượng áp dụng: 
 
1.1. Cán bộ, công chức, viên chức (cấp tỉnh, cấp huyện), bao gồm cả khối Đảng, đoàn thể 

và chính quyền. 
1.2. Học sinh Trung học phổ thông đạt học lực giỏi trong 02 năm cuối cấp, tốt nghiệp loại 

giỏi (riêng học sinh là con em dân tộc thiểu số tốt nghiệp loại khá; có điểm trung bình các môn 
học từ 7,5 trở lên); được tỉnh lựa chọn cử đi đào tạo đại học tại nước ngoài hoặc trúng tuyển vào 
các trường đại học hệ chính quy trong nước ở các lĩnh vực, chuyên ngành mà tỉnh đang cần và 
thiếu. 

1.3. Sinh viên là người Lào Cai tốt nghiệp đại học hệ chính quy; sinh viên ngoài tỉnh tốt 
nghiệp đại học hệ chính quy loại giỏi theo các chuyên ngành mà tỉnh cần, có nguyện vọng công 
tác lâu dài tại Lào Cai. 

1.4. Cán bộ khoa học, kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao và nghệ nhân ở tỉnh ngoài tình 
nguyện làm việc lâu dài tại Lào Cai (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Bác sỹ chuyên khoa cấp I, cấp II, Nghệ 
nhân bậc cao). 

2. Phạm vi điều chỉnh: 
2.1. Đào tạo sau đại học, lý luận Chính trị, quản lý nhà nước; tuyển dụng và hỗ trợ đào tạo 

nguồn nhân lực là học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh; 
2.2. Thu hút cán bộ khoa học, kỹ thuật, nghệ nhân có trình độ chuyên môn cao ngoài tỉnh 

về làm việc tại Lào Cai. 
 
II. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ: 
 



1. Chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học: 
 
1.1. Hỗ trợ đào tạo cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học tại nước 

ngoài: 
a) Đối tượng được cử đi đào tạo (Tiến sỹ, Thạc sỹ) theo các chương trình học bổng toàn 

phần, tài trợ toàn bộ từ các dự án, đề án của các bộ, ngành trung ương hoặc của tỉnh; phải có 
cam kết chấp hành đúng theo các điều kiện, quy định của tỉnh khi được cử đi học theo các 
chương trình học bổng toàn phần, tài trợ toàn phần từ các dự án, đề án của các bộ, ngành trung 
ương hoặc của tỉnh. 

b) Đối tượng được cử đi đào tạo không theo các chương trình học bổng toàn phần, tài trợ từ 
các dự án, đề án của các bộ, ngành hoặc của tỉnh: 

- Hỗ trợ đào tạo cán bộ có trình độ Tiến sỹ: 50 triệu đồng (nếu là cán bộ nữ hoặc là người 
dân tộc thiểu số thì mức hỗ trợ là 55 triệu đồng). 

- Hỗ trợ đào tạo cán bộ có trình độ Thạc sỹ: 30 triệu đồng (nếu là cán bộ nữ hoặc là người 
dân tộc thiểu số 35 triệu đồng). 

c) Đối tượng được cử đi đào tạo, được tài trợ một phần kinh phí từ các chương trình đề án, 
dự án của các bộ, ngành trung ương và của tỉnh; căn cứ vào mức tài trợ cụ thể của từng đề án, 
dự án, tỉnh Lào Cai sẽ hỗ trợ thêm kinh phí, cụ thể: 

- Đối với đào tạo Tiến sỹ: 
+ Được dự án tài trợ dưới 50% thì tỉnh hỗ trợ: 30 triệu đồng (nếu là cán bộ nữ hoặc là 

người dân tộc thiểu số thì mức hỗ trợ là 35 triệu đồng). 
+ Được dự án tài trợ trên 50% thì tỉnh hỗ trợ: 20 triệu đồng (nếu là cán bộ nữ hoặc là 

người dân tộc thiểu số thì mức hỗ trợ là 25 triệu đồng). 
- Đối với đào tạo Thạc sỹ: 
+ Được dự án tài trợ dưới 50% thì tỉnh hỗ trợ: 15 triệu đồng (nếu là cán bộ nữ hoặc là 

người dân tộc thiểu số thì mức hỗ trợ là 20 triệu đồng). 
+ Được dự án tài trợ trên 50% thì tỉnh hỗ trợ: 10 triệu đồng (Nếu là cán bộ nữ  hoặc là 

người dân tộc thiểu số thì mức hỗ trợ là 15 triệu đồng). 
1.2. Cán bộ, công chức, viên chức được tỉnh cử đi đào tạo trong nước: 
a) Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo nghiên cứu sinh, sau khi nhận bằng 

Tiến sỹ được hỗ trợ: 30 triệu đồng (nếu là cán bộ nữ hoặc là người dân tộc thiểu số thì mức hỗ 
trợ là 35 triệu đồng). 

b) Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo Thạc sỹ, sau khi nhận bằng được hỗ 
trợ: 18 triệu đồng (nếu là cán bộ nữ hoặc là người dân tộc thiểu số thì mức hỗ trợ là 22 triệu 
đồng). 

1.3. Cán bộ, viên chức ngành Y tế được cử đi đào tạo được hỗ trợ: 
a) Bác sỹ chuyên khoa cấp I: 08 triệu đồng (nếu là cán bộ nữ hoặc là người dân tộc thiểu số 

thì mức hỗ trợ là 10 triệu đồng). 
b) Bác sỹ chuyên khoa cấp II: 22 triệu đồng (nếu là cán bộ nữ hoặc là người dân tộc thiểu 

số thì mức hỗ trợ 25 triệu đồng). 
 
2. Chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo Lý luận chính trị, 

Quản lý nhà nước: 
Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo chương trình Cao cấp Chính trị, Cử nhân 

chính trị, Cử nhân Hành chính (văn bằng 2) tại chức ở tỉnh được hỗ trợ 02 triệu đồng cho cả 
khoá học. 

 
3. Chính sách tuyển dụng và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực là học sinh, sinh viên: 
3.1. Sinh viên là người Lào Cai, sinh viên ngoài tỉnh tốt nghiệp các trường đại học hệ chính 

quy, đạt học lực giỏi trở lên theo các chuyên ngành mà tỉnh đang cần: Nông - Lâm nghiệp, Kiến 
trúc - Xây dựng, Y tế, Công nghiệp, Giao thông, Thể dục - Thể thao, Thương mại - Du lịch, Công 
nghệ - Thông tin về công tác tại Lào Cai (có cam kết công tác từ 08 năm trở lên), được ưu tiên 
trong tuyển dụng, bố trí công tác phù hợp và được hỗ trợ 10 triệu đồng khi được tuyển dụng. 



3.2. Sinh viên là người Lào Cai tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá theo các chuyên 
ngành tỉnh đang cần: Nông - Lâm nghiệp, Kiến trúc - Xây dựng, Y tế, Công nghiệp, Giao thông, 
Thương mại - Du lịch, Công nghệ - Thông tin (cả trong nước và nước ngoài) về công tác tại Lào 
Cai (có cam kết công tác từ 08 năm trở lên), căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được ưu tiên trong 
tuyển dụng, bố trí công tác phù hợp và được hỗ trợ 07 triệu đồng nếu công tác tại các xã vùng 
III; hỗ trợ 03 triệu đồng nếu công tác tại các xã vùng II khi được tuyển dụng. 

3.3. Sinh viên là người Lào Cai, có hộ khẩu thường trú tại các xã khu vực III từ 03 năm trở 
lên trước khi đi học đại học hệ chính quy, sau khi tốt nghiệp tình nguyện về công tác tại các xã 
vùng III (có cam kết công tác từ 08 năm trở lên) được ưu tiên xét tuyển, bố trí công tác phù hợp 
và được hỗ trợ 07 triệu đồng khi được tuyển dụng. 

3.4. Học sinh Trung học phổ thông là người Lào Cai đạt học lực giỏi trong 02 năm cuối cấp, 
tốt nghiệp loại giỏi (riêng học sinh là con em dân tộc thiểu số tốt nghiệp loại khá; có điểm trung 
bình các môn học từ 7,5 trở lên), được tỉnh lựa chọn cử đi đào tạo đại học tại nước ngoài hoặc 
trúng tuyển vào các trường đại học hệ chính quy trong nước theo những chuyên ngành tỉnh 
đang thiếu và cần: Nông - Lâm nghiệp, Kiến trúc -  Xây dựng, Y tế, Công nghiệp, Giao thông, 
Thương mại - Du lịch, Công nghệ - Thông tin, sau khi tốt nghiệp về công tác tại Lào Cai (có cam 
kết công tác từ 08 năm trở lên), sẽ được tỉnh đài thọ như sau: 

a) Đối với học sinh giỏi được cử đi học tại nước ngoài: Trợ cấp toàn bộ học phí, chi phí ăn, ở 
và đi lại cho cả khoá học theo quy định của pháp luật có liên quan. 

b) Đối với học sinh giỏi được cử đi học trong nước: Trợ cấp toàn bộ học phí cho cả khoá học 
theo quy định hiện hành. 

 
4. Chính sách thu hút cán bộ khoa học, kỹ thuật, nghệ nhân có trình độ chuyên môn cao: 
Cán bộ, công chức, nghệ nhân ở tỉnh ngoài, có trình độ chuyên môn cao, phù hợp với yêu 

cầu của tỉnh Lào Cai, có phẩm chất đạo đức và năng lực quản lý điều hành tốt, tình nguyện đến 
công tác tại Lào Cai (có cam kết công tác từ 08 năm trở lên), căn cứ vào nhu cầu được ưu tiên 
tiếp nhận và bố trí vào những công việc phù hợp với ngành đào tạo và được trợ cấp 01 lần như 
sau: 

4.1. Cán bộ có trình độ Tiến sỹ: 50 triệu đồng. 
4.2. Cán bộ có trình độ Thạc sỹ: 30 triệu đồng. 
4.3. Cán bộ, công chức ngành Y tế: 
a) Bác sỹ chuyên khoa cấp II: 35 triệu đồng. 
b) Bác sỹ chuyên khoa cấp I: 15 triệu đồng. 
4.4. Nghệ nhân ở các chuyên ngành mà tỉnh đang cần: 35 triệu đồng. 
 
III. NGUỒN KINH PHÍ: 
Kinh phí để thực hiện Chính sách do ngân sách tỉnh đảm bảo. 
 
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao 
 
1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này. 
 
2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc 

thực hiện Nghị quyết. 
 
Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIII - Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 19 

tháng 10 năm 2007 và thay thế Nghị quyết số 22/2001/NQ - HĐND ngày 19/7/2001 của HĐND 
tỉnh Lào Cai./. 

CHỦ TỊCH 
(đã ký) 

Sùng Chúng 
 
 


