
CÔNG BÁO/Số 09/Ngày 25 - 7 - 201434

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

Số: 23/2014/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Lào Cai, ngày 07 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
Về chính sách ưu tiên tuyển dụng người dân tộc thiểu số vào  

các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2014 - 2016 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định 

chế độ cử tuyển vào cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ 
thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công 
tác dân tộc;

 Sau khi xem xét Tờ trình số 67/TTr-UBND ngày 17/6/2014 của UBND tỉnh về 
việc ban hành quy định về chính sách ưu tiên tuyển dụng người dân tộc thiểu số vào 
các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể, giai đoạn 
2014 - 2016; Báo cáo thẩm tra số 38/BC-HĐND ngày 26/6/2014 của Ban dân tộc 
HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Phê chuẩn chính sách ưu tiên tuyển dụng người dân tộc thiểu số vào các 
cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2014 - 2016, cụ thể như sau:

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:
1.1. Chính sách ưu tiên tuyển dụng người dân tộc thiểu số áp dụng đối với các 

cơ quan sau: 
a) Các cơ quan, ban Đảng thuộc Tỉnh ủy; Huyện ủy, Thành ủy.
b) Các cơ quan thuộc HĐND; các cơ quan chuyên môn, đơn vị nghiệp thuộc 

UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện.
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c) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện.
d) UBND các xã, phường, thị trấn.
1.2. Đối tượng được hưởng chính sách: 
a) Người dân tộc thiểu số được UBND tỉnh cử đi đào tạo theo chế độ cử tuyển, 

đã tốt nghiệp đại học.
b) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại các xã, phường, thị trấn của 

tỉnh Lào Cai từ 05 năm trở lên (tính đến thời điểm bắt đầu đi học đại học), đã tốt 
nghiệp đại học hệ chính quy tại các trường công lập.

1.3. Đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vận dụng chính sách này để 
tuyển dụng, hợp đồng lao động đối với người dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp đại học, 
cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hoặc có các trình độ đào tạo nghề phù hợp với 
ngành nghề kinh doanh.  

2. Nguyên tắc thực hiện:
a) Ưu tiên tuyển dụng người dân tộc thiểu số để nâng cao tỷ lệ người dân tộc 

thiểu số trong các cơ quan nhà nước, nhưng vẫn phải đảm bảo từng bước nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực.

b) Đảm bảo tính phù hợp giữa đặc thù của địa phương với chính sách dân tộc 
của Đảng, Nhà nước.

c) Khi thực hiện Chính sách ưu tiên tuyển dụng người dân tộc thiểu số phải đảm 
bảo dân chủ, công khai, công bằng, đúng đối tượng.

d) Các cơ quan, đơn vị chỉ thực hiện tuyển dụng theo các quy định hiện hành 
khác sau khi đã thực hiện chính sách này.

đ) Hàng năm, UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tuyển dụng, 
hợp đồng người dân tộc thiểu số của tỉnh vào làm việc trong các cơ quan Đảng, cơ 
quan Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể trên địa bàn tỉnh báo cáo 
Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo, phê duyệt để triển khai thực hiện. 

3. Nội dung chính sách: 
3.1. Ưu tiên tuyển dụng người dân tộc thiểu số làm công chức, viên chức cấp 

tỉnh, cấp huyện và công chức cấp xã
3.1.1. Trường hợp được ưu tiên xét tuyển:
a) Người dân tộc thiểu số được UBND tỉnh cử đi học Đại học theo chế độ cử 

tuyển quy định tại Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ 
quy định chế độ cử tuyển vào cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp 
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, sau khi tốt nghiệp đăng ký dự tuyển vào các vị 
trí công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện và công chức cấp xã phù hợp với trình 
độ, chuyên ngành đào tạo. 

b) Người dân tộc thiểu số của tỉnh Lào Cai tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, 
hệ chính quy tại các trường đại học công lập đăng ký dự tuyển vào các vị trí công 
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chức cấp tỉnh, cấp huyện phù hợp với trình độ, chuyên ngành đào tạo trong danh mục 
chuyên ngành thu hút của tỉnh ban hành hàng năm. 

c) Người dân tộc thiểu số của tỉnh Lào Cai tốt nghiệp đại học hệ chính quy tại 
các trường công lập đăng ký dự tuyển viên chức cấp tỉnh, cấp huyện hoặc dự tuyển 
vào các chức danh công chức cấp xã phù hợp với chuyên ngành đào tạo. 

3.1.2. Ưu tiên cộng điểm khi thi tuyển, xét tuyển:
Người dân tộc thiểu số của tỉnh Lào Cai khi dự tuyển công chức, viên chức cấp 

tỉnh, cấp huyện và công chức cấp xã được ưu tiên cộng 20 điểm vào tổng điểm xét 
tuyển hoặc thi tuyển. 

3.1.3. Người dân tộc thiểu số của tỉnh Lào Cai tốt nghiệp đại học hệ chính quy 
tại các trường công lập dự thi tuyển vào công chức cấp huyện thì được miễn thi môn 
ngoại ngữ.

3.2. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với  người dân tộc thiểu số đã tốt 
nghiệp đại học.

3.2.1. Người dân tộc thiểu số của tỉnh Lào Cai tốt nghiệp đại học hệ chính quy 
tại các trường công lập đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm mà vị trí này chỉ có 01 
người đăng ký dự tuyển, nhưng không trúng tuyển thì người dự tuyển được ký hợp 
đồng làm việc đúng vị trí việc làm với cơ quan dự tuyển để rèn luyện chuyên môn, 
chờ tham gia dự tuyển lần thứ hai trong kỳ tuyển dụng tiếp theo. 

3.2.2. Người dân tộc thiểu số của tỉnh tốt nghiệp đại học hệ chính quy tại các 
trường công lập được cơ quan có thẩm quyền giới thiệu và giao chỉ tiêu cho các cơ 
quan, đơn vị trong tỉnh hợp đồng làm việc để tạo nguồn cán bộ, công chức, viên chức 
người dân tộc thiểu số khi đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có chuyên ngành đào tạo phù hợp, có đủ sức khỏe, đủ hồ sơ theo quy định.
b) Có đạo đức tốt, không vi phạm pháp luật.
c) Được cơ quan có thẩm quyền phỏng vấn, sát hạch đánh giá đạt yêu cầu trở lên.
3.2.3. Quyền lợi của người được hợp đồng làm việc:
- Được hưởng 100% mức lương theo ngạch, bậc của người được tuyển dụng lần 

đầu ở cùng vị trí việc làm và các chế độ khác theo quy định của Bộ Luật Lao động.
- Thời gian hợp đồng được tính trừ vào thời gian tập sự khi được tuyển dụng 

chính thức.
- Trường hợp người hợp đồng làm việc có 02 năm liên tục được đánh giá là hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ thì được xét tuyển dụng khi có chỉ tiêu biên chế mà không 
phải qua thi tuyển; nếu 02 năm liên tục không hoàn thành nhiệm vụ thì phải chấm 
dứt hợp đồng làm việc.

3.3. Thứ tự ưu tiên trong tuyển dụng, hợp đồng:
Nếu cùng một vị trí việc làm, có nhiều người dân tộc thiểu số dự tuyển thì thứ tự 

ưu tiên tuyển dụng, hợp đồng được quy định như sau:
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a) Dân tộc có rất ít người quy định tại Điều 4 Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 
14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc.

b) Người dân tộc thiểu số là nữ.
c) Người dân tộc thiểu số là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
d) Người có hộ khẩu thường trú ở các xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn thuộc tỉnh theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
đ) Người có kết quả học tập cao hơn.
4. Nguồn kinh phí: Nguồn kinh phí thực hiện Chính sách ưu tiên tuyển dụng 

người dân tộc thiểu số vào các cơ quan Nhà nước, cơ quan Đảng, Uỷ ban Mặt trận 
Tổ quốc, Đoàn thể trên địa bàn tỉnh Lào Cai được bố trí trong dự toán ngân sách 
địa phương.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:
1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát 

thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIV thông qua 

ngày 04/7/2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

                                                                                                  CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Văn Cường


