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QUYẾT ĐỊNH 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của 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, ban hành kèm theo Quyết định số 73/2007/QĐ-UBND 

ngày 16/11/2007 của UBND tỉnh Lào Cai 
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND ngày 26/10/2007 của HĐND tỉnh Lào 

Cai khóa XIII - Kỳ họp thứ 10 về việc 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 làm việc tại Lào Cai; 

Căn cứ Văn bản số 11/HĐND-TT ngày 08/02/2010 của Thường trực Hội đồng nhân 

dân tỉnh về việc thỏa thuận Tờ trình của UBND tỉnh về chính sách thu hút cán bộ; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 106/TTr-SNV ngày 29 tháng 3 

năm 2010, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của "Chính sách hỗ trợ đào tạo và thu hút cán 

bộ khoa học, kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao và nghệ nhân làm việc tại Lào Cai" ban 

hành kèm theo Quyết định số 73/2007/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2007 của 

UBND tỉnh Lào Cai, cụ thể: 

1. Sửa đổi, bổ sung điểm 1.3 khoản 1 Điều 2 như sau: 

"1.3. Sinh viên là người Lào Cai, sinh viên tỉnh ngoài tốt nghiệp đại học hệ chính 

quy và có bằng thạc sỹ trở lên phù hợp với yêu cầu của tỉnh Lào Cai; sinh viên là người 

Lào Cai tốt nghiệp đại học chính quy, sinh viên tỉnh ngoài 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". 

2. Sửa đổi Điều 7 như sau: 

"Điều 7. Chính sách về thu hút sinh viên, cán bộ khoa học, kỹ thuật có trình độ 

chuyên môn cao và nghệ nhân làm việc tại Lào Cai 

Sinh viên là người Lào Cai, sinh viên tỉnh ngoài tốt nghiệp đại học hệ chính quy và 

có bằng thạc sỹ trở lên; cán bộ, công chức, viên 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, mức trợ cấp như sau: 

1. Tốt nghiệp trình độ Tiến sỹ: 50 triệu đồng 

2. Tốt nghiệp trình độ Thạc sỹ: 30 triệu đồng 

3. Tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa cấp II: 35 triệu đồng 

4. Tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa cấp I: 15 triệu đồng 

5. Nghệ nhân ở các lĩnh vực mà tỉnh đang cần: 35 triệu đồng" 

Điều 2. Thời điểm áp dụng chính sách sửa đổi, bổ sung về thu hút sinh viên, cán bộ 

khoa học, kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao và nghệ nhân làm việc tại Lào Cai được 

thực hiện từ ngày 01/01/2010. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, 

đoàn thể tỉnh, Huyện ủy, Thành ủy, UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
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