
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIFT NAM 
TINH QUANG TRI Ic tIp - Tii do - Hanh phuic 

Quáng Trt,  ngày  04 

BAO CÁO 
.' A Ket qua vlçc to chtrc thtrc hiçn Ngh quyet so 12/20131NQ-HDND; 

Ngh quyêt s 09/2017/NQ-HDND Va Ngh quyêt s 11/20191NQ-HDND 
cüa HDND tinh Quãng Trj ttr nãm 2013 dn nãm 2020 

và d xuât chInh sách giai do3n 2021 - 2026 

Thrc hin Nghj quyt s 12/2013/NQ-HDND ngày 31/5/2013 cüa Hi 
dông than dan tinh ye vic Quy djnh mt so chinh sách dào t?o,  bôi duong, dãi 
ng, thu hit và tto nguôn nhân hrc có chat hrcmg cüa tinh Quàng Trj giai don 
2013 - 2020; Nghj quyêt so 09/2017/NQ-1-IDND ngày 23/5/2017 cüa HDND 
tinh sCra dôi, bô sung mt so diêu cüa Ngh quyét so 12/201 3/NQ-HDND ngày 
3 1/5/2013 cüa HDND tinh ye vic Quy djnh mt so chInh sách dào tao,  bôi 
duông, dAi ng, thu hut và tao  nguôn nhân 1irc có chat hrng ccia tinh Quãng Trj 
giai don 2013 - 2020 và Nghj quyêt sO 11/2019/NQ-HDND ngày 20/7/2019 
cüa Hi dông nhân dan tinh ye vic bâi bó mt so diêu cüa Nghj quyêt so 
12/2013/NQ-RDND Va Nghj quyêt so 09/2017/NQ-HDND cüa Hi dông nhân 
dan tinh Quâng Tr, Uy ban nhân dan tinh kInh báo cáo Hôi dông nhan dan tinh 
kêt qua vic to chüc thirc hin nhu sau: 

I. KET QUA DAT DUQC 
1. ChInh sách dào to, bi dtrô'ng 
1.1. Dào tao sau dci hQc 
Cong tác dào tao  sau  dai  hQc dâ duc thu tr9ng quan tam. Tr näm 2013 

den nay toàn tinh tang 840 (theo myc tiêu Nghj quyêt là 787 ngw&i,) can b, cong 
chirc, viên chCrc có trInh d dào tao  sau  dai  h9c. 

Cthê: 
- Can b, cong chüc duc ccr di dào tao  sau  dai  h9c theo chInh sách cüa 

tinh: 103 ngithi. Trong do: Chü tjch UBND tinh Quyet djnh ccr di dào tao  sau 
dai hçc theo chInh sách cUa tinh (theo Ngh quyet 12/2013/NQ-HDND thdm 
quyén czr di dào to là Chü tjch UBND tinh) 34 nguii: cOng chüc 16 ngu?i 
(tiên sT 01 nguii, thac si 15 ngu?ii, ntr 07 ngu&i), viên chirc 18 nguYi (thac sT 07 
nguài, CK cap i 05 ngu?i, bác si nti trü 06 ngthi, nt 10 ngtr&i); Ca quan, dan 
vi cà can b, cong chüc, viên chirc di dào tao  theo clii tiêu UBND tinhgiao: 69 
nguôi (Thac s5: 22 ngu?i, bác s CK cap I: 43 ngu1i, Bác s CK cap II: 04 
nguOri). 

- Tuyên diing theo hInh thüc thu hut: 79 ngthi. 
- COng chirc, viên chcrc tr t(tc kinh phi tham gia dào tao  sau  dai  h9c 65$ 

ng.thi. 
*KjthphI: 
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- H trg lam 1un van t& nghip sau di h9c di vó.i các trithng hçp 
chuyên tiêp (di h9c tnrâc thôi diem Nghj quyêt so 12/2013/NQ-HDND ngày 
31/5/2013có hiu lrc): 252 ngi.ri vth tong kinh phi là 2.720.000.000 dông. 

- Ho trçY kinh phi dào tao  sau dii h9c theo chInh sách cüa tinh 67 ngiiôi 
vi kinh phi 2.569.015.000 dông. 

1.2. Dào tço bác si du'çxc sidi hQc 
Tr thrc trng nguôn nhân hrc bác si, ducic si dai  h9c trên dja bàn tinh con 

thiu chua dáp üng duc nhu câu khárn chüa bnh cüa ngui dan, trên Co s& 
chinh sách dâo tao  bác si, d1r9c si di h9c tai  Nghj quyCt so 12/201 3/NQ-HDND, 
Uy ban nhân dan tinh dA ci:r 40 hc sinh di dào tao  bác si, duqc si chInh quy, 
trong do: Dâo tao  tnrng cong 1p 17 ngui (bác si da khoa 05 ngi.ri, bác si y 
hc cô truyên 12 ngtthi), dào tao  các tri.thng dan l.p 23 ngiii (bác si da khoa 22 
nglIi, Duot si dai  h9c 01 ngiiOi); dông thai cr 51 viên chirc di dào tao  bác Si, 
diicc si lien thông. 

Den nay dA có 32 bác si tot nghip (bác si da khoa: 24 ngi.x&i, bác si y h9c 
dr phông: 03 ng1.ri, bác si y hpc cô truyên: 05 ngu?i). Trong do: bác si tot 
nghip loai giói: 05 ng1si, loai khá: 26 ngui, trung bInh: 01 ngi.thi. 

Tong so bác si, duçc si dai  h9c duc thu hut, dào tao  theo chinh sách ciia 
tinh là 219 ngi.r&i (thu hut 128 ngi.ii, dào tao  91 ngi.rôi), dat 62,57% so vói rnvc 
tiêu cOa Nghj quyêt dê ra. 

* Kinh phi: Ho tro dào t?o  bác si, dupc si dai  h9c 91 ngui vOi tong kinh 
phI 6.184.700.000 dông. Trong do: 

- Ho trçi hçc sinh duoc cr di dào tao  bác si, di.rc si chInh quy 40 ngui 
vOi tong kinh phI 5.119.700.000 dông. 

- H trçl viên chirc dugc ci.r di dào tao  bác si, duc si lien thông 51 ngui 
v&i tong kinh phi 1.065.000.000 dông. 

2. ChInh sách dãi ng dôi vói can bi y t CO SÔ dang cOng tác 
Thrc hin chInh sách dAi ng dôi vi bác si, ducc si Co trInh d dai  h9c 

trâ len dang cong tác tai  tuyên diêu trj và dir phOng: 637 ngu&i. Trong do, bác si, 
dirge si dang cong tác tai  tuyên xâ, phu'ng, thi trân 138 ngu&i; bác i, duçc si 
dang cOng tác tai  tuyCn huyn 186 ng..thi; bác si, dirge si dang cOng tác tai  tuyên 
tinh 313 ngir1i. 

* Kinh phi: Thrc hin chinh sách dai ng dôi vOi bác si, duçic si có trInh 
d di h9c trà len dang cong tác t?i  tuyên diêu trj và dr phOng dôi vi 637 ngui 
vitôngkinhphI 18.559.000.000dông.Trongdo: 

- HO trg bác si, dirge si dang cOn tác t?i  tuyên xã, phithng, thj trân 138 
ngui vói tOng kinh phi 5.2 12.000.000 dOng. 

- HO trg bác si, duc si dang cong tác t?i  tuyên huyn 186 ngi.ri vOi tong 
kinh phi 7.542.000.000 dông. 

- Ho tar bác si, dirc si dang cOng tác tai  tuyên tinh 313 nguäi vâi tOng 
kinh phi 5.805.000.000 dOng. 

3. Climb sácli thu hut 
- Thu hut can b, cOng chirc, viên chüc tir noi khác ye cong tác tai  tinh: 

khOng cO. 
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- Thu hut các d& tuqng bang hinh thüc tuyn thing: 281 ngu?ii, trong do: 
cong chrc 56 ngi.rài, gOm: Thtc sT nu&c ngoài 15 ngi.r?i, Thc si trong nixâc 18 
ngi.thi, Dai  h9c Thu khoa xep l°ai giOi 10 nguäi, Dai  h9c xêp l°ai giOi 13 ngt.thi 
(dwcic dào tao bang tiêng nwác ngoài và Co trinh dç5 ngogi ngil JELTS 5.5 trà 
lên. 29 ngtthi) và viên chirc 225 ngu1i, gôm: Thac sT trong nuàc 30 ngi.rii, Di 
hçc Thu khoa xêp 1°ai giOi 03 ngu&i, Dti h9c xêp loai giOi 65 nguri và bác si 
127 nguii. ChInh sách thu hOt b.ng hInh th'rc tuyên thäng theo Nghj quyêt so 
12/2013/NQ-HDND dung th1rc hin kê tir khi ChInh phO ban hành Nghj ljnh so 
140/2017/ND-CP ngây 05/12/20 17. 

- Thu hOt theo Nghj dnh so 140/2O17fND-CP: Sau khi ChInh phO ban 
hành Nghj djnh sO 140/2017/ND-CP ngày 05/12/2017 ye chInh sách thu hOt, tao 
nguOn can b ttr sinh viên tot nghip xuât sac, can b khoa h9c tré; dông thui, 
thirc hin các miic tiêu, quan diem, nhim vi và giài pháp theo Nghj quyêt so 
26-NQ/TW ngày 19/5/20 18 cOa Ban Chap hành Trung ucng Dãng khóa XII ye 
tp trung xay dijng dii ngfi can b các cap, nhât là cap chiên 1uc, dO phâm chat, 
nãng hrc và uy tin, ngangtâm nhim v1i, Uy ban nhân dan tinh d trInh Hi dông 
nhân dan tinh sCra dôi, bô sung Nghj quyêt so 12/201 3/NQ-HDND, Nghj quyêt 
so 09/2017/NQ-HDND. Ben cnh do, dâ chi dao  Sâ Ni vi tinh Quãng Trj 
thông báo ye vic dàng k nguôn sinh viên tot nghip xuât sac, can b khoa h9c 
tré CO nguyen vçng vào lam vic tai  các sà, ban, ngành và UBND các huyn, thj 
x, thành phô và các don vj sr nghip cong 1p; huâng dn các ca quan, dcrn vj 
hen d!a  bàn tinh Quãng TrI ru tiên tuyên d%Ing vào cong chOc, vién chüc truâc 
các dôi txqng thu hOt theo quy djnh ti Diéu 2 Nghj djnh so 140/201 7/ND-CP, 
sau do mâi thirc hin tuyên diing các doi tuçing khác theo dOng quy djnh. 

Trên cy so do, tu näm 2017 den nay, tinh Quãng Trj d tuyên diing theo 
chInh sách thu hut quy djnh tai  Nghj djnh so 140/2017/ND-CP cOa ChInh 
phO: 13 ngithi, trong do: 

+ Cong churc: 06 ngxOi (thuc dôi tucmg áp ding quy djnh tai  khoán 2 
Diêu 2 Nghj djnh so 140/2017/ND-CP). 

+ Viên chirc (chO yêu trong lTnh virc sr nghip giáo diic): 07 ngi.rài (thuc 
dôi trçing áp ding quy djnh tai  khoân 1 Diêu 2 Nghj djnh so 140/2017/ND-CP: 
05 ngu&i; thuc dôi tuqng áp dung quy djnh tai  khoán 2 Diêu 2 Nghj djnh so 
140/2017/ND-CP: 02 ngxOi). 

* Kinh phi: Ho trq chInh sách thu hOt dôi vOi các trung hçp tuyên thäng 
61 ngl.r&i vOi tOng kinh phi 1.534.650.000 dOng. 

4. Chinh sach ho trç' can bQ, cong chtrc nir 
Kinh phi h trçl dôi vOi can b, cong chCrc nti trong các co quan hãnh 

chInh 373 ngrii vOl tong kinh phi 583 .953.000 dOng. 
5.,ChInh sách to ngun 
Bô sung mt sO lucing cong chüc, vién chuc tré dtrçic dào tao  ca ban, có 

trInh d chuyên mon nghip vi giôi: 60 nguäi (khong kê 23 bác s, duçic s dai 
hçc cO tuyên), trong do: cong chic 37 (cap tinh: 10; huyn: 03; cap xâ: 24), viên 
chIrc 23, dt 12% mvc  tiêu cOa Nghj quy& dé ra. Vic chinh sách tao  nguôn không 
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dat so vâi Nghj quyt d ra là do phâi drng t chrc thirc hin tü nm 2017 d phü 
hcip vói quy djth m&i ChInh phü và các Bô lien quan. 

(Co phy lyc so sánh kêt qua thy'c hin các chi tiêu cia Nghj quyét so vói 
kê hooch kern theo,) 

II. DANH GIA iru DIEM vA TON TAI,  HN CHE 
1.Uudim 
1.1. ChInh sách dào tgo, bôi dw6ng 
a) ChInh sách dào tao sau dai h9c 
Thirc hin Nghj quyêt so 12/2013/NQ-HDND ngày 3 1/5/2013 và Nghj 

quyt so 09/2017/NQ-HDND ngày 23/5/2017 cüa Hi dông nhân dan tinh, Uy 
ban nhãn dan tinli dã ban hành kê hoach  phãn bô chi tiêu và chuyên ngành dào 
tao sau  dai  h9c theo chinh sách cüa tinh giai doan 2013 — 2020 Va giai don 
2017 — 2020 (sau khi có kiên thông nhât cüa Thu&ng trrc H)i dông nhân dan 
tinh). Chi tiêu và chuyên ngành dào tao  sau  dai  h9c ducrc xay drng trên ca s& 
thrc trng di ngü hin có và dé xuât cüa cac ngãnh, các dja phixcing, sat vâi yêu 
cau co cau di ngü cong chCrc, viên chüc ciia tüng ngành và dja phucing, dan vj 
dáp ing yêu câu dào tao  nâng cao trInh d chuyên mon nghip vi phic vii các 
linh virc phát triên kinh tê - xâ hi cüa tinh. ChInh sách h trçi dào tao  sau  dai 
hçc d gop phân nâng cao chat hxqng di ngO can b, cong chirc, vién chüc, 
nâng cao hiu qua hoat  dng cüa Ca quan, dan vj. Dào tao  sau  dai  hçc dã có djnh 
hithng va xac djnh rö chuyên ngành dào tao, so luçing ci the cho ttmg ca quan, 
dan vl,  gn vói yêu câu thirc tê nhim viii và djnh hi.râng phát triên chung cüa 
ngành, cUa tinh, tránh &rçlc tInh trng dào tao  tràn lan nhu truóc day. Tp trung 
h trci dao tao  sau  dai  h9c dôi voi nhing ngành, nghê, ca câu di ngii can b, 
cong chi'rc, viên chirc cOn thiêu nhân lirc có chat 1ung. Cong tác quy hoach,  xây 
dijng kê hoach dào tao,  bôi dung, quân 1'và bô trI si:r diing can b, cOng chirc, 
viên chüc sau dào tao  duac thi.rc hiên nê nêp han; chInh sách ho trçl dào tao  sau 
dai h9c duqc trién khai thrc hin có hiu qua dã khuyên khIch can b, cong 
chüc, vien chüc dcbit là can b, cOng chüc, viên chic nü di dào tao  nâng cao 
trInh d. Den nay, so luqng can b, cong chirc, viên chCrc cO trInh d sau dai  hçc 
tang len rO ret, Co 1.373/18.652 can b, cOng chüc, viên chirc có trInh d sau dai 
hçc, chiêm t5 l 7,36%; tang 840 nguii (tuyên thu hut: 79, ccr di dào tao  theo 
chInh sách cüa tinh: 103, chuyên tiêp và tr h9c nan cao trInh d: 658) so vâi 
nám 2012 và dat 105% so v&i miic tiêu cüa Nghj quyét dê ra. 

b) ChInh sách dào tao  bác s, drac s dai  h9c 
Thông qua chInh sách khuyên khIch dào tao  di ngü bác sT, dtrgc si dai 

h9c dã &rcic tang ctthng, kjp thai bô sung di ng' bác sT, duc si cOn thik cüa 
tinh, dc bit là các dan vj sir nghip tuyên huyn và khu virc; Di ngü bác Si, 
duc si dl!çlc dào tao  lien thông dã có thii gian thic hành y sT khám ch€ta bnh 
tôi thiêu là 36 thang, vi 4y di ngü bác sT nay vra duqe cüng CO ye chuyên 
môn, vüa có kinh nghim thrc tin nên dã dáp üng &rçic nhu câu chäm sOc sic 
khOe nhân dan, giãm tâi cho bnh vin tuyên tinh. Den nay dà thu hut và dào tao 
duqc 219 bác si, dixçic si dai  h9c (thu hut 128 ngtthi, dào tao 91 ngtri), dat 
62,57% so v&i miic tiêu cüa Nghj quyet d ra. 
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1.2. ChInh sách dâi ngó ã'i vái can b y tè cc' so' dang cong the 
Qua thirc tin chInh sách dAi ng dôi vâi can b y tê dang cong tác & tuyên 

diêu trj và dir phông dã mang lai  hiu qua tIch circ, gop phân cãi thin thu nhp, 
nâng cao d&i song cho các bác si; dng viên, khuyên khIch các bác si có trmnh d 
chuyên mon ye cong tác tai  tinh dc bit t.i tuyên xâ, tuyén huyn, tuyên dir 
phông. 

Vic ban hành chInh sách dãi ng dã th%rc sr khIch 1, khuyên khIch, dông 
viên, dé cao trách nhim cüa di ngü can b, bác sT, duçic sT có trInh d cti h9c 
dang cong tác trên dja bàn tinh yen tam cong tác, tiêp tiic phiic vii, cOng hiên lâu 
dài tai  dja phuang và sir phát triên cüa ngãnh y. 

1.3. C'hInh sách thu ht 
ChInh sách thu hut dâ dixqc thirc hin và mang lai  két qua rO net. VOl các 

diêu kin, tiêu chuân khá chat chë, yêu câu cao, tinh dä thu hut &rqc mt hrc 
lirqng iOn sinh viên giOi có phâm chat dao  &rc tot, co trInh d, nAng hrc và kiên 
thüc, ngo.i ngQ tot là con em dja ph.rong dé bO sung cho các SO, ban, ngành (35 
ngu&i), UBND các huyn, thl xA, thành phô (21 ngithi), tao  s1r chuyên biên ye 
chat h.rcing doi vOi di ngü can b, cOng chirc, vien chüc trong toàn tinh, tao  tiên 
dé cho day manh  hi nhp kinh tê quôc tê. Nhiêu giâi pháp, sang kin, dê xuât 
duçic áp diing vào thrc tiên tai  co quan, dan vj gop phân nãng cao nàng suât lao 
dtng, chat hrçmg, hiu qua trong cong vic ctóng gop tIch circ vào sr phát triên 
cüa tüng co quan, dan vj và dä có tác dng tIch cvc  den phát triên kinh tê - xâ 
hi cüa dja phuang. 

1.4. ChInh sách dôi vói can b, cong chzc ni 
Gop phân tao  diêu kin cho can b, cOng chIrc, viên chirc nt duqe tham 

gia bce tip,  nâng cao trInh d chuyên mon nghip vi1; tang t' 1 can b ntr giU 
các chüc v länh dao  quãn 1 trong cci quan, dan vj. Tir do gop phân thl?c hin 
tOt cong tác bInh dàng giOi. 

1.5. C'hInh sách tcxo nguOn 
ChInh sách tao  nguôn nhân 1c dä bô sung mt so hxqng cOng chüc, viên 

chCrc tré, duc dào tao  ca ban, có trInh d chuyén mon nghip vi giOi, gop phân 
giüp các Ca quan, dan vj, dja phwing cái thin và nâng cao chat hrçing, hiu qua 
hoat dng trên mt sO linh v1rc duqc phân cong. Dam bâo sir hoat  dng thun 
ii, lien tic, thông suôt, hiu qua cüa Ca quan, dan vj, dja phuong khi nguôn 
nhân 1irc do yêu to ljch sfr dê 1ai  co nh&ng han  chê nhât djnh và khi có ngLr&i 
nghi huu, tinh giãn biên the hoc Om dau, chuyên cong tác khác,... 

Vic bO trI cong chüc, yjén chOc tao  nguôn phü hqp vOi trInh d chuyên 
môn, nghip vi dâ phát huy tot nAng hrc, sO trixàng cüatmg cá nhân. Giüp cho 
cong chrc, viên ehOc tao  nguôn có ca hi hçc hOi, tiêp thu nhang kiên thOc, 
kinh nghim cüa ngu&i di trtr&c. Mt khác, vic tao  nguôn dã gi chãn nguôi 
giói, con em cüa tinh có ca hi & 'ai bô sung vào nguôn nhãn Iirc có chat hrqng 
cüa tinh ph%lc vi cho yêu cau hi nhp trong tuang lai. 

NhIn chung, các chInh sách dào tao,  bôi throng, dãi ng, thu hut và tao 
nguOn nhãn 1?c  cüa tinh bixOc dâu dä dem lai  kêt qua tIch circ, gop phan nãng 
cao chat lucing di ngü dáp Ong yêu cau nhirn vi trong tInh hInh sap xêp tO 
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chCrc b may, sp xp don vj hành chinh cp xã, thrc hin tinh giân biên ch 
hin nay và xu hixâng hi nhp quôc tê. 

2.Hnch 
- Các chInh sách lien quan den cong tác dào tao,  bôi throng, tuyên ding, 

s~ diing can b, cong chirc viên chirc thuâng xuyên &rçic süa dôi, bô sung, thay 
the, dn den mt so ni dung chInh sách cüa tinh quy djnh ti Nghj quyet so 
12/2013/NQ-HDND ngày 31/5/2013 không con phü hcip, gay vuàng mac trong 
qua trInh to chüc triên khai thrc hin Nghj quyêt. Do do, phâi thuing xuyên ban 
hành Nghj quyêt (Nghj quyêt so 09/2017/NQ-HDND ngày 23/5/2017 và Nghj 
quyêt so 1 1/2019/NQ-HDND ngày 20/7/2020) dê süa dôi, bô sung Nghj quyêt 
sO 12/2013/NQ-HDND, ci1 the nhu: 

+ Nghj djnh so 101/2017/ND-CP không quy djnh vic dào tao  trInh d dai 
hçc dôi vâi viên chüc do do chInh sách dào tao  bác si, disc si dai  h9c cüa tinh 
tai Nghj quyêt so 12/201 3/NQ-HDND là trái so vói quy djnh nêu trên. 

+ Nghj djnh so 140/2O17fND-CP cüa ChInh phU dâ có các quy djnh ye: 
pham vi áp diing, dOi tuçlng, tiêu chuãn áp diing chInh sách thu hut, tao  nguôn 
can b cong nhu chê d, chinh sách dôi vâi ngu&i &rçic tuyên dung, dan den các 
ni dung quy djnh ye chInh sách thu hut nguôn nhãn lirc cüa tInh tai  Nghj quyêt 
sO 12/2013/NQ-HDND không cOn phü hcip vâi quy djnh mói cüa ChInh phü. 

- Tr khi thrc hin chInh sách thu hut theo quy djnh tai  Nghj djnh so 
140/2017/ND-CP den nay, toàn tinh chi thu hUt &rqc 13 cong chirc, viên chüc, It 

' 

hon rat nhieu so vcn vice thu hut theo Ngh quyet so 12/2013Q- cua 
HDND tinh (281 ngr?i). 

- Mc dü tinh dã ban hành chInh sách dãi ng dôi vâi can b, cong chirc, 
viên chirc chat krcng cao &rçlc thu hUt tii noi khác ye tinh cong tác, tuy nhiên do 
mrc däi ng cOn thâp, dc thU kinh té - xã hi cUa dja phuo-ng cOn kern phát 
triên do dO sau hon 7 nAm trien khai thrc hin, tinh Quâng Trj van chua thu hUt 
dixçvc tnrOrng hçip nào. 

- Các dê tài khoa h9c, 1u.n an, 1un van tir nh&ng ngtrii di dào tao  sau dai 
h9c &rçic áp diing vào thirc tiên trén dja bàn tinh cOn It, chat li.rqng chixa cao. 
Di ngQ can b, cong chUc, viên chcrc cO trInh d sau dai  h9c chua tIch circ tham 
gia các boat dng phàn bin hoc tu van cho nhUng quyêt sách, chu trtwng, 
chInh sách lan cUa tinh; khà näng 4n dung kiên thüc dâ hçc cUa CBCCVC vào 
thirc hin các du an phát triên kinh tê - xã hi cOn han  chê, cOn có sir bat cp 
giüa nguii dtrçc Cu di h9c và ngu&i tr di h9c tp nãng cao trInh d. 

: Mc dU tinh dã có các chinh thu hUt, h trq, dâi ng dôi vói di ngü can 
b y tê, nlnmg den nay t' l bác si, duge si dai  h9c trong toàn tinhvãn cOn rat 
han chê, dc bit là di ngU bác si cong tác tai  tuyên co S& cOn thâp, do do s 
khO dat  duqc miic tiêu 10 bác sT/van dan den nàm 2025 thu Nghj quyêt sO 20-
NQ/TW ngày 25/10/2017 cUa Ban chap hành Trung uang Dãng dA dê ra nêu 
nhix tinh không tiep t11c có các chInh sách thu hUt, h trV,  dãi ng dOi vâi CC dôi 
tuang nêu trên, nhât là can b y té cong tác tai  các tuyên co sâ (Nám 2020, t3' I 
9,04 bác sT/vçn dan, dgt chi tiêu theo kê hooch quy a'jnh tçü Quyét djnh so 
122/QD-TTgngay 10/01/2013 cüa ChInhphz). 



7 

III. MEN NGH!, BE XUAT 
Tr nhüng kt qua da dat  duc và nhng tn tai, han ch trên, Jy ban nhân 

dan tinh kInh dé xuat Hi dông nhân dan tinh xem xét: 
1. Cho phép Uy ban nhân dan tinh thirc hin quy trInh dê tham mini Hi 

dông nhân dan tinh xem xét ban hành Nghj quyêttiêp tiic thirc hin int so chInE 
sách lien quan den cong tác dâi ng, thu hut nguôn nhân 1irc tinh Quâng Trj giai 
do.n2021-2026,cithê: 

1.1. ChInh sách thu hzt can bç5, cong chik, viên chic chat lwcing cao 
Can b, cong chüc, viên chrc chat krçing cao duçic thu hüttr ncii khác ye 

lam. vic tai  các Ca quan, dan v trên dja ban tinh duçc ho trq 01 lan alur sau: 
- Giáo six, Giáo six — Tiên sT: 200 lan h so 1 müc hxcing ca sâ. 
- Phó Giáo six, Phó Giáo six — Tiên sT: 150 lan h so 1 mirc lixang cci sâ. 
- Tiên si, Bác si chuyên khoa II: 80 lan h so 1 mcrc h.rang car sâ. 
- Bác sT chuyên khoa I, Bác si ni trü: 60 lan h so 1 mtc lixang car sâ. 
- Bác sT (dao tao  h chinh quy): 30 Ian h sO 1 müc lixang car s&. 
1.2. ChInh sách ho trç.r mç5t lan dôi v&i bác sTda khoa du'qc tuyên dyng 
Bac si da khoa tot nghip truông cong 1p dixcic tuyên diing vào cong tác 

tai tuyên huyn, tuyên xã sau khi truing tuyên duçic h trçl mt Ian nhu sau: 
- Tot nghip loai xuât sac duqc h trq 100 triu dông. 
- Tot nghip loai  giöi duçxc h trci 80 triu dông. 
- Tot nghip loai khá ducic h trcl 70 triu dông. 
- Tot nghip loai trung bInh khá duçic h trçi 50 triu dông. 
- Tot nghip loai trung bInh duqc h trçY 40 triu dông. 
1.3. ChInh sách dâi ngç3 dOi vol bác si, dwcic srdang cOng tác 
Viên chirc y té là bác si, di.rçic sT dai  h9c trâ len cOng tác tai  tuyén xà 

hu&ng các chê d) theo quy dinh  cüa ChInh phü và hi.r&ng ph1i cap ixu dài bang 
h so 1,0 müc krang car sà/tháng. Cong tác tai  tuyên huyn, trçrc tiép phic vçi 
trong 1mb vrc diêu trj duqc hrning phii cap ixu däi b&ng h so 0,7 mirc h.rong car 
s&/tháng; phiic vi trong linh vrc y tê d%r phông duçrc hix&ng bang h so 0,8 mtrc 
krcrng car s&/tháng. Cong tác ti tuyên tinh, trrc tiêp phiic vi trong linh vrc diêu 
trj di.rqc hu&ng phii cap ixu dâi bang h so 0,5 mIre krarng car sä/tháng; phic vi 
trong linh vrc ytê dir phông ducic huàng bang h sO 0,6 mIre hxang car s&Itháng. 

1.4. ChIn/i sac/i &5i vOl can b5, cOng chz°c ni 
Can b, cong chlrc nirdi.rçic cIr di dào tao,  bôi duông các khóa hçc có thai 

gian tir mt tháng trô len ye chuyen mon nghip vi, l lun chInh trj, quân 1 
nhà ni.râc, ngoài các chê d hO trq theo quy djnh, duçic h trçl them nhix sau: 

- Can b, cOng chlrc nCt thuc các car quan cap tinh, cap huyn &rgc M trçl 
bang h sO 0,2 mIre luang c& s&/nu&iItháng thi,rc h9c. Trix&ng hcrp là ngu1i dan 
tc thiêu so h trçr them bAng h so 0,3 mIre lixang c& s&/ngithi/tháng thc h9c. 

- can b, cong chIrc nti cap xa duqc h trq bang h so 0,3 mIre Iuong c& 
sâ/ngithiltháng thirc hQc. Trrnrng hqp là ngutM dan tOe  thiêu sO ngoài khoän h 
trcY nay, duçie h6 trçi theo chinh sách quy djnh tai  Nghj quyêt so 09/201 8/NQ-
HDND ngày 18/7/2018 cUa HDND tinh. 
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2. Không tip tiic thyc hin các chInh sách sau: 
2.1. ChInh sách ä'ào tgo saji dgi hQc. L do: Hin nay, t' 1 can b, cong 

chiirc, viên chc có trInh d sau di h9c (chua bao gôm các tru&ng hqp dang theo 
h9c các lop sau dai  hçc) khá cao, dâ vuçrt chi tiêu dê ra cüa Nghj quyêt 
12/2013/NQ-HDND và hin co ban dä dáp irng yêu cau thirc hin nhim vii. 

2.2. ChInh sac/i dào tçio bác si', du'crc si dgi hQc. L)2 do: Nghj quyêt so 

11/2019/NQ-HDND ngày 20/7/20 19 ciia HDND tinh dã bãi bO chInh sách dào 
tao bác Si, duc si di h9c quy djnh tai  Nghj quyêt so 12/201 3/NQ-HDND. 

2.3. ChInh sách thu hit bang hInh thzc tuyén tháng: L do: Nghj quyêt so 

1 1/2019/NQ-HDND ngày 20/7/2019 cüa HDND tinh dà bãi bó chInh sách thu 
hut bang hInh thrc tuyên thäng quy djnh tai  Nghj quyêt so 12/2013/NQ-HDND. 

2.4. ChInh sac/i tçio nguón n/ian licc có chat lung thay the khi có yêu câu: 
L do: Nghj quyêt so 09/2017/NQ-HDND ngày 23/5/2017 cüa HDND tinh dã 
bãi bO chInh sách tao  nguôn quy djnh tai  Nghj quyêt so 12/201 3/NQ-HDND. 

Uy ban nhân dan tinh báo cáo và xin kiên chi dao  cüa Hi dông nhân 
dan tinh./.a.' 

No'! nhâ,z: 
- Thurng trtjc Tinh Cry; 
- Hi dông nhân dan tinh; 
-. Chü tch, các PCT UBND tinh 
- S&Nôi vu; 
- L.ru: VT, NC.\/ 





Kt qua thrc 
(Kèin theo 

u1cac'clii 
ao 

PHIJ LVC 
a Nghj quyt s 12/2013/NQ-HDND cüa HDND tinh 

/BC-UBND ngày  04  /12/2020  cia UBND tinh) 

ST 
T 

D011 V! 
tInh 

Mic tiêu 
Nghi 

. 
quyet 

Kêt qua 
dt dtrqc 

Ti lê dat so 
v(ri rnic tiêu 
Nghj quyêt 

(%) 
I T I CBCC,VC có trInh d sau dai hoc % 7 7.36 105.14 
1 T' 1 CBCC cAp tinh, cAp huyn Co trInh d 15 27.09 171.80 
- CácSó, ban, ngành % 15-20 38.39 222.53 
- Huyén, thi xã, thànhph6 % 5-10 14.27 196.80 
2 Viên chiirc thuôc các DVSN % 5 5.25 97.40 

3 
T' 1 VC Trung ChInh trj Lé DuAn, 
TnrOng chuyên Lê Qu Don, Trueing Cao 
dAng Six phrn Quàng Trj cO trInh d sau dai 

% 50 56.28 112.55 

- Trirông ChInh trjLêDuá'n % 50 58.97 117.94 

- Tru'àng chuyên Lê Quj Don % 50 43.68 87.36 

- TrirOng Cao dng Swphgin Quáng Trj % 50 74.29 148.57 

Tru'ng Trung cAp chuyên nghitp Va trung 
cAp ngh 25-30 42.57 154.79 

II Thu ht'zt và dào tao bác s 

1 Thu ht và dào to bác s tuyn diu trj Ngi.r?ñ 250 179 71.60 

2 Thu hiit và dào t?o  bác s5 tuyn dir phOng NguOi 50 25 50.00 

3 Thu hut vâ dão t?o  duçc s d?i  hçc Ngi.r0i 50 15 30.00 
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