
u'c'  BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TiNH QUANG TRI DIc li1p - Ttr do - Hnh phüc 

S:  550  Ifl'r-UBND Quáng Trj, ngày  J  tháng 12 nám 2020 

T1 TRINU 
V viêc ban hành Nghi quyt kéo dài thôi gian áp dung môt s chInh sách 

quy d!nh tu Ngh quyet so 12/2013/NQ-HDND va Ngh quyet so 
09/2017/NQ-HDND cüa HOND tinh Quãng Trj 

KInh gi'ri: Hi dng nhân dan tinh. 

Thrc hin quy djnh cüa Lut ban hành van bàn quy phm pháp lut näm 
20 15, Uy ban nhân dan tinh kInh trinh Hi dông nhàn dan tinh Dir thâo Nghj 
quyêt kéo dài thii gian áp diing mt so chInh sách quy djnh tai  Nghj quyêt so 
12/2013/NQ-HDND và Nghj quyêt so 09/2017/NQ-HDND cüa HDND tinh 
Quâng Trj, nhu sau: 

I. S1 CAN THIET BAN HANH NGH! QUYET 

Sau han 07 näm trin khai thirc hin các chInh sách dào tao,  bi duäng, 
dãi ng, thu hut và tao  nguôn nhân hrc tinh Quâng Trj giai don 2013-2020 theo 
Nghj quyêt so 12/2013/NQ-HDND ngày 3 1/5/2013 cüa Hi dông nhàn dan tinh, 
den nay vic to chüc th%rc hin các chInh sách d dem lai  kêt qua tIch circ, gop 
phân nâng cao chat luqng di ngü dáp ing yêu câu nhim vii trong tInh hInh sap 
xêp tinh g9n b may, tinh giãn biên ché và xu htthng hi nhp quôc tê. 

S hxçing can b, cong chüc, vien chüc có trInh d sau dai  h9c tang len rö 
ret, chiêm t' l 7,36%; tAng 840 ngu1i so vâi nAm 2012 và dat  105% so vâi mvc 
tiêu cUa Nghj quyêt dê ra. ChInh sách dãi ng dôi vói can b y tê ca sâ dang 
cong tác dâ thirc sir khIch 1, khuyên khIch, dng viên, dê cao trách nhim cüa 
dôi ngU can b, bác sT, duqc si có trInh d dai  hçc dang cong tác trên dja bàn 
tinh yen tam cong tác, tiêp tiic phiic vv, cOng hiên lâu dài tai  dja phuang và si 
phát triên cüa ngành y. Vol các diêu kin, tiêu chuân khá chat chê, yêu câu cao, 
tinh dA thu hut duçic mt lrc krqng iOn sinh vien giói Co phâni chat dao  düc tot, 
có trInh dO,  näng 1rc và kiên tithe, ngoi ng€t tot là con em dja phuong dé bo 
sung cho các SO, ban, UBND các huyn, thj xã, thành phô, tao  sir chuyên biên 
ye chat ltrqng dôi vOi dOi  ngü can b, cong chc, viên chüc trong toàn tinh. 
ChInh sách dôi v&i can bO,  cong chüc n dã gop phân tao  diêu kin cho can bO, 
cong chüc, vien chrc nü ducic tham gia h9c tap, nãng cao trinh dO chuyên mOn 
nghip vi; tang t' 1 can bO nii giü các chuc vii lãnh dao quân 1 trong ca quan, 
dan vj, tir do gop phân thijc hin tot cong tác bInh dAng giOi... 

Tuy nhiên, ben cnh nhcrng kt qua dat  &rçlc thI vic thirc hin các chInh 
sách dào tao,  dAi ng, thu hut nguôn nhân lijc cüa tinh v.n cOn mOt  so tn tai, 
han chê: Mc dü tinh dâ ban hãnh chInh sách dâi ng áê thu hut dOi vOi can bO, 
cong chüc, viên chirc chat luvng cao tir ncii khác ye tinh cong tác, tuy nhiên do 



rnirc dãi ng con thp, diu kin tr nhiên và kinh t - xã hi cüa dja phi.rcrng cOn 
nhiêu khó khan do do sau hn 7 näm triên khai thirc hin, tinh Quáng Trj van 
chua thu hut duçic tru?.mg hqp nào; chInh sách thu hut, h try, dãi ng dôi vâi 
di ngU can b y tê vn chua thirc sir phát huy hét hiu qua, den nay t 1 bác sT, 
duqc sT dai  hQc trong toãn tinh vn cOn rat han  chê, dc bit là di ngU bác si 
cong tác tai  tuyên ca s?i cOn thâp, do do sê khó dat duçic miic tiêu 10 bác sT/van 
dan den näm 2025 nhu Nghj quyêt sO 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 cOa Ban 
chap hành Trung iicing Dàng dA dê ra nêu nhu tinh không tiêp tic có các chInh 
sách thu hut, h trq, dâi ng dôi vâi các dôi tirçmg nêu trén, nhât là can b y tê 
cong tac tai  các tuyên Ca s&... (Co Báo cáo so 269/BC-UBND ngày 01/12/2020 
cüa Uy ban nhán dan tinh kern theo) 

Tr nhtng kt qua dã dat  duqc và tn tai, han ch nêu trên, d tip tc 
nãng cao chat lixqng di ngü can b, cong chirc, viên chüc cua tinh; truâc khi 
tham mi.ru Hi dông nhân dan tinh xem xét ban hành Nghj quyêt rnài quy djnh 
mt sO chInh sách däi ng, thu hut, boi dung nguôn nhân hrc cOchât liiqng tinh 
Quâng Trj cho giai doan tiép theo. Uy ban nhân dan tinh kInh dê xut Hi dông 
nhân dan tinh xem xét cho phép kéo dài th?yi gian áp diing mt so chInh sách quy 
djnh tai  Nghj quyêt so 12/201 31NQ-HDND và Nghj quyêt so 09/20 17/NQ-
HDND cüa HDND tinh Quáng Trj phü hccp vói thii k' On djnh ngân sách den 
hêt nàm 2021. 

II. MJC D!CH, QUAN DIEM CHI DAO  V1C XAY DIJG VAN 
BAN 

Vic ban hành chInh sách nh&m tip tc nâng cao n.ng lrc, cht lucing di 
ngü can b, cOng chirc, viên chüc cUa tinh ye trInh d chuyên mOn nghip vi, 
kiên thüc, k nãng và kinh nghim chuyên sâu dáp üng yêu câu nhim vi dugc 
giao và hi nhp kinh tê quôc tê. Trong dO dc bit chü trQng thu hut, giU chân 
nguôn than hrc có chat krcing cao, nguôn nhân 1irc thuc các ngành tinh cOn 
thiêu ngisäi lam vic. 

Nghj quy& ban hành trên Ca s& tip tiic áp di.ing mt s chInh sách quy 
djnh tai  Nghj quyêt so 12/2013/NQ-FIDND ngày 31/5/2013 cüa Hi dông nhân 
dan tinh vêvic Quy djnh mt so chInh sách dào tao,  bôi dung, dãi ng, thu hut 
và tao  nguOnnhân 1c CO chat luqng cüa tinh Quáng Trj giai doan  2013 — 2020 
và Nghj quyêtsô 09/2017/NQ-HDND ngày 23/5/2017 cia HDND tinh sCra dôi, 
bo sung mt SO diêu cüa Nghj quyêt so 12/2013/NQ-HDND ngày 31/5/2013 cüa 
I-IDND tinh ye vic Quy djnh mt so chInh sách dào tao,  bOi dixng, dãi ng, thu 
hut và tao  nguôn nhãn lc có chat hrçing cüa tinh Quãng Trj giai doan 2013 — 
2020. 

HI. QUA TRINH XAY DtfNG  PU' THAO NGHI QUYET 

Dir thâo Nghj quyt dä &rqc gcri ly > kin tharn gia cüa Uy ban Mt trn 
to quôc Vit Nam tinh, các to chirc ChInh tr - xà hi cap tinh; Ban To chCrc Tinh 
üy; các Si, ban ngãnh cap tinh; UBND các huyn, thj xã, thãnh phO; dông thai 
däng tái dir thào Nghj quyêt trên Cong thông tin din tcr cüa Uy ban nhãn d 



TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

Vö Van Hung 

tinh d 1y kin tham gia rng rãi cüa các tng Rip nhân dan. Dn ngày 
30/11/2020, dâ nhtn duçic 17 kiên gop (Sà, Ban, ngânh cap tinh 12 kiên; 
UBND huyn, thành phô 05 ' kiên); Trén Cong thông tin din tü cüa tinh có 11 
hrqt dã xern và không kiên tharn gia gop (Co bang tong hp, tiêp thu, giái 
trInh ' kiên tham gia cüa các Co quan, dan v kern theo). Trên cci so kiên tham 
gia cüa các cci quan, don vj, di,r thão Nghj quyêt dà ducic hoàn chinh và gOi SO 
Tu pháp thâm djnh. 

IV. BO C1JC VA NOI DUNG CO BAN CUA Dc THAO NGH 
QUYET 

1. Bô ctic 

K& du cüa Nghj quyt kéo dâi thii gian áp diing mt s chInh sách quy 
djnh tii Nghj quyêt so 12/2013/NQ-HDND Va Nghj quyêt so 09/2017/NQ-
1-IDND cüa HDND tinh Quâng Trj gOrn: 04 Diêu 

Diu 1. Pham vi diu chinh 

Diêu 2. Di tuçing áp dicing 

Diu 3. Ni dung các chInh sách 

Diu 4. To chi:rc thuc hin 

2. Ni dung co ban 

2.1. ChInh sách thu hut can b, cOng chOc, viên chrc chat 1ung cao 

2.2. ChInh sách h trçi môt lAn di vOi bác sT da khoa dugc tuyên diing 

2.3. ChInh sách dãi ng dôi vói bác sT, duc sT dang cong tác 

2.4. ChInh sách dôi vOi can b, cOng chOc nQ 

KInh trInh Hi dng nhân dan tinh khóa VII, k' h9p thr 19 xem xét, 
thông qua./.  Z— 

Noi 1111(11?: 

- Nhu-  trén; 
- Ban Pháp die Iii HDND tinh; 
- Chà tich, các PCI UBND tinh; 
- SNi vu; 
- Li.ru: VT, NC., 



HQI BONG NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Bc 1p - Ti do - HnIi phñc 

So: /2020/NQ-HIDND Quáng Trj, ngày tháng 12 nám 2020 

NGH! QUVET 
V vic kéo dãi thô'i gian áp ding mit s chInh sách quy djnh ti 

Ngh quyêt so 12/2013/NQ-HBND và Ngh quyt so 09/2017/NQ-HBND 
cüa HBND tinh Quãng Tr 

HO! BONG NHAN DAN TINH QUANG TR 
IGiOA VII, KY HQP THU 19 

can c& Lut to' chtc chInh quyn dja phu'ong ngày 19 tháng 6 nãm 2015; 
Can ci Lut can bô, cong cht'c ngày 13 tháng 11 náin 2008, 
Can ct Lu2t viên chtc ngày 15 tháng 11 nám 2010; 
Can c& Lut ban hành van bàn quy phQm pháp lut ngày 22 tháng 6 nám 

2015, 
Can ci Lut tha dO'i, bó sung môt so' diu Luát can b(5, cong chzc và Lut 

viên char; 
Can ci'r Nghj djnh sO 34/2016/ND-CT ngày 14 tháng 5 nám 2016 cüa 

ChInh phi quy djnli chi tiêt nv3t sO diem và biçn pháp thi hành Lut Ban han/i 
van bàn Quy phçiin pháp luçt; 

Can ci Nghj d/n/i sO 101/2017/ND-CT ngày 01 tháng 9 nám 2017 caa 
ChInh phi ye dào tgo, bOi duö'ng can b5, cOng ch&c, viên chzc; 

Can ciNghj djnh sO 140/2017/ND-CP ngày 05 tháng 12 nám 2017 cia 
ChInh phi ye chInh sách thu hit, tçio nguOn can bç5 tfr sinh viên tOt nghip xuat 
sac, can b khoa hQc tré; 

Can cz' Nghj d/nh sO 161/2018/ND-CT ngày 29 tháng llnám 2018 cia 
ChInh phz ye sia dOi, bO sung inç5t sO quy cl/nh ye tuyên dyng cOng char, viên 
c/iic, nâng nggch cOng char, tháng hcing viên chic và thyc hin chê d3 hcrp dOng 
inç5t sO logi cOng vic trong cct quan hành chInh n/ia nu'O'c, dciii vj st nghip cOng 

Xét Ta trInh sO /TTr- UBND ngày /12/2020 cia Uy ban nhán dan 
tinh Qudng Tn ye vic ban hành Nghj quyét kéo dài thai gian áp dyng mç5t sO 
chIn/i sách quy cl/nh tgi Nghj quyCt sO 12/2013/NQ-J-JDND và Nghf quyêt sO 
09/2017/NQ-HDND cia HDND tinh Quáng Trj; Báo cáo thám tra sO .../BC-
HDND ngày thàng ... nàrn 2020 ci'ta Ban Pháp ché Hç5i dOng nhán dan tinh và 
j kiCn tháo lugn caa dgi biCu Hç$i dOng nhdn dan tgi /c) hQp. 

QUVET NGHi: 
Bieu 1. Pham vi then chinh 
Nghj quyêt nay uy djnh vic kéo dài th.ii gian áp d%ingmt so chInh sách 

quy djnh t?i  Nghj quyêt so 12/2013/NQ-HDND và Nghj. quyêt so 09/2017/NQ- 



HDND cüa HDND tinh Quãng Trj, bao gm: ChInh sách thu hut can b, cong 
chüc, viên chüc chat luçing cao; ChInh sach ho trg mt lan dôi vâi bác si da 
khoa duge tuyên dicing; ChInh sách dãi ng dôi vói bác si, dugc si dang cong tác; 
Chinh sách dôi vi can bO,  cong chirc ncr. 

Diu 2. D8i ttrqng áp ding 
1. Can bô, cong chirc., viên chirc chat 1uçmg cao dirge thu hiit ttr noi khác 

ye lam vic ti ca quan, dan vj trên dja bàn tinh. 
2. Bác si da khoa dirge tuyên ding vào cong tác ti các Ca quanchuyên 

mon cap huyn; dan vj y tê tuyên huyn, tuyên xã; Bnh viên Y hçc cô truyên 
và Phiic hOi chirc nàng tinh. 

3. Viên chüc y tê là bác si, dirge si di h9c tro' len dang cong tác tai  các 
dan vj sir nghip ngành y té. 

4. Can b, cong chirc nu' duc ci di dào tao, bOi dirOng. 
Diêu 3. Tiêp tiic kéo dãi thôi gian p diing mt s chinh sách quy dlnh 

tii Ngh quyt so 12/2013/NQ-HDND và Ngh quyêt s 09/2017/NQ-HDND 
cua HDND tinh Quang Tr! den bet nam 2021 

1. ChInh sách thu hut can bô, cong chtrc, viên chic chat lugng cao 
Can b, Cong chirc, vién chirc chat lircing cao dirge thu hi:ittu ncii khác ye 

lam vic tai  các Ca quan, dan vj trên dja bàn tinh dirqc ho trg 01 lan nhu sau: 
a) Giáo sir, Giáo sir — Tiên Si: 200 lan h sO 1 rnlrc li.rang ca s&. 
b) Phó Giáo sir, Phó Giáo sir — Tiên Si: 150 lan h so i mirc hrang Ca so. 
c) Tiên si, Bác si chuyén khoa II: 80 lan h sO 1 mirc h.rong Co s. 
d) Bác si chuyên khoa I, Bác si ni trü: 60 lan h so 1 rnirc lirong cci sY. 
d) Bác si (dào to h chmnh quy): 30 lan h sO 1 rnirc krong co sâ. 
2. ChInh sách hôtrg mt lan dOi vâi bác si da khoa dirge tuyên ding 
Bác si da khoa tOt nghip trithng cong Ip dirge tuyên diing vào cong tác 

tii co quan chuyen mOn cap huyn; don vj y té tuyên huyn, tuyên xã và Bnh 
vin Y h9c cO truyên và Phiic hOi chuc näng tinh, sau khi trñng tuyên dirge h 
trg mt lan nhi.r sau: 

a) Tot nghip loai xuat sac dirge h trg 100 triu dông. 
b) Tot nghip loai giOi dirge h trg 80 triu dông. 
c) Tot nghip loi kha dirge ho trg 70 triu dOng. 
d) Tot nghip loi trung bInh khá dirge ho trg 50 triu dOng. 
d) TOt nghip lo?i trungbInh dirge hO trg 40 triu dOng. 
3. ChInh sách dãi ng dOi vi bác si, dirge si dang cOng tác 
Viên chrc y te là bác si, duge si di h9c trâ len cOng táC ti tuyên xã 

hi.r&ng càc chê d theo quy djnh cüa ChInh phü và hithng phi cap uu dãi bang 
h so 1,0 muc lirong Ca sOitháng. Cong tác ti tuyên huyn, trirc tiep phic v11 
trong 1mb vrc diêu trj dirge hithng phv cap iru dãi bang h so 0,7 muc hirang ca 
sâ/tbáng; phic vi1 trong 1mb vtre y tê dr phông dirge huâng bang h sO 0,8 m1rc 
hirang co sô/tháng. Cong tác ti tuyên tinh, trire tiêp phiic vii trong hinh virc diêu 
tn dirge hithng phii cap iru dãi bang h sô0,5 muc luang ca sâltháng; phc vit 
trong linh virc y té dir phOng dirge hiràng bang h so 0,6 mirc lirang ca s/tháng. 

4. ChInh sách dOi vi can b, cOng chuc n0 



Can b, cong chrc nü duc ci.r di dào tao, bi du'ng các khóa h9c có thi 
gian tiir mt tháng trâ len ye chuyên mon nghip vii, l lun chInh trj, quail l2 
nhà nuc, ngoài các chê d h trçl theo quy djnh, dugc ho trg them nhi..r sau: 

a) Can b, cong chrc nI thuc các co quan cap tinh, cap huyn dixcc ho 
trg bang h so 0,2 mic luong c sà/ngui/tháng thirc h9c. Truô'ng hp là ngui 
dan tc thiêu so ho trg them bang h so 0,3 rnirc hong c s/ngthi/tháng thirc 
hoc. 

b) Can b, cong chic nQ cap xã di.rqc h trq bang hsô 0,3 mc hang c 
s&/nguôiitháng thc h9c. Trung hp là nguôi dan tc thiêu sO ngoài khoãn ho 
trq nay, dixgc ho trq theo chInh sách quy djnh tai  Nghj quyêt so 09/201 8/NQ-
HDND ngày 18/7/2018 cüa HDND tinh. 

c) Can b, cong chirc ni trong thô'i gian di h9c có con nhO duOi 36 tháng 
tuôi phãi mang theo, ngoài chê d h trq nêu trên duc ho trq them 0,3 mrc 
hang casâ/nguoi/tháng thirc h9c den khi con dà 36 tháng tuôi. 

Diêu 4. To chile thuc hiên 
1. Giao Uy ban nhân dan tinh to chic xây Dê an quy djnh mt sO chInh 

sách dãi ng, thu hut, bOi duô'ng nguOn nhan lrc có chat luQTig tinh Quâng Trj 
mói cho giai dotn tiêp theo, trInh Hi dOng nhân dan tinh xem xét thông qua 
trong närn 2021. 

2. Thung trirc Hi dông nhân dan, các Ban cüa Hi dOng nhân dan, các 
TO di biêu Hi dông nhân dan, dai  biêu Hi dông nhân dan tinh giám sat thc 
hin Nghj quyêt. 

Nghj quyêt nay dã duc Hi dông nhân dan tinh Quãng Trj khóa VII, k' 
hçp thir ... thông qua ngày ... tháng ... nàm 2020, có hiu hrc tir ngày ... tháng 
nàrn 20201. 

ATo'i u/ian: 
- Uy ban TlurOiig vu Quoc hôi; 
- VP: QH, CTN, CP; 
- Bô Ni vv; 
- Cuc kiérn tra VBQPPL B Ti.r pháp; 
- TTTU, TTHDND, UBND tinh; 
- Doàn DBQH tinh, B'JT UBMTTQ tirih; 
- Các Sà, ban, ngành, doàn the tnh; 
- VP: TU, HDND, UBND tinh; 
- Dai biéu HDND tinh; 
- Các So, ban, ngành, doàn th cp tinh; 
- TT HDND, UBND các huyn, TX, TP; 
- Cong báo tinh; 
- Li.ru: VT-I-IDND, PC. 

CHU TICH 

Nguyn Bang Quang 
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