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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Thiết, ngày 16 tháng 8 năm 2016

KẾT LUẬN
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XIII)
về việc tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện Đề án đào tạo nguồn nhân lực
có trình độ sau đại học ở nước ngoài của tỉnh
----Tại phiên họp sáng ngày 09/8/2016, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã nghe
và cho ý kiến về việc tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện Đề án đào tạo nguồn
nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài của tỉnh đến năm 2020. Sau khi
nghe đại diện Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên
dự họp; Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kết luận, chỉ đạo:
1. Đánh giá kết quả đào tạo nguồn nhân lực ở nước ngoài thời gian qua
Những năm qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn; song, Ban Điều
hành Đề án 100 và các ngành chức năng đã tích cực phối hợp tổ chức triển khai
thực hiện Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND, ngày 06/4/2007 của Ủy ban nhân
dân tỉnh và Thông báo số 325-TB/TU, ngày 16/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài đạt một
số kết quả, nổi rõ là: Đã phối hợp tuyển chọn, tham mưu và cử các ứng viên đi
đào tạo chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc nhiều ngành, lĩnh vực tại các
cơ sở đào tạo uy tín trên thế giới để phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát
triển tỉnh nhà. Nhiều ứng viên sau khi hoàn thành chương trình học tập, đào tạo
ở nước ngoài trở về được tỉnh bố trí công tác cơ bản phù hợp với chuyên môn,
nghiệp vụ và bước đầu phát huy hiệu quả.
Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Đề án 100 còn gặp nhiều khó khăn,
kết quả thực hiện chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng đạt thấp; một số ít ứng viên không
đáp ứng yêu cầu phải xin ra khỏi Đề án hoặc không thực hiện đúng cam kết phải
bồi thường kinh phí. Bên cạnh đó, điều kiện, cơ sở vật chất, môi trường làm việc
tại một số cơ quan của tỉnh chưa thật thuận lợi để các ứng viên phát huy tốt khả
năng, kiến thức được đào tạo ở nước ngoài.
2. Về việc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 100, giai đoạn 2016 – 2020
Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất tiếp tục triển khai thực hiện việc đào
tạo nguồn nhân lực ở nước ngoài của tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 (gọi tắt là Đề
án 100 giai đoạn 2). Quá trình xây dựng Đề án giai đoạn 2 cần chú ý một số vấn
đề sau:
2.1 Về mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2016 – 2020: Chọn những
công chức, viên chức và sinh viên đã tốt nghiệp đại học, có phẩm chất, năng lực
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và triển vọng phát triển để cử đi đào tạo ở nước ngoài trở thành chuyên gia giỏi
trên một số ngành, lĩnh vực mà tỉnh có nhu cầu theo Đề án này, đồng thời tranh
thủ tối đa cử đào tạo, bồi dưỡng theo các chương trình khác của Trung ương
nhằm bổ sung nguồn nhân lực có trình độ sau đại học phục vụ cho sự nghiệp xây
dựng và phát triển tỉnh nhà.
2.2 Về hình thức đào tạo, bồi dưỡng, gồm: Đào tạo toàn phần ở nước
ngoài; đào tạo một phần trong nước và một phần nước ngoài; bồi dưỡng nâng
cao trình độ chuyên môn hoặc nghiên cứu đề tài khoa học, tiếp nhận chuyển
giao công nghệ mới ở nước ngoài.
2.3 Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng:
- Đối tượng đào tạo sau đại học: Cán bộ, công chức, viên chức đang công
tác tại các cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể; các cơ quan hành chính, đơn
vị sự nghiệp cấp huyện trở lên. Sinh viên là con em của cán bộ, công chức, viên
chức và nhân dân trong tỉnh đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá, tốt
nghiệp cao học hoặc tương đương trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với
nhu cầu sử dụng của tỉnh và có nguyện vọng làm việc lâu dài tại tỉnh. Sau đào
tạo, ứng viên phải đạt trình độ thạc sỹ, tiến sỹ hoặc tương đương với trình độ
thạc sỹ, tiến sỹ.
- Đối tượng bồi dưỡng chuyên môn, nghiên cứu khoa học: Cán bộ, công
chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan Đảng, Mặt trận, các đoàn thể; các
cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp huyện trở lên.
2.4. Về điều kiện, tiêu chuẩn tham gia đào tạo, lưu ý thêm một số vấn đề sau:
- Về đào tạo thạc sỹ và tương đương: Phải tốt nghiệp đại học loại khá trở
lên và ngành học phù hợp hoặc gần sát với chuyên ngành cần đào tạo; không
quá 32 tuổi tính đến thời điểm dự tuyển; cán bộ có thành tích xuất sắc trong
công tác, nghiên cứu khoa học, cán bộ giảng dạy, cán bộ từ trưởng, phó trưởng
phòng cấp sở và tương đương trở lên thì độ tuổi không quá 35, tính đến thời
điểm dự tuyển.
- Đối với đào tạo tiến sỹ: Có bằng thạc sỹ hoặc có bằng đại học hệ chính
quy loại khá trở lên(1) phù hợp với chuyên ngành nghiên cứu; không quá 37 tuổi
tính đến thời điểm dự tuyển; cán bộ có quá trình công tác, có thành tích xuất sắc
trong nghiên cứu khoa học, hoặc giữ các chức vụ từ trưởng, phó trưởng phòng

Theo Điều 8, Thông tư số 10/2009/TT-BGD ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế đào tạo tiến
sỹ thì người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sỹ phải có bằng thạc sỹ phù hợp với chuyên ngành đăng ký
dự tuyển. Trường hợp chưa có bằng thạc sỹ thì phải có có bằng đại học hệ chính quy loại khá trở
1

lên phù hợp với chuyên ngành nghiên cứu. Tuy nhiên, văn bản của UBND tỉnh chỉ quy định
ứng viên dự tuyển đào tạo trình độ tiến sỹ phải có bằng thạc sỹ là chưa đủ.
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cấp sở và tương đương trở lên, ứng viên là cán bộ giảng dạy thì độ tuổi không
quá 45 tính đến thời điểm dự tuyển.
- Quy định về trình độ ngoại ngữ: Thống nhất theo nội dung Công văn
UBND tỉnh trình đồng thời phải phù hợp với yêu cầu chuyên ngành, chương
trình đào tạo.
- Về bố trí công tác: Các ứng viên sau khi hoàn thành chương trình đào
tạo ở nước ngoài đạt trình độ tiến sỹ và tương đương về trở sẽ được ưu tiên bố
trí công tác tại các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các đơn vị sự
nghiệp nghiên cứu khoa học, bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh.
- Ứng viên nào được tỉnh cử đi thì sau đó phải trở về phục vụ cho tỉnh,
thời gian phục vụ là 10 năm (120 tháng) kể từ khi hoàn thành chương trình đào
tạo ở nước ngoài.
- Cơ chế, chính sách đào tạo đối với ứng viên: Xây dựng cơ chế, chính
sách phù hợp bảo đảm cho ứng viên hoàn thành chương trình đào tạo ở nước
ngoài và không vượt quá quy định của Trung ương.
2.5. Về chuyên ngành và số lượng đào tạo, bồi dưỡng: Ban Điều hành Đề
án 100 tiến hành khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ở các sở, ngành, địa
phương để xác định chuyên ngành, số lượng phù hợp.
2.6 Về tổ chức thực hiện Đề án 100 - giai đoạn 2
Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Điều hành Đề án 100; định kỳ hàng năm,
tiến hành sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của các ứng
viên đã hoàn thành chương trình đào tạo trở về công tác; báo cáo Thường trực
Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh biết để theo dõi, chỉ đạo.
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Điều hành Đề án 100 và các ngành
chức năng tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên dự họp và nội dung Kết
luận này để hoàn chỉnh Đề án; chậm nhất đến ngày 30/10/2016 báo cáo Thường
trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến tiếp theo./.
Nơi nhận:
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
(đã ký và đóng dấu)

Huỳnh Thanh Cảnh

