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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
      TỈNH TRÀ VINH 
 
Số: 11/2012/NQ-HðND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Trà Vinh, ngày  19  tháng 7  năm 2012 

 
NGHỊ QUYẾT 

Phê duyệt ðề án ðào tạo ở trong nước nguồn nhân lực  
có trình ñộ sau ñại học cho tỉnh Trà Vinh, giai ñoạn 2012 - 2016 

_____________________ 

             
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH 

KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 5 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 
26/11/2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy 
ban nhân dân ngày 03/12/2004; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1374/Qð-TTg ngày 12/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc phê duyệt kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai 
ñoạn 2011 - 2015; 

Xét Tờ trình số: 2147/TTr-UBND ngày 09/7/2012 của UBND tỉnh Trà Vinh về 
việc phê chuẩn ðề án ñào tạo nguồn nhân lực có trình ñộ sau ñại học  ở trong nước 
cho tỉnh Trà Vinh giai ñoạn 2012 - 2016; trên cơ sở thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã 
hội và thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Phê duyệt ðề án ñào tạo ở trong nước nguồn nhân lực có trình ñộ sau 
ñại học cho tỉnh Trà Vinh, giai ñoạn 2012 - 2016, cụ thể như sau: 

1. Mục tiêu của ðề án: 

ðào tạo ở trong nước 100 cán bộ, công chức, viên chức và sinh viên có trình 
ñộ sau ñại học (90 thạc sĩ và 10 tiến sĩ) với những ngành nghề phù hợp với ñịnh 
hướng phát triển trước mắt và lâu dài, góp phần thúc ñẩy quá trình công nghiệp hóa, 
hiện ñại hóa của tỉnh. 

2. ðối tượng ñưa ñi ñào tạo 

a) ðối với sinh viên 

Có bằng tốt nghiệp ñại học chính quy loại khá trở lên, có chuyên ngành phù 
hợp với danh mục ngành nghề cần ñào tạo của ðề án, có ñủ phẩm chất ñạo ñức, tuổi 
ñời không quá 30 tuổi, có hộ khẩu thường trú trong tỉnh. 
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b) ðối với cán bộ, công chức, viên chức 

Có bằng tốt nghiệp ñại học hoặc thạc sĩ, chuyên ngành phù hợp với danh mục 
ngành nghề cần ñào tạo của ðề án, có thời gian công tác 03 năm trở lên, có ñủ phẩm 
chất, ñạo ñức, chính trị và năng lực chuyên môn, tuổi ñời không quá 40 tuổi, ñược cơ 
quan quản lý chấp thuận cử ñi học.  

3. ðơn vị ñào tạo: các cơ sở ñào tạo ở trong nước có uy tín, có trình ñộ giáo 
dục và khoa học công nghệ phát triển. 

4. Thời gian thực hiện ðề án 

ðề án này ñược thực hiện trong giai ñoạn từ năm 2012 - 2016 và ñược kéo dài 
kinh phí 04 năm ñến năm 2020, ñể hoàn thành chương trình ñào tạo cho những ứng 
viên là nghiên cứu sinh từ cuối năm 2016. 

5. Danh mục ngành nghề ñào tạo: tùy thuộc vào ñịnh hướng phát triển kinh 
tế - xã hội và khoa học công nghệ của tỉnh, các nhóm ngành nghề ñược chọn như sau: 

- Nhóm ngành quản lý công nghệ, thương mại, dịch vụ; quản lý dự án ñầu tư 
công, chính sách công, quản lý nguồn nhân lực, quan hệ quốc tế: 20 ứng viên. 

- Nhóm ngành nông, lâm, thủy sản, công nghệ chế biến, công nghệ sau thu 
hoạch: 20 ứng viên. 

- Nhóm ngành kiến trúc, xây dựng, quy hoạch và quản lý ñô thị, giao thông, 
cấp thoát nước: 20 ứng viên. 

- Nhóm ngành kinh tế (kinh tế nông nghiệp, kinh tế công nghiệp, kinh tế ñầu tư 
và một số chuyên ngành kinh tế khác phù hợp với nhu cầu phát triển của tỉnh): 30 
ứng viên. 

- Nhóm ngành y - dược: 10 ứng viên. 

Trong các nhóm ngành nghề nêu trên, trong quá trình triển khai thực hiện có 
thể ñiều chỉnh số lượng cần ñào tạo của từng ngành nghề cho phù hợp với nhu cầu sử 
dụng của tỉnh. 

6. Kinh phí thực hiện 

a) Các nội dung chi của ðề án: ñược chi các khoản khi ñi học trong nước theo 
quy ñịnh hiện hành, như: học phí, sinh hoạt phí, tiền tàu xe, khuyến khích sau tốt 
nghiệp,…; ngoài ra ðề án còn hỗ trợ các khoản chi như sau: 

- Hỗ trợ bồi dưỡng ngoại ngữ. Thời gian tối ña 03 tháng. 

- Hỗ trợ ôn tập chuyên môn, kể cả học chuyển ñổi. Thời gian tối ña 03 tháng. 

- Hỗ trợ sách vở, tài liệu học tập:  

+ Thạc sĩ: 5.000.000 ñồng. 

+ Tiến sĩ: 10.000.000 ñồng.  
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- Hỗ trợ viết luận văn, luận án tốt nghiệp: 

+ Thạc sĩ: từ 20.000.000 ñồng ñến 40.000.000 ñồng. 

+ Tiến sĩ: từ 40.000.000 ñồng ñến 80.000.000 ñồng. 

b) Dự toán kinh phí:  bao gồm các khoản:  

- Kinh phí ñào tạo, bồi dưỡng ñể ñi học các trường trong nước. 

- Kinh phí hoạt ñộng thường xuyên của ðề án. 

Tổng kinh phí: 18.089.959.000 ñồng (mười tám tỷ, không trăm tám mươi chín 
triệu, chín trăm năm mươi chín ngàn ñồng). 

c) Nguồn kinh phí 

Sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh, ñóng góp của người học và của 
các nguồn tài trợ hợp pháp khác. 

7. Hoạt ñộng sau thời gian thực hiện ðề án 

a) Sử dụng và ñãi ngộ 

- Cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên ñược ñào tạo thông qua ðề án này là 
nguồn nhân lực có trình ñộ cao của tỉnh. Vì vậy, ứng viên sau khi học xong sẽ ñược 
phân công phù hợp với ngành nghề ñược ñào tạo ñể phát huy hiệu quả ñào tạo, nâng 
cao chất lượng công tác. 

- Sau khi học xong trở về, những cán bộ, công chức, viên chức có ñóng góp 
thiết thực cho tỉnh thì bên cạnh các chế ñộ ñược ñề bạt, khen thưởng còn ñược ưu tiên 
trong kế hoạch ñào tạo ở bậc cao hơn. 

b) Trách nhiệm của người học 

- Trong thời gian học: chấp hành các quy ñịnh của pháp luật, các quy ñịnh về 
chế ñộ học tập của trường và các quy ñịnh khác của ðề án. 

- Sau khi tốt nghiệp: người học phải chấp hành sự phân công làm việc tại các 
cơ quan, ñơn vị trong tỉnh theo ñúng chuyên môn ñược ñào tạo. 

Trường hợp người ñược cử ñi ñào tạo, bồi dưỡng không chấp hành theo quy 
ñịnh, bỏ học không lý do chính ñáng, không hoàn thành khóa học hoặc vi phạm nội 
quy của cơ sở ñào tạo, không chấp hành sự phân công sau khi tốt nghiệp thì tùy theo 
tính chất, mức ñộ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, bồi thường toàn bộ chi phí ñào tạo theo 
quy ñịnh. 

ðiều 2. Giao UBND tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện phù hợp với nhu cầu ñào 
tạo hàng năm nhưng không vượt quá tổng kinh phí ñược phê duyệt của ðề án, trường 
hợp do biến ñộng về giá dẫn ñến kinh phí thay ñổi vượt mức quy ñịnh thì phải trình 
HðND tỉnh xem xét, quyết ñịnh; Ban Văn hóa - Xã hội và ñại biểu Hội ñồng nhân dân 
tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.  
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Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khoá VIII - kỳ họp 
thứ 5 thông qua ngày 19/7/2012 và có hiệu lực kể từ ngày 30/7/2012./.   

ơ  

 CHỦ TỊCH 
 

Dương Hoàng Nghĩa 
 


