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QUY CHẾ
Tuyển chọn đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
ở nước ngoài của tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 927/QĐ-UBND-HC ngày 05/8 /2016 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định vi c tuy n chọn đào t o trình độ th c sĩ, tiến sĩ ở nước
ngoài (gọi chung à sau đ i học).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cán bộ, công chức, vi n chức đang àm vi c trong các cơ quan Đảng, Nhà
nước, các tổ chức chính trị - xã hội tr n địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
2. Sinh vi n có hộ khẩu thường trú t i tỉnh Đồng Tháp, tốt nghi p đ i học
chính quy hoặc th c sĩ có chuy n ngành đào t o phù hợp với y u cầu của tỉnh.
3. Người ao động thuộc các thành phần kinh tế đang ho t động tr n địa bàn
tỉnh Đồng Tháp.
Điều 3. Nguyên tắc tuyển chọn
Tuy n chọn đối tượng đào t o sau đ i học ở nước ngoài phải căn cứ theo
ti u chuẩn quy định và quy ho ch cán bộ, kế ho ch xây d ng đội ngũ cán bộ, công
chức, vi n chức của cơ quan, đơn vị và địa phương nhằm phục vụ y u cầu phát
tri n kinh tế - xã hội của tỉnh.
Chương II
CÁC NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Ở NƯỚC NGOÀI
Điều 4. Các nhóm ngành đào tạo sau đại học ở nước ngoài
1. Nông nghi p chất ượng cao, công ngh sinh học, chăn nuôi thú y, thủy
sản, chế biến, khoa học trồng trọt.
2. Quản ý du ịch.
3. Quản ý nguồn nhân

c.
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4. Tiếp thị và truyền thông
5. Công nghi p hỗ trợ.
6. Công nghi p cơ khí phục vụ cho ngành nông nghi p.
7. Quản trị doanh nghi p.
8. Luật thương m i.
Chương III
TIÊU CHUẨN CỦA ĐỐI TƯỢNG
ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Ở NƯỚC NGOÀI
Điều 5. Tiêu chuẩn chung
1. Trung thành với Tổ quốc, có phẩm chất chính trị và đ o đức tốt, nghi m
chỉnh chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp uật của Nhà nước.
2. Đối với sinh vi n mới tốt nghi p đ i học: phải có thành tích tốt và h nh
ki m tốt trong quá trình học tập, có đ o đức, tác phong tốt trong 03 năm i n tục,
được nhà trường xác nhận.
3. Đối với cán bộ, công chức, vi n chức: phải hoàn thành tốt nhi m vụ trong
công tác và nghi n cứu khoa học, có thời gian công tác từ 03 năm trở n, được cơ
quan xác nhận.
4. Đối với người ao động thuộc các thành phần kinh tế: phải được s đồng ý
của thủ trưởng đơn vị và có xác nhận ý ịch của chính quyền địa phương.
- Có ý ịch rõ ràng.
- Có sức khoẻ tốt.
- Có đủ ti u chuẩn đi nước ngoài theo quy định.
Điều 6. Tiêu chuẩn cụ thể
1. Là công dân Vi t Nam, có hộ khẩu thường trú t i tỉnh Đồng Tháp hoặc
tỉnh khác nhưng có nguy n vọng phục vụ âu dài cho tỉnh Đồng Tháp.
2. Về độ tuổi:
- Đào t o th c sĩ: từ 30 tuổi trở xuống đối với sinh vi n; nếu à cán bộ, công
chức, vi n chức thì không quá 35 tuổi.
- Đào t o tiến sĩ: từ 35 tuổi trở xuống đối với sinh vi n; nếu à cán bộ, công
chức, vi n chức thì không quá 45 tuổi.
3.Về học

c:

- Tốt nghi p đ i học chính quy o i khá trở n và đi m trúng tuy n đ i học
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bằng đi m sàn đ i học của năm trúng tuy n đ i học (do Bộ Giáo dục và Đào t o
công bố năm tuy n sinh) + 03 đi m.
4. Về ngo i ngữ: ứng vi n có chứng chỉ ngo i ngữ trình độ IELTS đ t từ 6.0
trở n hoặc các chứng chỉ TOEIC, TOEFL… có đi m tương đương (không cử đi
đào t o ngo i ngữ trong nước) và đáp ứng theo y u cầu sát h ch của trường đào t o
nước ngoài.
5. Qui định t i khoản 2 và 3 Điều này không áp dụng đối với các đối tượng
à cá nhân thuộc các thành phần kinh tế.
Điều 7. Đối tượng ưu tiên
1. Cán bộ, công chức, vi n chức có thành tích được cấp bằng khen hoặc
công nhận chiến sĩ thi đua từ cấp tỉnh trở n.
2. Anh hùng c ượng vũ trang, Anh hùng ao động; con, em gia đình i t sĩ,
thương binh, b nh binh, gia đình có công với cách m ng; con, em gia đình cán bộ,
công chức, vi n chức có thành tích, cống hiến trong xây d ng, phát tri n tỉnh Đồng
Tháp.
Chương IV
QUY TRÌNH XÉT TUYỂN CÁN BỘ
NGUỒN VÀ CỬ ĐI HỌC Ở NƯỚC NGOÀI
Điều 8. Quy trình xét tuyển và bồi dưỡng cán bộ nguồn
1. Hội đồng Giáo dục và Phát tri n nhân c tỉnh (gọi tắt Hội đồng) sẽ tổ
chức ki m tra hồ sơ của các đối tượng đủ ti u chuẩn theo Quy chế này (gọi à các
Ứng vi n).
2. Hội đồng sẽ đưa vào danh sách các Ứng vi n đ xúc tiến hồ sơ cử đi học
ở nước ngoài theo qui định.
Điều 9. Cử đi đào tạo sau đại học
1. Các Ứng vi n đ t y u cầu, được cơ sở đào t o ở nước ngoài đồng ý tiếp
nhận thì sẽ được Hội đồng xem xét đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cử đi đào t o sau
đ i học ở nước ngoài theo qui định.
2. Hội đồng sẽ tư vấn về ngành nghề đào t o, các cơ sở đào t o có uy tín,
chất ượng ở nước ngoài và àm các thủ tục có i n quan cho các đối tượng có nhu
cầu đi học nước ngoài thuộc di n t
c kinh phí hoặc tổ chức, doanh nghi p đài
thọ.
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Chương V
QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ VÀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH
ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ
SAU ĐẠI HỌC Ở NƯỚC NGOÀI
Điều 10. Quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học sau
đại học ở nước ngoài
1. Trong thời gian đào t o:
a) Được hưởng 100% ương đang hưởng, không k các khoản phụ cấp (nếu
à cán bộ, công chức, vi n chức của tỉnh).
b) Thời gian học tập ở nước ngoài được tính thâm ni n đ nâng bậc ương,
khen thưởng theo quy định.
c) Được trợ cấp kinh phí đào t o theo quy định.
2. Sau khi tốt nghi p:
a) Được bố trí, sử dụng đúng ngành, nghề đào t o và được t o các điều ki n
cần thiết đ phát huy năng c, sở trường phù hợp với điều ki n của tỉnh và của
từng cơ quan, đơn vị.
b) Được ưu ti n tuy n chọn đào t o, bồi dưỡng trình độ cao hơn và được cử
tham d các chương trình đào t o, bồi dưỡng nâng cao nghi p vụ.
c) Được ưu ti n tuy n chọn bổ sung quy ho ch cán bộ, bổ nhi m giữ các
chức vụ ãnh đ o, quản ý.
d) Được t o điều ki n thuận ợi trong công tác nghi n cứu khoa học, tham
d các hội nghị, hội thảo khoa học phù hợp với ngành nghề đào t o và công vi c
đảm nhận.
đ) Được tham gia góp ý hoặc tư vấn, phản bi n các văn bản, chương trình,
kế ho ch, đề án, d án quan trọng của tỉnh hoặc của trung ương.
e) Được giao chủ trì nghi n cứu các đề tài khoa học cấp tỉnh; chủ trì bi n
so n hoặc tổ chức th c hi n các chương trình, d án, đề án quan trọng của tỉnh.
g) Được giảng d y hoặc tham gia giảng d y t i các cơ sở đào t o theo quy
định của pháp uật, phù hợp với y u cầu công vi c và nội quy cơ quan, đơn vị.
3. Đối với các đối tượng à cá nhân thuộc các thành phần kinh tế do doanh
nghi p quyết định.
Điều 11. Nghĩa vụ
1. Trong thời gian đào t o:
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a) Trong quá trình học tập ở nước ngoài, học vi n phải th c hi n các quy
định của Nhà nước đối với cán bộ, công chức, vi n chức đi học tập, công tác ở
nước ngoài.
b) Đối với ứng vi n tốt nghi p đ i học, th c sĩ được cử đi học ở nước ngoài
phải àm “Cam kết” với Thường tr c Hội đồng.
c) Phải tham gia sinh ho t Đảng, Đoàn t i nước ngoài theo quy định (nếu à
Đảng vi n Đảng Cộng sản Vi t Nam hoặc Đoàn vi n TNCS HCM).
d) Chấp hành nghi m pháp uật của nước sở t i và các quy định của nhà
trường mà học vi n đang theo học.
đ) Thường xuy n giữ i n c với Thường tr c Hội đồng; báo cáo kịp thời
các vấn đề phát sinh đ có hướng xử ý thích hợp.
e) Sau mỗi học kỳ và kết thúc năm học, phải gửi kết quả học tập và nghi n
cứu về Thường tr c Hội đồng.
f) Th c hi n đúng quy định được n u t i Khoản 2, Điều 3 của Thông tư số
10/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào t o về
vi c ban hành Quy chế quản lý công dân Vi t Nam học tập ở nước ngoài.
2. Sau khi tốt nghi p:
a) Trở về nước đúng thời gian quy định.
b) Chấp hành quyết định phân công của cơ quan có thẩm quyền và Thủ
trưởng cơ quan, đơn vị nơi công tác, nơi àm vi c và các quy định khác của pháp
uật.
c) Sau khi tốt nghi p, học vi n phải th c hi n cam kết theo quy định và àm
vi c t i các cơ quan hành chính, đơn vị s nghi p của tỉnh ít nhất à 10 năm.
Điều 12. Quản lý người được đào tạo trình độ sau đại học ở nước ngoài
1. Thông qua các cơ quan ngo i giao của Vi t Nam ở nước ngoài, Hội đồng
sẽ theo dõi tình hình học tập, sinh ho t, đời sống đ t o điều ki n cho học vi n đ t
kết quả học tập tốt nhất.
2. Đảm bảo các quy định của Đảng và Nhà nước về quản ý, sử dụng cán bộ.
Điều 13. Chế độ hỗ trợ chi phí đào tạo
1. Các khoản chi phí đào t o:
Đối tượng đi học sau đ i học ở nước ngoài sẽ được hỗ trợ kinh phí đ bảo
đảm chi phí cho toàn khóa học, cụ th như sau:
- Học phí cho các cơ sở đào t o ở nước ngoài;
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- Sinh ho t phí của ưu học sinh;
- Vé máy bay (hoặc vé tàu) cho ưu học sinh ;
- Bảo hi m y tế;
- L phí Vi sa;
- Phí đi đường.
Hằng năm ngân sách tỉnh sẽ cấp kinh phí cho các đối tượng đi học nước
ngoài thông qua Sở Giáo dục và Đào t o; các ứng vi n th c hi n thủ tục thanh toán
kinh phí mỗi năm một ần theo quy định t i Mục I, Phần II của Thông tư i n tịch
số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG và theo quy định t i Mục 3, Điều 1 của
Thông tư i n tịch số 206/2010/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 15/12/2010 của
Bộ Tài chính.
2. Chế độ hỗ trợ chi phí đào t o:
a) Hỗ trợ 100% chi phí đào t o cho các ngành, nhóm ngành Nông nghi p
chất ượng cao, công ngh sinh học, chăn nuôi thú y, thủy sản, chế biến, khoa học
trồng trọt.
b) Hỗ trợ 90% chi phí đào t o cho các ngành, nhóm ngành Quản ý du ịch,
Quản ý nguồn nhân c, Tiếp thị và truyền thông, Công nghi p hỗ trợ, Công
nghi p cơ khí phục vụ cho ngành nông nghi p.
c) Hỗ trợ 80% chi phí đào t o cho các ngành, nhóm ngành Quản trị doanh
nghi p, Luật thương m i.
d) Các trường hợp đặc bi t khác do Hội đồng quyết định.
Điều 14. Các trường hợp phải đền bù và cách tính chi phí đền bù
1. Các trường hợp phải đền bù chi phí đào t o
a) Những người có kết quả học tập o i yếu, kém phải chấm dứt vi c học tập
trước thời h n quy định.
b) T ý bỏ học hoặc bị kỷ uật buộc thôi học (trong thời gian học tập).
c) Trở về nước không đúng thời gian quy định; không chấp hành s phân
công của tổ chức sau khi tốt nghi p.
d) T ý bỏ vi c hoặc bị kỷ uật buộc thôi vi c.
đ) Xin nghỉ vi c hoặc xin chuy n sang các doanh nghi p, ra khỏi tỉnh khi
chưa hết thời h n bắt buộc công tác, àm vi c.
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2. Cách tính đền bù chi phí đào t o
a) Chi phí đền bù bao gồm các khoản qui định t i Khoản 1, Điều 13.
b) Các trường hợp quy định t i Đi m a, b, c, d, Điều 14 phải đền bù 100%
chi phí đào t o.
c) Trường hợp quy định t i Đi m đ, Điều 14 áp dụng theo công thức quy
định t i Đi m c, Khoản 2, Điều 26 Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011
của Bộ Nội vụ hướng dẫn th c hi n một số Điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP
ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào t o, bồi dưỡng cán bộ, công chức:
S=

F
x (T1 T2)
T1

Trong đó:
- S à chi phí đền bù;
- F à tổng chi phí của khóa học;
- T1 à thời gian y u cầu phải phục vụ sau khi đã hoàn thành khóa học
được tính bằng số tháng àm tròn;
- T2 à thời gian đã phục vụ sau đào t o được tính bằng số tháng àm tròn.
d) Chi phí đền bù phải nộp trả ngân sách tỉnh trong vòng 06 tháng sau khi có
quyết định đền bù.
Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 15. Thường tr c Hội đồng có trách nhi m hướng dẫn, tổ chức tri n
khai th c hi n Quy chế này.
Trong quá trình th c hi n, nếu có khó khăn, vướng mắc, Thường tr c Hội
đồng kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung
Quy chế cho phù hợp với điều ki n th c tế của tỉnh./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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