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NGHỊ QUYẾT 

Về cơ chế, chính sách thu hút giảng viên trình độ cao  

và khuyến khích sinh viên cho Trường Đại học Tân Trào 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 7 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ 

ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật Giáo dục đại h c ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 

về tuyển dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về miễn, giảm h c phí, hỗ trợ chi phí h c tập và cơ chế thu, sử 

dụng h c phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân t  năm h c 2010 

- 2011 đến năm h c 2014 - 2015;  

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 tháng 2007 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về h c bổng khuyến khích h c tập đối với h c sinh, sinh 

viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại h c và trung 

cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Thông tư số 31/2013/TT-

BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ 

sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài 

chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí t  ngân sách nhà nước 

dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; 

Căn cứ Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2011của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định về chế độ thỉnh giảng trong cơ sở giáo dục;  

  



Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số  85/TTr-UBND ngày 02 

tháng 12 năm 2013 về cơ chế, chính sách thu hút giảng viên trình độ cao và khuyến 

khích sinh viên cho Trường Đại h c Tân Trào; Báo cáo thẩm tra số 149/BC-HĐND 

ngày 08 tháng 12 năm 2013 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến 

của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,  

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua cơ chế, chính sách thu hút giảng viên trình độ cao và khuyến 

khích sinh viên cho Trường Đại h c Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang như sau: 

I. Đối tượng áp dụng 

1. Giảng viên  

- Cán bộ, giảng viên có h c hàm, h c vị: Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ các 

chuyên ngành phù hợp, cần thu hút.  

- Cán bộ, giảng viên có h c hàm, h c vị: Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ được mời 

về trường thỉnh giảng. 

2. Sinh viên 

Sinh viên đào tạo trình độ đại h c hệ chính quy đang h c tại Trường Đại h c 

Tân Trào. 

II. Điều kiện áp dụng 

1. Đối với giảng viên:  

- Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ. 

- Có đủ năng lực và điều kiện để giảng dạy ở bậc đại h c và sau đại h c theo 

quy định; cam kết phục vụ tối thiểu là 05 năm tại Trường Đại h c Tân Trào (đối với 

giảng viên thu hút về công tác tại Trường Đại học Tân Trào). 

- Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà 

nước. 

2. Đối với sinh viên:  

- Có đủ sức khỏe để h c tập. 

- Chấp hành tốt các quy định pháp luật của nhà nước và nội quy, quy chế của 

nhà trường. 

III. Chính sách thu hút giảng viên và khuyến khích sinh viên 

1. Đối với giảng viên. 

1.1. Giảng viên thu hút về công tác tại Trường:  

a) Trợ cấp một lần: 

+ 240 lần mức lương cơ sở đối với Giáo sư. 

+ 180 lần mức lương cơ sở đối với Phó Giáo sư. 

+ 130 lần mức lương cơ sở đối với Tiến sĩ. 

  



b) Hỗ trợ thêm ngoài lương:  

- Giáo sư được hỗ trợ thêm ngoài lương bằng 30% mức lương cơ sở hàng tháng 

hiện hưởng. 

- Phó Giáo sư được hỗ trợ thêm ngoài lương bằng 25% mức lương cơ sở hàng 

tháng hiện hưởng. 

- Tiến sỹ được hỗ trợ thêm ngoài lương bằng 20% mức lương cơ sở hàng tháng 

hiện hưởng. 

c) Hỗ trợ về nhà ở: Được bố trí nhà ở công vụ miễn phí trong thời gian 05 năm 

hoặc được hỗ trợ tiền thuê nhà ở với mức 2 triệu đồng/tháng trong thời gian 05 năm 

hoặc được hỗ trợ mua nhà ở, đất làm nhà với mức sau: Giáo sư: 150 triệu đồng; Phó 

Giáo sư: 120 triệu đồng; Tiến sỹ: 100 triệu đồng. 

d) Hợp lý hóa gia đình: Đối với vợ (chồng) của giảng viên trong diện thu hút 

đang là công chức, viên chức nhà nước hoặc có trình độ chuyên môn phù hợp với nhu 

cầu sử dụng của tỉnh và có đủ điều kiện tuyển dụng, nếu có nguyện v ng phục vụ lâu 

dài tại tỉnh, được Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét tiếp nhận, bố trí vị trí việc làm hoặc xét 

tuyển vào viên chức tại các cơ quan thuộc tỉnh phù hợp với năng lực, trình độ chuyên 

môn đã được đào tạo. 

* Giảng viên có h c hàm, h c vị Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ thuộc các chuyên 

ngành cần thu hút về làm công chức, viên chức tại Trường Đại h c Tân Trào được 

hưởng chính sách hỗ trợ này sẽ không được hưởng chính sách hỗ trợ thu hút theo quy 

định tại Nghị quyết số 47/2011/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về chính sách hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao 

và hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ.  

1.2. Đối với giảng viên thỉnh giảng 

Những cán bộ, giảng viên có h c hàm, h c vị: Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ 

được mời về trường giảng dạy hệ đại h c chính quy được thanh toán tiền giảng dạy theo 

chế độ hiện hành và được trợ cấp thêm như sau: 

a) Hỗ trợ thêm về tiền ngoài giá biểu quy định hiện hành của nhà nước: 

+ 100% mức giá biểu giờ thỉnh giảng đối với Giáo sư. 

+ 80% mức giá biểu giờ thỉnh giảng đối với  Phó Giáo sư. 

+ 70% mức giá biểu giờ thỉnh giảng đối với Tiến sỹ. 

b) Hỗ trợ về chỗ ở: Được bố trí chỗ ở miễn phí trong thời gian thỉnh giảng. 

c) Hỗ trợ thanh toán chi phí đi lại theo chế độ quy định hiện hành của nhà nước. 

2. Đối với sinh viên: Ngoài các đối tượng được hưởng chính sách miễn, giảm 

h c phí và các chính khác theo quy định của pháp luật hiện hành, còn được được hỗ trợ 

như sau: 

  



a) H c sinh đạt giải Ba trở lên trong các k  thi ch n h c sinh giỏi cấp khu vực, 

cấp quốc gia và đạt huy chương cấp quốc tế, khu vực; h c sinh đạt giải nhất trong k  thi 

ch n h c sinh giỏi cấp tỉnh thi đỗ vào Trường Đại h c Tân Trào; 10 sinh viên/ngành 

đào tạo thi tuyển vào trường có điểm trúng tuyển cao nhất được miễn 100% h c phí 

trong năm h c thứ nhất. Các năm h c sau, nếu xếp loại h c lực t  khá trở lên, xếp loại 

rèn luyện tốt thì tiếp tục được miễn 100% h c phí. 

b) Tất cả sinh viên đại h c được hỗ trợ tiền thuê nhà ở 10 tháng/năm h c, trong 

thời gian h c tập tại trường với mức 50.000 đồng/sinh viên/tháng. 

c) Sinh viên có kết quả h c tập đạt t  loại giỏi trở lên, xếp loại rèn luyện tốt 

trong các h c k , ngoài hưởng h c bổng khuyến khích h c tập theo quy định, còn được 

hỗ trợ thêm:  

- 100% mức h c bổng được hưởng theo quy định đối với sinh viên có kết quả 

xếp loại h c tập giỏi. 

- 150% mức h c bổng được hưởng theo quy định đối với sinh viên có kết quả 

xếp loại h c tập xuất sắc. 

d) Sinh viên tốt nghiệp đạt t  loại giỏi trở lên sẽ được ưu tiên tuyển ch n giữ lại 

trường và cử đi h c sau đại h c, nghiên cứu sinh để làm giảng viên hoặc được ưu tiên xét 

tuyển làm viên chức trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc tỉnh. 

IV. Thời gian thực hiện chính sách  

Chính sách thu hút và khuyến khích nêu trên được thực hiện đến hết năm 2020. 

V. Kinh phí thực hiện chính sách 

Kinh phí thực hiện hỗ trợ thu hút tại Mục    , do ngân sách nhà nước đảm bảo.  

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng 

quy định của pháp luật. 

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân 

và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể t  ngày Hội đồng nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang khóa XV  , k  h p thứ 7 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2013./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Sáng Vang 

 

 


