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BÁO CÁO 
Đánh giá tác động chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức  

có bằng tốt nghiệp sau đại học hiện nay của tỉnh và đề xuất UBND tỉnh  

trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho chủ trương xây dựng 

 Nghị quyết ban hành chính sách mới 

  

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm năm 2015 và thực hiện Văn bản 

số 200/VBHN-BTP ngày 22/01/2021 của Bộ Tư pháp hợp nhất Nghị định quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật, Sở Nội vụ báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ, công 

chức, viên chức có bằng tốt nghiệp sau đại học hiện nay của tỉnh và đề xuất 

UBND tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho chủ trương xây dựng 

Nghị quyết ban hành chính sách mới, cụ thể như sau: 

 I. Đánh giá tác động của chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên 

chức đào tạo sau đại học những năm qua  

Việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức tốt nghiệp sau đại học hiện nay 

tại tỉnh Nam Định đang thực hiện theo Quyết định số 3852/2005/QĐ-UBND 

ngày 14/12/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định quy định chế độ trợ cấp 

cho cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học và hỗ trợ một lần cho người 

có trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ; Bác sỹ, Dược sỹ chuyên khoa cấp II, xin về nhận 

công tác tại tỉnh. 

 Từ khi triển khai thực hiện chế độ hỗ trợ cho người có bằng sau đại học 

theo Quyết định 3852/QĐ-UBND ngày 14/12/2005 của UBND tỉnh đến nay, tỉnh 

đã trực tiếp hỗ trợ cho khoảng 900 trường hợp có bằng tốt nghiệp sau đại học, 

kinh phí hỗ trợ trên 15 tỷ đồng, góp phần xây dựng nguồn nhân lực có chất 

lượng cho địa phương. Số lượng cán bộ, công chức, viên chức có bằng sau đại 

học tăng lên góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

của tỉnh nhà. 

Tính đến hết năm 2020, toàn tỉnh hiện có 1.826 cán bộ, công chức, viên 

chức có bằng sau đại học trên tổng số 11.025 cán bộ, công chức, viên chức 

(không tính viên chức khối huyện, thành phố và cán bộ, công chức cấp xã) đạt tỷ 

lệ 16,6%: 
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- Tiến sỹ có 28 người; 

- Thạc sỹ có 1.587 người; 

- Bác sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng chuyên khoa cấp I; Bác sỹ, Dược sỹ 

chuyên khoa cấp II có 211 người. 

* Trong đó: 

- Khối Đảng, đoàn thể: có 222 người gồm: 05 Tiến sỹ, 217 Thạc sỹ. 

- Khối chính quyền: có 1.604 người gồm 23 Tiến sỹ, 1.370 Thạc sỹ và 

211 Bác sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng chuyên khoa cấp I+II: 

- Ngành Giáo dục và Đào tạo có 710 người: 12 Tiến sỹ; 698 Thạc sỹ. 

- Ngành Y tế có 325 người: 02 Tiến sỹ; 112 Thạc sỹ; 191 Bác sỹ, Dược 

sỹ, Điều dưỡng chuyên khoa cấp I; 20 Bác sỹ, Dược sỹ chuyên khoa cấp II. 

- Các ngành khác có 569 người: 09 Tiến sỹ; 560 Thạc sỹ. 

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được tăng cường cả về 

số lượng và chất lượng, chế độ chính sách được chăm lo; quá trình thực hiện 

chính sách bảo đảm công bằng, khách quan, đúng quy định. Nhiều cán bộ, công 

chức, viên chức trẻ được đào tạo cơ bản được tăng cường, bổ sung cho tỉnh góp 

phần trẻ hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng các yêu cầu đặt ra về 

nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương. Việc đào tạo nâng cao trình 

độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được quan 

tâm thực hiện theo đúng danh mục vị trí việc làm, nhất là nhân lực ngành y tế 

đang bị thiếu hụt nhiều. Chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với cán bộ, công chức, 

viên chức tham gia đào tạo sau đại học giúp giảm bớt một phần khó khăn về chi 

phí trong quá trình học tập của đối tượng. 

II. Những vấn đề bất cập của chính sách và quy định về hỗ trợ cán 

bộ, công chức, viên chức tốt nghiệp sau đại học hiện nay 

1. Về tính phù hợp với các quy định của Trung ương 

Trong những năm qua Trung ương và tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn 

bản, quy định mới như:  

- Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 được Quốc hội thông qua 

ngày 25/6/2015; Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 được 

Quốc hội thông qua ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 

được Quốc hội thông qua ngày 22/11/2019. 

- Các Nghị định của Chính phủ: số 63/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước 
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năm 2015; số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 và số 89/2021/NĐ-CP ngày 

18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05 

tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định về chính sách thu hút, tạo nguồn 

cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ 

- Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 20/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 

2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo.  

Những văn bản trên đã quy định lại nhiều nội dung thuộc lĩnh vực đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nói chung và đào tạo sau đại học nói 

riêng nên chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 3852/2005/QĐ-UBND ngày 

14/12/2005 của UBND tỉnh đã có nhiều điểm không còn phù hợp. 

2. Về thẩm quyền 

Quyết định số 3852/QĐ-UBND ngày 14/12/2005 được ban hành trước khi 

Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 được ban hành. Theo quy định của Luật 

Ngân sách nhà nước năm 2015 và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 

21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân 

sách nước, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là cơ quan có thẩm quyền quyết định 

ban hành chính sách có tính chất đặc thù tại địa phương.  

Do đó, Hội đồng nhân dân tỉnh cần ban hành Nghị quyết quy định về chế 

độ hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đào tạo sau đại học trên địa bàn tỉnh đảm 

bảo đúng thẩm quyền. 

3. Cơ cấu trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh hiện 

nay 

Số người có bằng Thạc sỹ trong đội ngũ công chức, viên chức của tỉnh 

chiếm tỷ lệ khá (14,4%) và đang tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới do việc 

tự học để hoàn thiện yêu cầu về bằng cấp chuyên môn và từ nguồn tuyển dụng 

mới. Riêng ngành Y tế, một số năm qua rất khó khăn trong việc tuyển dụng Bác 

sỹ về tỉnh công tác, các cơ sở y tế hiện tại thiếu nhiều bác sỹ theo yêu cầu cơ 

cấu, người có trình độ chuyên môn cao rất ít, Nam Định là tỉnh thiếu  nhiều nhân 

lực có trình độ chuyên môn cao phục vụ nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe 

cho người dân. 

Do đó, đối tượng được hưởng mức hỗ trợ cần thay đổi cho phù hợp với 

thực tế địa phương.  

4. Mức hỗ trợ 
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  Từ năm 2005, hệ số lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức đã 

tăng khoảng 5 lần; Chi phí đào tạo và đời sống xã hội đều tăng. Mức hỗ trợ 

khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học và thu hút người 

có trình độ cao về tỉnh công tác ban hành kèm theo Quyết định số 

3852/2005/QĐ-UBND ngày 14/12/2005 của UBND tỉnh sau 16 năm thực hiện 

đã không còn phù hợp do vậy tính chất khuyến khích, thu hút đối với đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức không cao. 

Do đó, mức hỗ trợ cần thay đổi cho phù hợp với thực tế. 

III. Đề xuất 

Từ những tác động và bất cập của chính sách, quy định về hỗ trợ cán bộ, 

công chức, viên chức tốt nghiệp sau đại học nói trên, Sở Nội vụ đề xuất UBND 

tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân thống nhất xây dựng Nghị quyết ban 

hành chính sách mới về hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức có bằng tốt nghiệp 

sau đại học của tỉnh để vừa bảo đảm phù hợp với các quy định hiện hành của 

pháp luật vừa bảo đảm phù hợp tình hình và đáp ứng nhu cầu thực tế của địa 

phương, cụ thể như sau:  

- Về thẩm quyền ban hành chính sách: Hội đồng nhân dân tỉnh  

- Về đối tượng: đề xuất tập trung hỗ trợ đối với những đối tượng đào tạo 

sau đại học chuyên môn sâu, đặc biệt chú trọng đến viên chức ngành y tế. 

- Về mức hỗ trợ: đề xuất mức hỗ trợ mới để phù hợp với tình hình thực tế, 

tăng tính khuyến khích, thu hút đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao 

trình độ hơn nữa. 

Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động chính sách hỗ trợ cán bộ, công 

chức, viên chức có bằng tốt nghiệp sau đại học hiện nay của tỉnh, đề xuất Ủy 

ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét cho chủ 

trương xây dựng Nghị quyết ban hành chính sách mới. 

(Xin gửi kèm dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh) 

Sở Nội vụ trân trọng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, XDCQ (G01). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Triệu Đức Hạnh 
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