
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 964/UBND-TH An Giang, ngày  10  tháng 9 năm 2018 

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 
140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 

của Chính phủ 

 

  

Kính gửi:  
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 
 Thực hiện Công văn số 2458/BNV-CTTN ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Bộ 
Nội vụ về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 
05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt 
nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 140/2017/NĐ-
CP), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Bình Thạnh yêu cầu: 

1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi điều chỉnh của chính sách quy 
định tại Điều 1 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và 
quyền hạn của mình tổ chức triển khai thực hiện chính sách này, cụ thể như sau: 

- Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 140/2017/NĐ-CP đến 
toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý 
nắm được chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ. 

- Tuyên truyền, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa 
phương về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, 
cán bộ khoa học trẻ. 
 - Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán 
bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đến năm 2020 (Kế hoạch) 
đảm bảo thu hút được sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đáp ứng đủ 
tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP vào làm 
việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan 
và cạnh tranh trên cơ sở bám sát mục tiêu, yêu cầu của chính sách đã được Bộ 
Chính trị thông qua tại Kết luận số 86-KL/TW ngày 24/01/2014 về chính sách thu 
hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Theo 
đó, Kế hoạch phải đảm bảo các nội dung sau: nêu được đặc điểm tình hình; thực 
trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; mục đích, yêu cầu; đối tượng, tiêu 
chuẩn; số lượng cần thu hút, trình độ, chuyên ngành, dự kiến bố trí; trách nhiệm 
thực hiện của các cơ quan, đơn vị có liên quan. Đồng thời gửi Kế hoạch về Ủy ban 
nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) chậm nhất đến ngày 19/9/2018. 
 - Căn cứ vị trí việc làm, tình hình thực hiện biên chế của cơ quan, đơn vị và 
địa phương đăng ký chỉ tiêu, ngành cần thu hút báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua 
Sở Nội vụ) trước ngày 30/01 hằng năm để xem xét, ban hành kế hoạch thu hút hằng 



2 
 

năm, làm cơ sở triển khai thực hiện. Riêng năm 2018, các cơ quan, đơn vị và địa 
phương đăng ký chỉ tiêu, ngành cần thu hút gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở 
Nội vụ) chậm nhất đến ngày 19/9/2018 (theo Biểu mẫu kèm theo). 
 2. Trường Đại học An Giang chủ động phát hiện, lập danh sách những sinh 
viên của trường tốt nghiệp đại học đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1, Điều 2 
Nghị định số 140/2017/NĐ-CP gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Bội vụ, Ủy ban 
nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, đưa vào diện áp dụng chính sách. 

3. Sở Nội vụ: 
- Có trách nhiệm tổng hợp và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng dự 

thảo Kế hoạch thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt 
nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đến năm 2020 và hằng năm trình Ủy ban nhân 
dân tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện. 

- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các cơ quan, đơn vị và địa phương trong 
việc thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, 
cán bộ khoa học trẻ; các chính sách đối với người sau khi được tuyển dụng theo 
Nghị định số 140/2017/NĐ-CP; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá sơ kết, 
tổng kết và định kỳ hằng năm báo cáo tình hình thực hiện chính sách gửi Bộ Nội 
vụ. 

4. Đề nghị Báo An Giang, Đài Phát thanh Truyền hình An Giang, Đài 
Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố đưa tin, bài để mọi công dân nắm được 
chủ trương, chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ có trình độ chuyên môn cao, bố trí 
công tác trong các cơ quan Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Trên đây là hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP 
của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất 
sắc, cán bộ khoa học trẻ, yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương nghiêm túc tổ 
chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội 
vụ) trước ngày 31/12 hằng năm. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực 
hiện, đề nghị phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để báo cáo cấp có 
thẩm quyền xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ Nội vụ (để báo cáo); 
- Báo AG, Đài PTTH AG; 
- Trường Đại học AG; 
- Lưu: TH, KGXV, VT. 
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Nguyễn Bảo Trung 
 

 
 
 



CƠ QUAN, ĐƠN VỊ  

 
BÁO CÁO 

Số lượng, đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức theo chính sách thu hút năm 2018 
(Gửi kèm Công văn số  964/UBND-TH ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 
 1. Đối với công chức: Biên chế được giao: … chỉ tiêu; Hiện có mặt: …người; Còn lại: … chỉ tiêu. 
 Số lượng đăng ký tuyển dụng thu hút: … chỉ tiêu. 
 2. Đối với viên chức: Biên chế được giao: … chỉ tiêu; Hiện có mặt: …người; Còn lại: … chỉ tiêu. 
 Số lượng đăng ký tuyển dụng thu hút: … chỉ tiêu. 
 

TT Cơ quan, đơn vị 
Vị trí việc 
làm cần 
tuyển 

Ngạch công 
chức/chức 
danh nghề 
nghiệp viên 

chức cần 
tuyển 

Số lượng, nhu cầu chuyên môn cần tuyển dụng theo 
chính sách thu hút 

Ghi chú Số lượng 
cần tuyển 

dụng 

Yêu cầu ngành, 
chuyên ngành 

đào tạo 

Trình độ 
ngoại ngữ 

Trình độ 
tin học 

I Đối với công chức        
         
         

II Đối với viên chức        
         
         
 Tổng số (I+II):        

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 …, ngày…tháng…năm 2018 
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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