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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành 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 của ngành Giáo dục

B ộ TRƯỞNG B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tồ chức của bộ, cơ quan 
ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 của 
Chính phủ về chính sách thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất 
sắc, cán bộ khoa học trẻ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Cồng tác học sinh, 
sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện chính sách 

thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của 
ngành Giáo dục.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Ồng (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài 

chính, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Cồng tác học sinh, sinh viên và Thủ 
trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-  Như Điều 3; ^
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ: NV, NG (để ph/h);
- Các ĐH, HV, các trường ĐH, Cao đẳng Sư phạm và Trung 

cấp sư phạm (để thực hiện);
- Các sờ GDĐT (để thực hiện);
- Các Vụ, Cục thuộc Bộ GDĐT (để thực hiện);
- Cổng TTĐT cùa Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, GDCTHSSV.



Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KÉ HOẠCH

Triển khai thực hiện chính sách thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt 
nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của ngành Giáo dục

(Ban hành kèm theo Quyết định sẩ:Á&29/QĐ-BGDĐT ngày 3 ữ  thảng 3 năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Giảo dục và Đào tạo)

Căn cứ 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, các nhà khoa 
học trẻ, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách thu hút 
và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của 
ngành Giáo dục, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
a) Quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nội dung của chính sách thu hút, tạo 

nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đên các sở giáo 
dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục đại học, tạo động lực cho học sinh, sinh viên, 
cán bộ khoa học trẻ học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, 
lý tưởng đạo đức cách mạng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập 
quốc tế.

b) Xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Giáo dục trong 
việc thực hiện chính sách thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất 
sắc, cán bộ khoa học trẻ.

2. Yêu cầu
a) Việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nội dung các chính sách phải được 

thực hiện từ bậc trun2 học phổ thông, đảm bảo mọi học sinh, sinh viên đều hiểu 
được mục đích và ý nehĩa của chính sách.

b) Việc phát hiện, bồi dưỡne, đánh giá kết quả học tập của sinh viên, kêt 
quả nahiên cứu của cán bộ khoa học trẻ phải đảm bảo khách quan, công bằng và 
trung thực.

II. Nhiệm vụ, giải pháp
1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của chính sách
- Hướnờ dẫn, chỉ đạo các địa phươns, các cơ sở 2Íáo dục đại học tuyên 

truyền, phổ biến nội dung chính sách đến các học sinh, sinh viên, cán bộ khoa học 
trẻ bằng các văn bản chi đạo hoặc lồng 2hép tron2 Chỉ thị hướn2 dẫn nhiệm vụ 
năm học hàng năm.
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- Phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức các hội nghị, hội thảo tuyên truyền, 
quán triệt, phổ biến chính sách hằng năm tại các địa phương và các cơ sở giáo 
dục đại học.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên.
- Đơn vị phối họp: Vụ Giáo dục đại học; Vụ Giáo dục Trung học; Cục Quản 

lý chất lượng.
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2018.
2. Phát hiện, tổng họp lập danh sách sinh viên thuộc diện thu hút đang học 

tại các cơ sở giáo dục đại học trong nước.
- Ban hành các văn bản, biểu mẵu hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học 

trong nước thực hiện việc phát hiện, theo dõi, cập nhật danh sách các sinh viên của 
trường thuộc diện thu hút.

- Tăng cường ứng dụng cồng nghệ thông tin trong việc theo dõi, tồng hợp và 
lập danh sách sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

- Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ phát hiện, tổng 
họp, lập quy trình theo dõi, phát hiện các sinh viên thuộc diện thu hút tại các cơ sở 
đào tạo.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên.
- Đơn vị phối hợp: Vụ Giáo dục đại học; Vụ Giáo dục Trung học; Vụ Khoa 

học, công nghệ và môi trường; Cục Quản lý chất lượng.
- Thời gian thực hiện: Tháng 6/2018.
3. Phát hiện, tồng họp lập danh sách sinh viên thuộc diện thu hút đang học 

tại các cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài.
- Phối hợp với Bộ Ngoại giao xây dựng các văn bản, biểu mẫu hướng dẫn 

thực hiện việc phát hiện, theo dõi cập nhật danh sách các sinh viên thuộc diện thu 
hút đang học tập tại các cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc theo dõi, tông họp và 
lập danh sách sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ tại các cơ sở giáo 
dục đại học ở nước ngoài.

- Đơn vị thực hiện: Cục Quản lý chất lượng.
- Đơn vị phối hợp: Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Khoa học, công nghệ và 

môi trường.
- Thời gian thực hiện: Tháng 6/2018.
4. Theo dõi, kiểm tra việc quản lý, sử dụng công chức, viên chức thuộc diện 

thu hút đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Tổ chức việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chính sách thu hút 

tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và đào tạo về 
quy trình thu hút và sử dụng các sinh viên, cán bộ khoa học trẻ.
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- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ.
- Đơn vị phối họp: Cục Nhà Giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.
- Thời gian thực hiện: Hằng năm.
5. Theo dõi, kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện chính sách phát hiện, tạo 

nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
- Tổ chức việc kiểm tra, đánh giá quy trình phát hiện, theo dõi sinh viên xuất 

sắc, cán bộ khoa học trẻ tại các cơ sờ giáo dục đại học trong nước.
- Đơn vị thực hiện: Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên.
- Đơn vị phối hợp: Vụ Giáo dục đại học; Vụ Khoa học Công nghệ và 

môi trường.
- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

III. Tồ chức thực hiện
1. Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên là đơn vị đầu mối, 

chủ trì phối họp với các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về sinh 
viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, tồ chức việc kiểm tra đánh giá tình 
hình thực hiện chính sách phát hiện, theo dõi, lập danh sách sinh viên tốt nghiệp 
xuất sắc tại các cơ sở giáo dục đại học trong nước. Phối hợp với Văn phòng Bộ 
(Trung tâm Truyền thông giáo dục) chủ động tồ chức tuyên truyền về chính sách 
thu hút trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Các Cục, Vụ thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ động thực hiện các nhiệm 
vụ được giao theo Kế hoạch.

3. Các Sở giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các sở, ngành tại địa 
phương tuyên truyền, phố biến chính sách thu hút đến các học sinh và cha, mẹ 
của học sinh.

4. Các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp 
sư phạm, tồ chức việc phát hiện, bồi dưỡng, lập danh sách các sinh viên xuất sắc, 
định kỳ hàng năm báo cáo kết quả triển khai Ke hoạch về Bộ Giáo dục và Đào tạo 
(Qua Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên).

IV. Kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán kinh phí chi thường 

xuyên thực hiện các nhiệm vụ được giao của các đơn vị.
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