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Thu hút nhân tài để phát triển kinh tế - xã hội là một vấn đề hết sức quan
trọng, đang được quan tâm rất nhiều ở Việt Nam nói chung, ở TP. Hồ Chí Minh
nói riêng. TP. Hồ Chí Minh đã có nhiều chính sách, nhiều quy định để thực hiện
việc này; đặc biệt kể từ khi có Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế,
chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số
54) trao cho Thành phố nhiều quyền tự chủ, tự quyết hơn. Để thực hiện Nghị
quyết số 54, ngày 04/9/2018, Ủy ban nhân nhân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra
Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách thu hút
và phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đối với lĩnh vực thành phố Hồ
Chí Minh có nhu cầu trong giai đoạn 2018 - 2022 (sau đây viết tắt là Quyết
định số 31). Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 9 năm
2018. Quyết định số 31 thay thế Quyết định số 5715/QĐ-UBND ngày 21 tháng
11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế thực hiện thí
điểm một số chính sách thu hút chuyên gia khoa học và công nghệ vào làm việc
tại 4 đơn vị: Khu Công nghệ cao, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, Viện Khoa
học và Công nghệ Tính toán và Trung tâm Công nghệ Sinh học. Đối với các
chuyên gia đã thu hút theo quy chế ban hành kèm theo Quyết định số
5715/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố và
các quy chế khác trước đây: Tiếp tục thực hiện chính sách hiện hành đến khi hết
thời hạn hợp đồng hoặc nhiệm kỳ bổ nhiệm. Trường hợp đặc biệt cần gia hạn
hợp đồng để hoàn thành công trình, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học mà chuyên
gia đang trực tiếp phụ trách, cơ quan, đơn vị sử dụng chuyên gia trình Ủy ban
nhân dân thành phố xem xét, quyết định.
Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 31 có một số nội dung nổi bật
sau:
1/ Phạm vi áp dụng Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 31
Quy định này điều chỉnh về trình tự, thủ tục thu hút, tuyển chọn và phát
triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đối với các lĩnh vực nêu tại Khoản 2
(*)
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Điều 1 của Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của
Hội đồng nhân dân thành phố, cụ thể trong các lĩnh vực sau:
- Công nghệ thông tin, xây dựng đô thị thông minh.
- Phát triển công nghiệp hỗ trợ.
- Dịch vụ vận tải, kho bãi, dịch vụ cảng - hậu cần hàng hải và xuất nhập
khẩu (logistics).
- Nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, tế bào gốc.
- Xây dựng trung tâm tài chính.
- Xây dựng và quản lý hạ tầng hiện đại, gồm: xây dựng và vận hành hệ
thống vận tải công cộng sức tải lớn, không gian ngầm, công trình phòng chống
thiên tai, xử lý sự cố môi trường, quy hoạch và phát triển đô thị, ứng phó biến
đổi khí hậu.
- Vật liệu mới, công nghệ nano, năng lượng tái tạo, sản xuất linh kiện điện
tử cao cấp, công nghiệp vi mạch, công nghệ số.
- Các ngành nghiên cứu khoa học cơ bản: kinh tế số, khoa học tính toán
và dữ liệu lớn, internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo...
- Lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, khoa học xã hội.
- Các lĩnh vực khác có nhu cầu thu hút, Ủy ban nhân dân thành phố báo
cáo Hội đồng nhân dân thành phố quyết định.
Quy định này được triển khai và áp dụng tại các cơ quan hành chính, đơn
vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố; các cơ quan hành
chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các cơ quan hành chính, đơn vị sự
nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố. Không áp dụng Quy
định này đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn
thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan, đơn vị ngành dọc và lực lượng vũ trang.
2/ Đối tượng thu hút
Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 31 thu hút các chuyên gia,
nhà khoa học đến làm việc trong các lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh có nhu
cầu. Chuyên gia, nhà khoa học là người có trình độ và chuyên ngành đào tạo phù
hợp với hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định pháp luật Việt Nam, có
đủ tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm
thực tiễn và thành tích nghiên cứu khoa học; có công trình nghiên cứu được
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công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín trên thế giới, có công
trình nghiên cứu xuất sắc đã được nghiệm thu hoặc sáng chế được công nhận
đem lại hiệu quả cao, được ứng dụng trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp
và các ngành, lĩnh vực khác. Chuyên gia, nhà khoa học phải có nhiều kinh
nghiệm trong đào tạo, tư vấn, chuyển giao công nghệ, quản lý hoạt động khoa
học, vận hành các thiết bị, dây chuyền sản xuất, thiết kế chế tạo các sản phẩm
liên quan đến lĩnh vực chuyên môn (Khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số
04/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành
phố).
Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 31 xác định rõ tiêu chuẩn của
chuyên gia, nhà khoa học.
Tiêu chuẩn chung của chuyên gia, nhà khoa học:
a) Có lý lịch rõ ràng. Nếu có quốc tịch nước ngoài thì không thuộc diện
cấm hoặc hạn chế nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
b) Có đủ sức khỏe và đủ năng lực hành vi dân sự.
c) Không thuộc đối tượng đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang
chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà
chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ
sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
d) Đến thời điểm nộp hồ sơ, người đăng ký tham gia phải đảm bảo sẵn
sàng nhận nhiệm vụ.
đ) Trường hợp đang ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân theo chương
trình, dự án khác thì vẫn được tham dự nếu các điều khoản của hợp đồng lao
động đang ký kết không mâu thuẫn với các yêu cầu của việc thu hút chuyên gia
theo Quy định này.
Tiêu chuẩn cụ thể:
a) Căn cứ báo cáo chi tiết nhu cầu của mỗi cơ quan, đơn vị và đề xuất của
Hội đồng khoa học của thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ có thông báo
cụ thể tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác, thành tích khoa
học, chuyển giao công nghệ, cấp độ và số lượng giải thưởng... mà người tham
gia cần phải đạt được.
b) Chuyên gia, nhà khoa học tham gia vào vị trí nào phải đáp ứng đầy đủ
yêu cầu cụ thể của vị trí đó.
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3/ Các bước thực hiện
- Xác định lĩnh vực thu hút, đề xuất nhu cầu thu hút chuyên gia, nhà khoa
học
- Thẩm định nhu cầu thu hút
- Xây dựng kế hoạch thu hút và thông báo
- Tuyển chọn
- Tiếp nhận và ký hợp đồng
4/ Cơ chế, chính sách đối với chuyên gia, nhà khoa học
Nghị quyết số 54 cho phép Hội đồng nhân dân Thành phố quy định mức
thu nhập cho các chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt của Thành phố.
Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng
nhân dân Thành phố quy định về chính sách tiền lương cho chuyên gia, nhà
khoa học, và được chi tiết hóa trong Quy định ban hành kèm theo Quyết định số
31 (Điều 13) cụ thể như sau:
“1. Trợ cấp ban đầu
Áp dụng mức trợ cấp ban đầu (Chỉ áp dụng một lần và áp dụng cho lần ký
hợp đồng đầu tiên) để khuyến khích và ổn định công tác cụ thể là 100.000.000
đồng (một trăm triệu đồng).
2. Tiền lương hàng tháng
a) Chuyên gia, nhà khoa học được chi trả mức lương hàng tháng tính theo
hệ số của Bảng lương Chuyên gia cao cấp ban hành kèm theo Nghị định số
204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền
lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cụ thể như
sau:
- Những trường hợp là giáo sư, phó giáo sư: được hưởng bậc 2 (hệ số
9,40).
- Các trường hợp còn lại: được hưởng bậc 1 (hệ số 8,80).
b) Tiền lương hàng tháng nêu trên đã bao gồm: tiền công lao động, chi phí
phương tiện đi lại làm việc, công tác; tiền công làm thêm giờ, ngoài giờ vào các
ngày nghỉ, lễ. Đồng thời, mức lương này được dùng để tính đóng bảo hiểm xã
hội và các khoản đóng góp khác của người lao động theo quy định pháp luật.
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c) Trường hợp chuyên gia thực hiện tốt nghĩa vụ theo hợp đồng, có thành
tích xuất sắc và có nhiều cống hiến cho cơ quan, đơn vị, được tiếp tục ký hợp
đồng cho giai đoạn tiếp theo thì được hưởng mức lương cao hơn 01 bậc so với
mức lương được hưởng của hợp đồng đầu tiên. Mức lương khi tái ký hợp đồng
này không thay đổi và không phụ thuộc vào số lần ký kết. Cụ thể:
- Những đối tượng đang hưởng bậc 2 (hệ số 9,40): khi ký hợp đồng lần 2
trở đi được hưởng bậc 3 (hệ số 10,0) và cố định cho tất cả các lần tái ký hợp
đồng.
- Những đối tượng đang hưởng bậc 1 (hệ số 8,80): khi ký hợp đồng lần 2
trở đi được hưởng bậc 2 (hệ số 9,40) và cố định cho tất cả các lần tái ký hợp
đồng.
3. Chế độ lương và các chính sách trong thời gian nghỉ thai sản và nghỉ
việc riêng thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.”
Ngoài ra, chuyên gia, nhà khoa học còn được hưởng chính sách ưu đãi,
phụ cấp hỗ trợ, phụ cấp khuyến khích (Điều 14); Chính sách hỗ trợ về nhà ở,
phương tiện đi lại (Điều 15); Đầu tư cơ sở vật chất và tạo môi trường làm việc
(Điều 16).
Kinh phí thực hiện việc thu hút, tuyển chọn và phát triển chuyên gia, nhà
khoa học được bố trí từ nguồn ngân sách thành phố. Việc xây dựng dự toán,
giao kinh phí để thực hiện quy trình tuyển chọn và chi trả các chế độ, chính sách
đãi ngộ, thu hút chuyên gia, nhà khoa học được thực hiện theo quy định hiện
hành (Điều 22).
Để theo kịp với xu thế hội nhập, để đáp ứng các yêu cầu, đòi hỏi của cuộc
Cách mạng Công nghiệp 4.0; chính sách thu hút, phát triển đội ngũ chuyên gia,
nhà khoa học tại TP. Hồ Chí Minh là một chính sách hết sức cần thiết, đúng đắn,
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh, đưa
Thành phố phát triển ngang tầm với các thành phố lớn khác trong khu vực và
trên thế giới./.
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