HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI			      Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
	---------					               -----------------------------
Số: 29/2002/NQ-HĐ			  Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2002

NGHỊ QUYẾT
Thông qua “Quy định tạm thời về ưu đãi, khuyến khích các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, người có trình độ cao cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô” và “Quy định tạm thời về thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao”.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Kỳ họp thứ 7 khoá XII
(Từ ngày 17 đến ngày 19/7/2002)

-	Căn cứ vào Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi);
-	Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội ngày 28/12/2000;
-	Căn cứ Tờ trình số 40/TT-UB ngày 11/7/2002 của UBND Thành phố về việc đề nghị thông qua 2 dự thảo “Quy định tạm thời về việc ưu đãi, khuyến khích các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, người có trình độ cao tham gia cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô” và “Quy định tạm thời về thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực cao”;
-	Sau khi nghe ý kiến của Uỷ ban MTTQ Thành phố; Thuyết trình của các Ban, ý kiến đóng góp của các đại biểu HĐND Thành phố;

QUYẾT NGHỊ

1.	Thông qua về nguyên tắc “Quy định tạm thời về ưu đãi, khuyến khích các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, người có trình độ cao tham gia cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô” và Quy định tạm thời về thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực cao” kèm theo Tờ trình số 40/TT-UB ngày 11/7/2002 của UBND Thành phố.
Căn cứ các ý kiến đóng góp của các Ban, các đại biểu HĐND Thành phố và cử tri Hà Nội giao UBND  Thành phố tiếp thu, tiếp tục chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện quy định trên theo các nội dung sau:
-	Cân đối nguồn vốn cần thiết để thực hiện có hiệu quả những cơ chế, chính sách này, phù hợp với khả năng ngân sách hàng năm của Thành phố; tiếp tục bổ sung những cơ chế, chính sách nhằm đa dạng hoá nguồn vốn đầu tư, khuyến khích, tạo điều kiện cho các cá nhân, doanh nghiệp đầu tư cho công tác này
-	Phương thức lựa chọn phải đảm bảo khách quan, đúng đối tượng, thủ tục công khai, dân chủ.
-	Xác định trách nhiệm của người nhận đãi ngộ, các cấp, ngành Thành phố trong việc thực hiện các quy định, đặc biệt chú trọng quan tâm bồi dưỡng lực lượng lao động chất lượng cao và tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho những đối tượng được ưu đãi phát huy trí tuệ, cống hiến ngày càng nhiều cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô.
2.	Giao UBND Thành phố ban hành “Quy định tạm thời về ưu đãi, khuyến khích các nhà khoa học, chuyên gia giỏi, người có trình độ cao tham gia cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô” và “Quy định tạm thời về thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng và nguồn nhân lực chất lượng cao”.
3.	Giao Thường trực HĐND Thành phố xem xét quyết định những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện theo đề nghị của UBND Thành phố và Báo cáo HĐND Thành phố trong kỳ họp gần nhất.
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