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TỜ TRÌNH 

Xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung  Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND 

ngày 07/7/2017 của HĐND thành phố về ban hành Quy định chính sách 

phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng 
 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng 
 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015, UBND thành phố trình HĐND thành phố thông qua dự thảo Nghị quyết 

sửa đổi, bổ sung nội dung của Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND ngày 

07/7/2017 của HĐND thành phố (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 

107/2017/NQ-HĐND) về ban hành Quy định chính sách phát triển nguồn nhân 

lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2017, 

trong đó, theo khoản 3 Điều 3 Quy định ban hành kèm Nghị quyết số 

107/2017/NQ-HĐND: “Hằng năm, trên cơ sở tổng hợp nhu cầu nhân lực chất 

lượng cao của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, Ủy ban nhân dân thành 

phố xây dựng danh mục chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng và thu hút của năm kế tiếp, 

trình Thường trực Thành ủy cho ý kiến và trình Thường trực Hội đồng nhân 

dân thành phố thông qua trước khi triển khai thực hiện”. Tuy nhiên, vừa qua, 

HĐND thành phố đã có chỉ đạo giao rà soát để sửa đổi Nghị quyết này theo 

hướng giao UBND thành phố quyết định việc thực hiện các nội dung của chính 

sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công (tại Công văn số 

834/HĐND-PC ngày 09 tháng 7 năm 2019 của HĐND thành phố về việc xây 

dựng chỉ tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao năm 2019). 

Căn cứ các quy định liên quan đến văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nội 

vụ đã tiến hành rà soát Nghị quyết 107/2017/NQ-HĐND (Phiếu rà soát đính 

kèm) và gửi Sở Tư pháp thẩm tra theo đúng trình tự. Sở Tư pháp đã có văn bản 

thẩm tra và cơ bản thống nhất với nội dung Phiếu rà soát của Sở Nội vụ về việc 

đề nghị HĐND thành phố đồng ý cho xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung 

Nghị quyết 107/2017/NQ-HĐND (Công văn số 3566/STP-XDKTVB ngày 

27/9/2019). 

 Do đó, UBND thành phố trình HĐND thành phố xem xét, ban hành 

“Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND ngày 

07/7/2017 của HĐND thành phố về ban hành Quy định chính sách phát triển 

DỰ THẢO 



2 

 

nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng” là phù hợp và 

cần thiết. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO 

1. Mục đích 

 Sửa đổi, bổ sung nội dung Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND cho phù 

hợp với tình hình thực tế và chỉ đạo của HĐND thành phố, làm cơ sở tiếp tục 

triển khai thực hiện. 

 2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết 

Sửa đổi bổ sung nội dung tại Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 

107/2017/NQ-HĐND theo hướng giao UBND thành phố quyết định việc thực 

hiện các nội dung của quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng 

cao khu vực công thành phố Đà Nẵng. 

Ngoài một số nội dung của Nghị quyết 107/2017/NQ-HĐND được điều 

chỉnh, bổ sung so với tình hình triển khai thực tế và chỉ đạo của HĐND thành 

phố, các nội dung khác của nghị quyết vẫn được tiếp tục triển khai theo quy định. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

Trong quá trình xây dựng Dự thảo Nghị quyết, UBND thành phố đã thực 

hiện đúng quy trình quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật (đăng tải trên trang thông tin điện tử và lấy ý kiến 

bằng văn bản của các sở, ngành có liên quan; tổng hợp ý kiến góp ý, thẩm định 

hoàn thiện dự thảo Nghị quyết). 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA NGHỊ QUYẾT 

Dự thảo Nghị quyết được gồm 02 điều được bố cục như sau: 

a) Điều 1: Nêu nội dung sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 3 của Quy định 

chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà 

Nẵng ban hành kèm theo Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND. 

b) Điều 2: Tổ chức thực hiện. 

c) Điều 3: Hiệu lực thi hành. Dự kiến hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 

tháng 01 năm 2020. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

Kinh phí được tiếp tục thực hiện theo đúng quy định tại Nghị quyết 

107/2017/NQ-HĐND. 

Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị 

quyết số 107/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND thành phố về ban 

hành Quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực 
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công thành phố Đà Nẵng. UBND thành phố kính trình HĐND thành phố xem 

xét, cho ý kiến./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lưu: VT, SNV. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Huỳnh Đức Thơ 

 


