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Số: 32/2006/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 10  tháng 4  năm 2006

QUYẾT ĐỊNH
V/v Phê duyệt Dự án hỗ trợ đào tạo bậc đại học tại các cơ sở giáo dục

trong nước và ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước dành cho học sinh các 
trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng   

___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 322/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2000 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật tại các cơ sở 
nước ngoài bằng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 117/2004/QĐ-UB ngày 07 tháng 7 năm 2004 của UBND 
thành phố về việc phê duyệt “Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học 
và công nghệ, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, đáp ứng 
yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 
639/GD&ĐT/THHC ngày 06 tháng 4 năm 2006 về việc Phê duyệt Dự án hỗ trợ đào 
tạo bậc đại học tại các cơ sở trong và ngoài nước dành cho học sinh các trường trung 
học phổ thông trên địa bàn thành phố bằng ngân sách nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Dự án hỗ trợ đào tạo bậc đại học 

tại các cơ sở giáo dục trong nước và ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước dành cho 
học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố là cơ quan thường trực quản lý Dự 
án; chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan triển khai và chịu trách nhiệm hướng 
dẫn, kiểm tra thực hiện Dự án này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay 
thế các Quyết định:

- Quyết định số 151/2004/QĐ-UB ngày 06 tháng 9 năm 2004 của UBND thành 
phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Dự án đào tạo bậc đại học tại các cơ sở trong và 
ngoài nước cho học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn bằng ngân sách nhà 
nước.



- Quyết định số 50/2005/QĐ-UB ngày 25 tháng 4 năm 2005 của UBND thành 
phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh, bổ sung điểm 8.1, phần II Dự án đào tạo bậc đại học 
tại các cơ sở trong và ngoài nước cho học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 
bằng ngân sách Nhà nước.

- Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2006 của UBND 
thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Dự án đào tạo bậc 
đại học tại các cơ sở trong và ngoài nước cho học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý 
Đôn bằng ngân sách nhà nước.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Giáo dục và 
Đào tạo, Tài chính, Nội vụ, Ngoại vụ, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, 
Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc 
UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./.
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