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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về chế độ, chính sách và công tác quản lý đối với

người được cử đi đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài
giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2010

______________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ  chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003;
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 104/2005/QĐ-BNV ngày 03 tháng 10 năm 2005 của Bộ 
Nội vụ về việc ban hành Quy chế cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước 
ngoài bằng nguồn ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 117/2004/QĐ-UB ngày 07 tháng 7 năm 2004 của UBND 
thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo, 
khoa học và công nghệ, nâng cao chất lượng 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 Nội vụ thành phố Đà Nẵng,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chế độ, chính sách và 
công tác quản lý đối với người được cử đi đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài, giai 
đoạn từ năm 2006 đến năm 2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài 

chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Ngoại vụ; Giám đốc Đại học Đà 
Nẵng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc 
UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

         TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
          KT. CHỦ TỊCH

           PHÓ CHỦ TỊCH

          Trần Văn Minh



  UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

___________________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________________________

QUY ĐỊNH
Về chế độ, chính sách và công tác quản lý đối với người được cử đi đào tạo  thạc 

sỹ, tiến sỹ  ở nước ngoài, giai đoạn  từ năm 2006 đến năm 2010.
(Ban hành kèm Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND

ngày 02 tháng 6 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng)
__________________________

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Văn bản này quy định chế độ, chính sách và công tác quản lý đối với người 
thuộc diện thành phố cử đi đào tạo theo Đề án “Đào tạo 100 thạc sỹ, tiến sỹ của thành 
phố Đà Nẵng tại các cơ sở  nước ngoài” ban hành kèm theo Quyết định số 393/QĐ-
TU  ngày 22 tháng 3 năm 2006 của Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng (sau đây viết 
tắt là Đề án đào tạo 100 thạc sỹ, tiến sỹ) trong thời gian từ năm 2006 đến năm 2010.

Điều 2. Mục tiêu, yêu cầu

1. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên gia giỏi trên các lĩnh vực nhằm 
thực hiện tốt các mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố trong thời kỳ công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá theo Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 16 tháng 10 năm 2003 của Bộ 
Chính trị; 

2. Chọn những cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và triển 
vọng phát triển để đưa đi đào tạo;

3. Số lượng: 100 thạc sỹ, tiến sỹ; trong đó, tiến sỹ từ 20 đến 25 người.

Điều 3. Đối tượng chọn cử đi đào tạo

1.Cán bộ, công chức, viên chức hiện đang công tác tại các cơ quan thuộc khối 
Đảng, Mặt trận, đoàn thể; các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc  thành phố 
Đà Nẵng quản lý và cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại một số bệnh viện của 
Trung ương đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

2. Các đối tượng được tiếp nhận và bố trí công tác theo chính sách thu hút nguồn 
nhân lực quy định tại Quyết định số 86/2000/QĐ-UB ngày 02 tháng 8 năm 2000 của 
UBND thành phố Đà Nẵng;

3. Đối tượng được cử đi học theo 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, ban hành kèm theo Quyết định số 
32/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng (sau 
đây viết tắt là Dự án 32) tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi, xuất sắc. 

Điều 4. Điều kiện, tiêu chuẩn

1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung:

a) Có phẩm chất, đạo đức tốt; có lịch sử chính trị rõ ràng; hoàn thành tốt nhiệm 
vụ, có ý thức tổ chức kỷ luật, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước; có đủ trình độ ngoại ngữ để sử dụng trong học tập tại 
nước đăng ký đến học; 

b) Có triển vọng trở thành cán bộ quản lý, chuyên gia, cán bộ khoa học kỹ thuật 
giỏi để phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố trong thời kỳ mới;

c) Có cam kết làm việc lâu dài tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng 
quản lý ít nhất 10 năm theo yêu cầu bố trí của Thường trực Thường vụ Thành uỷ và 
UBND thành phố sau khi hoàn thành chương trình đào tạo. Việc cam kết đó được 
thực hiện bằng hợp đồng trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể: 

a) Đối với đào tạo tiến sỹ: Có bằng tốt nghiệp thạc sỹ phù hợp hoặc gần với 
chuyên ngành đăng ký đào tạo; có ít nhất 01 (một) bài báo được đăng trên Tạp chí 
khoa học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có đề cương nghiên cứu phù 
hợp;

b) Đối với đào tạo thạc sỹ: Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy, trường 
công lập phù hợp hoặc gần với chuyên ngành đăng ký đào tạo (ưu tiên tốt nghiệp loại 
khá trở lên); 

c) Độ tuổi đối với người cử đi đào tạo thạc sĩ phải dưới 35 tuổi và tiến sỹ phải 
dưới 40 tuổi. Những người giữ chức vụ từ phó trưởng phòng cấp sở, ngành, quận, 
huyện và tương đương trở lên thì độ tuổi có thể cao hơn nhưng được cộng thêm 
không quá 5 tuổi;

d) Các trường hợp khác do Thường trực Thường vụ Thành uỷ xem xét quyết 
định; 

đ) Ưu tiên chọn cử đi đào tạo các đối tượng là con liệt sỹ, con thương binh, gia 
đình có công với cách mạng.

Chương II
NGÀNH VÀ NƯỚC CỬ ĐẾN ĐÀO TẠO,

PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO

Điều 5. Ngành đào tạo 
Tập trung, ưu tiên đào tạo các ngành như sau:



1. Y tế;  
2. Giáo dục;  
3. Du lịch;
4. Quản lý đô thị;
5. Kiến trúc;
6. Giao thông công chính;
7. Công nghệ thông tin;
8. Quản lý dự án;
9. Thị trường tài chính;
10. Công nghệ sinh học.
Ngoài ra, theo yêu cầu và thời điểm cụ thể, Thường trực Thường vụ Thành uỷ 

và UBND thành phố xem xét quyết định bổ sung ngành đào tạo phù hợp.
Điều 6. Nước cử đến đào tạo
Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Pháp, Anh, Hoa Kỳ, …
Điều 7. Phương thức đào tạo
Đào tạo toàn phần tại nước ngoài.

Chương III
QUY TRÌNH, THỦ TỤC CỬ ĐI ĐÀO TẠO

Điều 8. Quy trình
1. UBND thành phố quyết định việc chọn nước, trường, ngành đào tạo và cấp 

phát kinh phí đối với những người được cử đi đào tạo sau khi được Thường trực 
Thường vụ Thành uỷ thông qua;

2. Hàng năm, UBND thành phố sẽ tổ chức xét tuyển các hồ sơ dự tuyển vào đầu 
năm và công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng;

3. Cá nhân lập hồ sơ dự tuyển theo quy định; trong đó, có bản cam kết thực hiện 
các điều kiện của thành phố;

4. Cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp cán bộ, công chức, viên chức; căn cứ vào 
điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 4, Quy định này có văn bản giới thiệu kèm 
theo lý lịch trích ngang và lập hồ sơ của người được đề nghị cử đi đào tạo, gửi trực 
tiếp cho Ban Tổ chức Thành ủy; sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc đã 
được cử đi đào tạo theo Dự án 32 do Hội đồng xét tuyển học sinh tham gia Dự án 32 
đề nghị;

5. Ban Tổ chức Thành uỷ chủ trì phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND thành 
phố xem xét trình Thường trực Thường vụ Thành uỷ quyết định; 



6. Sau khi Thường trực Thường vụ Thành uỷ quyết định danh sách cử đi đào 
tạo, Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Thành uỷ, Đại học Đà Nẵng và các 
cơ quan chức năng làm thủ tục giới thiệu những người được tuyển chọn với các cơ sở 
đào tạo nước ngoài.

Điều 9. Hồ sơ, thủ tục
1. Bản đánh giá, nhận xét của thủ trưởng đơn vị;
2. Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C/TCTW-98 (có chứng thực của chính quyền địa 

phương hoặc cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức);
3. Bản sao bằng tốt nghiệp đại học, bằng tốt nghiệp thạc sỹ; chứng chỉ ngoại ngữ 

(có chứng thực);
4. Phiếu khám sức khỏe theo quy định đối với những người được cử đi đào tạo ở 

nước ngoài;
5. Quyết định cử đi đào tạo ở nước ngoài của Thường trực Thường vụ Thành ủy 

hoặc UBND thành phố;
6. Bản hợp đồng cử đi đào tạo giữa đại diện cơ quan quản lý, cơ quan sử dụng 

cán bộ, công chức, viên chức và cá nhân được cử đi đào tạo; có công chứng và  theo 
mẫu quy định. 

Riêng người được cử đi đào tạo theo Dự án 32 thì trong hợp đồng được ký kết; 
ngoài thành phần nêu trên, còn có đại diện gia đình;

7.  Hồ sơ, thủ tục khác theo quy định của cơ sở đào tạo ở nước ngoài (nếu có).
Chương IV

QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT ĐỐI VỚI
NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO

Điều 10. Quyền lợi
1. Được cơ quan, đơn vị bố trí thời gian, sắp xếp công việc và tạo điều kiện 

thuận lợi để đi học; 
2. Trong thời gian cử đi đào tạo ở nước ngoài, cán bộ, công chức, viên chức 

được hưởng chế độ tiền lương theo quy định hiện hành; 
3. Được nâng bậc lương theo quy định;
4. Được cấp tạm ứng kinh phí đào tạo như sau:
a) Kinh phí để học ngoại ngữ trong thời gian không quá một năm (nếu chưa đạt 

trình độ theo yêu cầu của cơ sở đào tạo), mức tối đa không quá 1.000 USD/1 người.
b) Học phí và các khoản chi phí đào tạo theo quy định của các cơ sở đào tạo ở 

nước ngoài;
c) Chi phí ăn, ở; 
d) Chi phí đi lại (một lượt đi và về) cho cả khoá học; 



đ) Chi phí bảo hiểm y tế trong thời gian đào tạo (nếu có);
e) Chi phí làm thủ tục xuất, nhập cảnh;
g) Chi phí dịch vụ phải trả cho tổ chức thực hiện dịch vụ đào tạo ở trong nước;
Các chi phí nêu trên thực hiện theo chế độ, quy định hiện hành của Nhà nước.
5.  Sau khi hoàn thành khóa đào tạo được phân công, bố trí công tác phù hợp.
Điều 11. Nghĩa vụ
1. Tôn trọng và chấp hành luật pháp của Việt Nam và Nước cử đến học; quy 

định của cơ sở đào tạo và hợp đồng đã được ký kết theo Quy định này;
2. Kết thúc mỗi năm học phải báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu, tình hình 

sinh hoạt cho Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án đào tạo 100 thạc sỹ, tiến sỹ (sau đây viết 
tắt là Ban Chỉ đạo) để theo dõi;

3. Sau khi hoàn thành khóa học phải về nước đúng thời hạn theo quy định và 
chậm nhất sau 60 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình đào tạo phải đến nhận công 
tác tại cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức cử đi đào tạo.

Tuỳ theo ngành đào tạo cần thiết, nếu cá nhân có nguyện vọng ở lại nước ngoài 
để trau dồi thêm nghề nghiệp thì phải được Thường trực Thường vụ Thành uỷ hoặc 
UBND thành phố đồng ý bằng văn bản.

Điều 12. Trách nhiệm vật chất
Người được cử đi đào tạo nếu thực hiện không đúng hợp đồng đã ký kết hoặc có 

những vi phạm sau đây phải chịu trách nhiệm về vật chất như sau:
1. Hoàn trả chi phí đào tạo đã tạm ứng khi kết quả học tập, sinh hoạt của năm 

học không đạt yêu cầu, phải chấm dứt việc học tập;
Thời hạn hoàn trả không quá 01 (một) năm kể từ khi có quyết định chấm dứt 

học tập và bồi thường chi phí đào tạo có hiệu lực;
2. Bồi thường gấp 05 (năm) lần chi phí đào tạo trong trường hợp sau: 
a) Tự ý bỏ học;
b) Sau khi hoàn thành khóa đào tạo không trở về công tác tại thành phố Đà 

Nẵng; 
c) Không thực hiện đúng cam kết, không chấp hành sự phân công, bố trí công 

tác của Thường trực Thường vụ Thành uỷ, UBND thành phố;   
Thời hạn bồi thường không quá 02 năm kể từ khi có quyết định chấm dứt học 

tập và bồi thường chi phí đào tạo có hiệu lực;
3. Việc xét bồi thường chi phí đào tạo do Thường trực Thường vụ Thành uỷ 

hoặc UBND thành phố quyết định trên cơ sở đề nghị của Ban Chỉ đạo; 
4.  Những người bồi thường chi phí đào tạo có trách nhiệm nộp trả đầy đủ các 

khoản tiền phải bồi thường cho đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức, viên chức 



để nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định. Nếu không thực hiện việc bồi thường 
thì đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức, viên chức lập thủ tục đề nghị cơ quan 
có thẩm quyền xử lý theo pháp luật.

Điều 13. Quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo
1. Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình đào tạo, bao gồm:
a) Ngân sách thành phố;
b) Kinh phí đào tạo do Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành 

Trung ương cấp;
c) Các nguồn tài trợ khác.
2. Phương thức chi trả:
Sở Tài chính thành phố trực tiếp quản lý và cấp kinh phí cho đơn vị sử dụng cán 

bộ, công chức, viên chức để chuyển cho những người được cử đi đào tạo theo 
phương thức sau:

a) Kinh phí được chi tạm ứng hàng năm cho những người được cử đi học. Năm 
đầu tiên, kinh phí được chuyển ngay sau khi hợp đồng trách nhiệm giữa các bên được 
ký kết; các năm học tiếp theo, sẽ được chuyển nếu kết quả học tập, sinh hoạt của từng 
năm đạt yêu cầu. Trường hợp kết quả học tập, sinh hoạt không đạt yêu cầu thì không 
được chuyển tiếp kinh phí;

b) Kinh phí của toàn bộ khóa học sẽ được thanh toán đầy đủ trên cơ sở bằng tốt 
nghiệp, bảng điểm hoặc biên bản của Hội đồng bảo vệ đề tài tốt nghiệp đánh giá đạt 
yêu cầu;

3. Thủ tục để chuyển kinh phí:
a) Những người được cử đi học phải có báo cáo kết quả học tập, sinh hoạt, có 

nhận xét của cơ sở đào tạo hoặc văn bằng tốt nghiệp hoặc biên bản của Hội đồng 
nghiệm thu;

b) Quyết định cấp kinh phí đào tạo của UBND thành phố.
Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14.  Phân công trách nhiệm
1. Sở Nội vụ:
a) Trình UBND thành phố quyết định cử đi học; tham gia ký kết hợp đồng đối 

với những người thuộc khối Nhà nước quản lý và bố trí công tác sau khi hoàn thành 
khoá đào tạo;

b) Phối hợp với Đại học Đà Nẵng tổ chức đào tạo ngoại ngữ để tạo nguồn cử đi 
đào tạo ở nước ngoài. Kinh phí đào tạo bằng nguồn kinh phí đào tạo ngoại ngữ theo 
quy định tại Đề án;



c) Phối hợp với Sở Tài chính thành phố xây dựng kế hoạch kinh phí thực hiện 
Đề án trong từng năm;

d) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất cho Ban 
Chỉ đạo xem xét để trình UBND thành phố điều chỉnh, bổ sung Quy định này cho 
phù hợp với tình hình thực tế;

2. Sở Tài chính:
a) Lập kinh phí hàng năm để trình UBND thành phố;
b) Quản lý và cấp phát kinh phí kịp thời; theo dõi, kiểm tra, quyết toán kinh phí 

theo đúng quy định. 
3. Sở Giáo dục và Đào tạo: 
Liên hệ với Bộ Giáo dục và Đào tạo để được hỗ trợ nguồn học bổng đào tạo ở 

nước ngoài. Tham gia giới thiệu cử đi đào tạo đối với học sinh thuộc Dự án 32.
4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 
a) Phối hợp với Sở Tài chính lập kế hoạch kinh phí 5 năm và hàng năm để thực 

hiện Đề án bằng ngân sách Nhà nước;
b) Vận động tài trợ để thực hiện Đề án các bằng nguồn vốn ODA.
5. Sở Ngoại vụ:
a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng huy động nguồn tài trợ của các cơ 

quan, tổ chức trong nước và nước ngoài;
b) Phối hợp với Đại học Đà Nẵng liên hệ với các nước để đưa người đi đào tạo;
c)  Phối hợp với Công an thành phố, cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ trong việc 

giải quyết thủ tục xuất, nhập cảnh; tham gia theo dõi, quản lý các đối tượng cử đi đào 
tạo ở nước ngoài;

Điều 15. Cán bộ, công chức, viên chức hiện đang công tác tại khối Đảng, Mặt 
trận, đoàn thể do Ban Tổ chức Thành uỷ  tham mưu, báo cáo Thường trực Thường vụ 
Thành uỷ xem xét, quyết định cụ thể việc cử đi đào tạo và bố trí công tác sau khi tốt 
nghiệp.

Điều 16. Đại học Đà Nẵng giúp Thường trực Thường vụ Thành uỷ, UBND 
thành phố:

1. Tư vấn cho Ban Chỉ đạo về việc chọn nước cử đến đào tạo, cơ sở đào tạo, 
ngành đào tạo;

2. Liên hệ với cơ sở đào tạo nước ngoài và hướng dẫn những người được chọn 
cử đi đào tạo làm hồ sơ, thủ tục;

3. Tổ chức bồi dưỡng ngoại ngữ bổ sung cho những người được chọn cử đi đào 
tạo nhằm đáp ứng trình độ theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.

Điều 17. Các cơ quan báo chí, truyền hình:



Tuyên truyền, thông báo rộng rãi Đề án đào tạo 100  thạc sỹ, tiến sỹ và Quy định 
này để các cán bộ, công chức, viên chức có điều kiện tìm hiểu, đăng ký tham gia.

Điều 18. Thủ trưởng cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức căn 
cứ nguyên tắc, quy trình quản lý cán bộ để xem xét chọn cử cán bộ, công chức, viên 
chức đi học; tham gia ký kết hợp đồng trách nhiệm; phối hợp với các cơ quan có liên 
quan theo dõi, đánh giá quá trình học tập, sinh hoạt; bố trí , phân công công tác cho 
các đối tượng thuộc quyền quản lý sau khi hoàn thành khoá học và thực hiện các chế 
độ, chính sách có liên quan theo quy định.

Điều 19. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc đề nghị thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị báo cáo về Ban Chỉ đạo để sửa đổi, bổ sung cho phù 
hợp./.
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