
   UỶ BAN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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QUYẾT ĐỊNH 
V/v Hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng 

theo chủ trương thu hút nguồn nhân lực
                                                  ______________

CHỦ TỊCH UBND 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 đ ịnh số 99/2006/QĐ -UBND ngày 01 tháng 11 năm 2006 của 
UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định mức hỗ trợ đối với một số đối tượng 
theo chủ trương thu hút nguồn nhân lực của thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 8845/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2006 của UBND 
thành phố Đ à Nẵng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc 
phòng-an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2007;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 43/TTr-SNV ngày 
15 tháng 01 năm 2007 và sau khi trao đổi thống nhất với Giám đốc Sở Tài chính, 
Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Văn phòng UBND thành phố tại cuộc họp ngày 08 tháng 
02 năm 2007, 

QUYẾT ĐỊNH:

§iÒu 1. Hỗ trợ kinh phí cho một số đối tượng theo chủ trương thu hút nguồn 
nhân lực của thành phố được thực hiện như sau:

1. Đối tượng theo quy định tại điều 1 Quyết định số 99/2006/QĐ-UBND ngày 
01 tháng 11 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng đang công tác tại các cơ quan, 
đ ơ n vị thì đ ư ợc hỗ trợ kinh phí theo mức quy đ ịnh tại đ iều 2 Quyết đ ịnh số 
99/2006/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng.

2. Đối tượng được hỗ trợ kinh phí phải làm bản tự nhận xét, đánh giá và được 
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi đang công tác có ý kiến nhận xét theo mẫu đánh giá 
công chức hàng năm.  

3. Thời gian công tác để xét hỗ trợ phải đủ 12 tháng trở lên (tính từ ngày được 
cơ quan có thẩm quyền ra văn bản tiếp nhận hoặc thỏa thuận để các cơ quan, đơn vị 
ký hợp đồng lao động đến ngày 31 tháng 12 năm 2006). Cụ thể: 

a) Trường hợp đủ 24 tháng công tác và được đánh giá từ loại khá trở lên thì hỗ 
trợ 01 lần cho 24 tháng;



b) Trường hợp đủ 12 tháng, nhưng chưa đủ 24 tháng công tác và được đánh giá 
từ loại khá trở lên thì hỗ trợ 01 lần cho 12 tháng; sau đó đủ 12 tháng tiếp theo được 
hỗ thêm 01 lần cho 12 tháng. 

c) Những trường hợp chưa đủ 12 tháng công tác thì được hưởng 2 lần, mỗi lần 
khi đủ 12 tháng cho đến khi Quy định mới có hiệu lực thi hành.    

4. Đối tượng thuộc diện thu hút nguồn nhân lực của thành phố, nếu đang đi học 
ở nước ngoài theo chính sách ưu đãi đào tạo của thành phố thì không được hỗ trợ 
kinh phí tại Quyết định này.

§iÒu 2. Giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính, căn cứ nội dung điều 1 
Quyết định này để thực hiện hỗ trợ cho từng đối tượng; đồng thời từ năm 2007 tiếp 
tục nghiên cứu đối tượng, xác định rõ ngành nghề và kết quả học tập của đối tượng 
để đề xuất UBND thành phố ban hành Quyết định hỗ trợ mới.   

§iÒu 3. Kinh phí hỗ trợ, Sở Tài chính chi từ nguồn kinh phí thực hiện chính 
sách thu hút nhân tài đã được bố trí trong dự toán chi ngân sách thành phố năm 2007 
và cấp trực tiếp cho cơ  quan, đơn vị sử dụng đối tượng thu hút theo kết quả thẩm 
định, thông báo của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng. 

§iÒu 4. Cuối n ă m 2007, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính có trách 
nhiệm tổng hợp, đánh giá và báo cáo kết quả việc hỗ trợ này (kèm theo danh sách đối 
tượng và số kinh phí hỗ trợ) cho UBND thành phố. 

 
 §iÒu 5. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thùc hiÖn kÓ tõ ngµy 

ký.

§iÒu 6. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám 
đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng và Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị liên quan c¨n cø QuyÕt ®Þnh nµy thùc hiÖn./.

                        CHỦ TỊCH 
                                                                                 
                                                                                     TrÇn V¨n Minh         


