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Số: 23/2008/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày 11 tháng 4 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 theo Quyết định

số 56/2006/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2006
của UBND thành phố Đà Nẵng

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;

Thực hiện kết luận của Thường trực Thành ủy tại Thông báo số 70-TB/TU ngày 
26 tháng 10 năm 2007 tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Đề án 393 và Ban Chỉ đạo 
Dự án 32;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 theo Quyết định số 56/2006/QĐ-
UBND ngày 02 tháng 6 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:

1. Bổ sung Điều 5 như sau:
“Điều 5. Ngành đào tạo
....
11. Luật;
12. Quản lý hành chính;
13. Kinh tế đối ngoại.”
2. Sửa đổi và bổ sung Điều 6 như sau:
“Điều 6. Nước và vùng lãnh thổ cử đến đào tạo
Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Pháp, Anh, Hoa Kỳ, Canada, 

New Zealand, Thái Lan, Đài Loan.
Ngoài các nước và vùng lãnh thổ cử đến đào tạo trên, tùy theo từng thời điểm, 

UBND thành phố điều chỉnh nước và vùng lãnh thổ cử đến đào tạo cho phù hợp.”
3. Sửa đổi khoản 2 và bổ sung một số khoản vào Điều 10 như sau:



“Điều 10. Quyền lợi
...
2. Trong thời gian được cử đi đào tạo ở nước ngoài, cán bộ, công chức, viên chức 

được hưởng tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-
CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, 
công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Cụ thể như sau:

a) Đối với cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế, hợp đồng lao động 
hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì tiền lương do ngân sách chi trả;

b) Đối với những người đang công tác tại các doanh nghiệp thì tiền lương do 
doanh nghiệp chi trả.

...
6. Sau khi tốt nghiệp Thạc sỹ, nếu có nguyện vọng học tiếp Tiến sỹ và được 

nước ngoài cấp học bổng toàn phần thì được thành phố giải quyết cho học tiếp Tiến 
sỹ; sau khi tốt nghiệp Tiến sỹ phải về công tác tại thành phố theo quy định.

7. Sau khi tốt nghiệp Thạc sỹ đạt kết quả xuất sắc, nếu có nguyện vọng học tiếp 
Tiến sỹ và được sự đồng ý bằng văn bản của Lãnh đạo thành phố thì được thành phố 
cấp kinh phí đào tạo theo quy định.

8. Những người được đơn vị đề nghị và được Ban Chỉ đạo 393 chọn cử đi đào 
tạo ở nước ngoài (sau khi được cơ quan chức năng thẩm tra lý lịch) thì được thành 
phố cử đi đào tạo ngoại ngữ như sau:

a) Đào tạo ngoại ngữ, kiểm tra trình độ theo tiêu chuẩn IELTS;
b) Người có điểm IELTS đạt từ 4.5 (tương đương) trở lên thì được cử đi đào tạo 

tại Viện Anh ngữ Đại học Đà Nẵng - Đại học Queensland;
9. Đối với các trường hợp được cử đi đào tạo tại nước ngoài, trong năm đầu tiên 

học thêm ngoại ngữ, được thành phố hỗ trợ toàn bộ kinh phí học ngoại ngữ.”
4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 13 và bổ sung khoản 4 vào Điều 13 như 

sau:
“Điều 13. Quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo
...
2. Phương thức chi trả:
Văn phòng Thành ủy 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)...
b)...
c) Riêng học phí và phí bảo hiểm đối với những người được cử đi học tại 

Trường Đại học Queensland thì Văn phòng Thành ủy chuyển thanh toán trực tiếp cho 
Trường theo hóa đơn thông báo của Trường.



...
4. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008, mức sinh hoạt phí được cấp theo mức quy 

định tại Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2008 của UBND thành 
phố Đà Nẵng về mức sinh hoạt phí cho cán bộ, công chức, viên chức được chọn, cử đi 
học theo Đề án đào tạo 100 thạc sỹ, tiến sỹ tại các cơ sở ở nước ngoài; đối với các 
trường hợp được thành phố cử đi đào tạo ở nước ngoài và đã tạm ứng sinh hoạt phí 
trong năm 2008 theo mức cũ thì được cấp bổ sung phần chênh lệch giữa mức đã tạm 
ứng với mức theo quy định tại Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 
2008 của UBND thành phố Đà Nẵng.”

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau:
“Điều 18. Thủ trưởng cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức có 

trách nhiệm
1. 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 khóa học và thực hiện 
các chế độ, chính sách có liên quan theo quy định.

2. Trong thời gian công chức, viên chức được cử đi học, kể cả học ngoại ngữ ở 
trong nước, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sắp xếp thời gian, bố trí công chức, viên 
chức đảm nhận nhiệm vụ của người được cử đi học, không phân công công việc, 
không cử đi học các chương trình khác, không cử đi công tác đối với người được cử đi 
học.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành 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. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Văn Minh


