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Số: 21/2009/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày 26 tháng 8 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách ưu đãi đối với

 những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà 
Nẵng quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 

6 năm 2007 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;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách ưu đãi đối với 
những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng 
quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 
2007 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 6, Điều 3:
"6. Những đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 7, Điều 3 Quyết định số 

34/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng được 
đào tạo theo Đề án 393, Đề án 47 và các đối tượng được đào tạo ở trong nước và ở 
nước ngoài bằng ngân sách của thành phố thì không thuộc đối tượng điều chỉnh theo 
quy định tại Quyết định này."

2. Bổ sung khoản 5, Điều 4:
"5. Y tế (Bác sĩ, Dược sĩ...Cử nhân Y tế công cộng)."
3. Bổ sung thêm khoản 13, Điều 4:
"13. Nhóm ngành nông, lâm, ngư nghiệp: Chăn nuôi, Trồng trọt, Thú y, Lâm 

nghiệp, Nuôi trồng thủy sản, Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên rừng và môi trường, 
Khuyến nông và Phát triển nông thôn, Cảnh quan;"  

4. Bổ sung thêm khoản 5, Điều 6:
"5. Những người tốt nghiệp sau đại học và tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc 

tại các cơ sở đào tạo ở nước ngoài được hưởng chính sách ưu đãi như sau:



a) Được hưởng chính sách ưu đãi theo điểm a, c, d, đ khoản 1; điểm a, c khoản 
2, Điều 6 Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2007 của UBND 
thành phố Đà Nẵng;

b) Được hưởng phụ cấp thu hút bằng 100% mức lương tối thiểu trong thời hạn 4 
(bốn) năm kể từ ngày có Quyết định tiếp nhận và bố trí công tác của Chủ tịch UBND 
thành phố Đà Nẵng."

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, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã; 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


