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THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
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  Số: 17/2010/QĐ-UBND              Đà Nẵng, ngày 18  tháng  06  năm  2010

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về việc tiếp nhận, bố trí công tác 

và chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc 
tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng 

ỦY 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 Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của 
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, 
Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền 
hạn, tổ chức bộ máy của Uỷ ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức 
Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị quyết số 85/2009/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của 
Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VII, nhiệm kỳ 2004 - 2011, kỳ họp thứ 
15 về nhiệm vụ năm 2010; 

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 việc tiếp nhận, bố trí 
công tác và chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ 
quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, triển khai, kiểm tra việc thực hiện Quy định 
kèm theo Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế 
Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2007 của UBND thành phố 
Đà Nẵng ban hành 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, Quyết định số 
21/2009/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2009 của UBND thành phố về 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.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng 
các cơ quan chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp 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

                                                                                          

                                                                           

                                                                                                               

                                                                                 

                                                                                             

               

                                                                                            

        



   ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Về việc tiếp nhận, bố trí công tác và chính sách ưu đãi 

đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các
cơ quan, đơn vị thuộc UBND  thành phố Đà Nẵng 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND
ngày 18 tháng 6 năm 2010  của UBND thành phố Đà Nẵng)

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng
Quy định này quy định về việc tiếp nhận, bố trí công tác và chính sách ưu đãi 

đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự 
nghiệp thuộc UBND thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là đối tượng thu hút).

Điều 2. Đối tượng thu hút
1. Giáo sư, phó giáo sư.
2. Tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp 2, dược sĩ chuyên khoa cấp 2, bác sĩ 

nội trú. 
3. Người tốt nghiệp đại học.
4. Những trường hợp đặc biệt do UBND thành phố quyết định.
Điều 3. Ngành nghề tiếp nhận, bố trí công tác
Hàng năm UBND thành phố thông báo danh mục ngành nghề tiếp nhận, bố trí 

công tác.
Chương II

ĐIỀU KIỆN TIẾP NHẬN, BỐ TRÍ CÔNG TÁC
Điều 4. Điều kiện tiếp nhận đối với đối tượng được đào tạo trong nước để 

bố trí công tác tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
1. Có phẩm chất, đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
2. Đối tượng quy định tại khoản 1, 2, Điều 2 (trừ thạc sĩ, bác sĩ nội trú) phải 

còn ít nhất đủ 07 (bảy) năm công tác trước khi đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.
3. Thạc sĩ, bác sĩ nội trú phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy tập trung 

(trừ trường hợp tốt nghiệp hệ chính quy liên thông) tại cơ sở đào tạo công lập; xếp 
hạng khá trở lên; có ngành nghề đào tạo ở bậc đại học phù hợp với ngành nghề đào 
tạo thạc sĩ, bác sĩ nội trú; không quá 35 tuổi; có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ C hoặc 
có điểm thi IELTS đạt từ 4.5 trở lên hoặc tương đương; chứng chỉ tin học văn phòng 
hoặc tương đương.

4. Những người tốt nghiệp đại học hệ chính quy tập trung (trừ trường hợp tốt 
nghiệp hệ chính quy liên thông) tại các cơ sở đào tạo công lập; xếp hạng giỏi trở lên; 
không quá 30 tuổi, có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ C; chứng chỉ tin học văn phòng 
hoặc tương đương.



Điều 5. Điều kiện để tiếp nhận với đối tượng được đào tạo trong nước để 
bố trí công tác tại phường, xã

1. Theo quy định tại khoản 1, Điều 4.
2. Tốt nghiệp đại học hệ chính quy tập trung (trừ trường hợp tốt nghiệp hệ 

chính quy liên thông) tại các cơ sở đào tạo công lập, xếp hạng khá trở lên và không 
quá 30 tuổi, có ngoại ngữ trình độ B và chứng chỉ tin học văn phòng.

3. Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng.
Điều 6. Điều kiện tiếp nhận đối với đối tượng được đào tạo ở nước ngoài 

để bố trí công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
1. Theo quy định tại khoản 1, Điều 4.
2. Đối tượng quy định tại khoản 1,  Điều 2 và tiến sĩ phải còn ít nhất đủ 07 

(bảy) năm công tác trước khi đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.
3. Thạc sĩ phải có ngành nghề đào tạo ở bậc đại học phù hợp với ngành nghề 

đào tạo thạc sĩ, không quá 35 tuổi, người tốt nghiệp đại học không quá 30 tuổi, thuộc 
các nhóm trường cử đi đào tạo đại học, sau đại học ở nước ngoài theo quy định của 
UBND thành phố hoặc của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

                                          
Chương III

      HỒ SƠ, THỜI GIAN BỐ TRÍ CÔNG TÁC
Điều 7. Hồ sơ
1. Đối với đối tượng tiếp nhận, bố trí công tác tại cơ quan hành chính, đơn vị 

sự nghiệp:
a)  Đơn tự nguyện và cam kết phục vụ công tác;
b) Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của UBND xã, phường nơ i đăng ký hộ khẩu 

hoặc cơ quan đang công tác);
c) Bản sao các loại văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng (có chứng thực). 

Nếu văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang 
tiếng Việt (có chứng thực);

d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế quận, huyện trở lên cấp (có thời 
hạn không quá 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

2. Đối với đối tượng tiếp nhận, bố trí công tác tại phường, xã.
a) Hồ sơ theo quy định tại khoản 1, Điều này;
b) Bản sao hộ khẩu thường trú.
Điều 8. Thời gian nhận công tác
Sau 30 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận, bố trí công tác, đối 

tượng thu hút không đến nhận công tác nhưng không có báo cáo lý do chính đáng thì 
coi như tự ý bỏ việc và sẽ không được tiếp nhận lại.

Chương IV
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

Điều 9. Chính sách ưu đãi
1. Đối với  giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ:
a) Được xếp lương theo ngạch, bậc đang hưởng hoặc xếp 100% lương theo 

ngạch tương ứng với trình độ đào tạo ở bậc khởi điểm;



b) Hằng tháng, ngoài khoản hỗ trợ được hưởng theo chính sách của thành phố 
đối với đối tượng thuộc diện thu hút nguồn nhân lực là 1.000.000 (một triệu) 
đồng/người/tháng, còn được hỗ trợ thêm 50% mức lương được xếp theo điểm a, 
khoản 1, Điều này. Các khoản hỗ trợ này được hưởng trong thời gian 05 (năm) năm 
kể từ ngày có văn bản tiếp nhận, bố trí công tác;

c) Được bố trí nhà chung cư để ở và được miễn tiền thuê nhà trong thời gian 05 
(năm) năm. Sau 05 (năm) năm, nếu có nhu cầu tiếp tục thuê nhà thì phải trả tiền thuê 
nhà theo quy định của thành phố. Trường hợp chưa bố trí được nhà chung cư  thì 
thành phố hỗ trợ tiền thuê nhà theo giá bình quân thuê nhà chung cư của thành phố. 
Thời gian hỗ trợ tiền thuê nhà bằng thời gian miễn tiền thuê nhà chung cư;

d)  Nếu có nhu cầu mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc mua đất làm nhà ở 
thì được giảm từ 10% đến 30% so với giá quy định tuỳ theo vị trí nhà, đất;

đ) Sau khi tiếp nhận, bố trí công tác được nhận hỗ trợ một lần như sau:
- Giáo sư:                  100.000.000 đồng
- Phó giáo sư:           80.000.000 đồng                
- Tiến sĩ:           60.000.000 đồng                
2. Đối với bác sĩ chuyên khoa cấp 2, dược sĩ chuyên khoa cấp 2, thạc sĩ, bác sĩ 

nội trú và những người tốt nghiệp đại học hạng giỏi, xuất sắc:
a) Được xếp lương theo ngạch, bậc đang hưởng hoặc xếp 100% lương theo 

ngạch tương ứng với trình độ đào tạo ở bậc khởi điểm;
b) Được hỗ trợ theo chính sách của thành phố đối với đối tượng thuộc diện thu 

hút nguồn nhân lực là 1.000.000 (một triệu) đồng/người/tháng trong thời gian 05 
(năm) năm kể từ ngày có văn bản tiếp nhận, bố trí công tác;

c) Sau khi tiếp nhận, bố trí công tác, được nhận hỗ trợ một lần như sau:
- Bác sĩ chuyên khoa cấp 2, dược sĩ chuyên khoa cấp 2:   40.000.000 đồng
- Thạc sĩ, bác sĩ nội trú:           20.000.000 đồng
- Tốt nghiệp đại học hạng giỏi, xuất sắc:           15.000.000 đồng
3. Đối với đối tượng đào tạo ở nước ngoài được tiếp nhận, bố trí công tác tại 

các cơ quan, đơn vị:
a) Được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định tại Điều 9;
b) Được hỗ trợ thêm 20% mức hỗ trợ một lần so với các đối tượng đào tạo ở 

trong nước.
4. Các đối tượng quy định tại khoản 1, 2 và 3, Điều này sau 01 (một) năm công 

tác nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ, được đánh giá xếp loại tốt trở lên thì được hưởng 
chính sách ưu đãi như sau:

a) Được xem xét tuyển dụng vào công chức, viên chức nếu đảm bảo các điều 
kiện, tiêu chuẩn theo quy định; 

b) Được xem xét cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước hoặc ở nước ngoài, 
được xem xét giải quyết chế độ trợ cấp đi học theo quy định hiện hành của Nhà nước, 
của thành phố.

5. Đối với đối tượng được tiếp nhận, bố trí công tác tại phường, xã:
a) Được xếp lương theo ngạch, bậc đang hưởng hoặc hoặc xếp 100% lương 

theo ngạch tương ứng với trình độ đào tạo ở bậc khởi điểm;



b) Được hỗ trợ theo chính sách của thành phố đối với đối tượng thuộc diện thu 
hút nguồn nhân lực là 1.000.000 (một triệu) đồng/người/tháng trong thời hạn 05 
(năm) năm kể từ ngày có văn bản tiếp nhận, bố trí công tác;

c) Sau 01 (một) năm công tác, nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ, được đánh giá xếp 
loại tốt trở lên thì được xem xét tuyển dụng vào công chức, viên chức;

d) Riêng những người được tiếp nhận, bố trí công tác tại các xã miền núi  được 
hỗ trợ một lần theo quy định hiện hành của UBND thành phố.  

6. Đối với các ngành sư phạm, việc tiếp nhận và giải quyết chính sách ưu đãi 
đối với đối tượng thu hút phải trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được giao, nhu cầu ngành 
nghề đào tạo, bảo đảm điều kiện tiếp nhận theo quy định. 

7. Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ nâng bậc lương đối với đối 
tượng thu hút thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương V
KINH PHÍ VÀ BIÊN CHẾ 

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH THU HÚT
Điều 10. Kinh phí và biên chế để thực hiện chính sách thu hút
1. Kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi đối với đối tượng thu hút được bố trí 

trong dự toán ngân sách hằng năm của thành phố. 
2. Đối tượng thu hút không tính trong biên chế, lao động do UBND thành phố 

giao cho cơ quan, đơn vị hằng năm.

Chương VI
TRÁCH NHIỆM

Điều 11. Trách nhiệm
1. Đối tượng được tiếp nhận, bố trí công tác theo Quy định này phải có cam kết 

làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng ít nhất là 07 (bảy) năm 
(không tính thời gian cam kết làm việc sau khi hoàn thành các chương trình đào tạo, 
bồi dưỡng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng).

2. Trong thời gian cam kết làm việc nếu đối tượng thu hút vi phạm một trong 
các trường hợp sau đây thì phải chịu trách nhiệm hoàn trả nhà chung cư, tiền hỗ trợ 
một lần; bồi thường các khoản kinh phí đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và nước 
ngoài theo quy định trước khi nghỉ việc tại cơ quan, đơn vị:

a) Tự ý bỏ việc, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;
b) Chuyển công tác đến các cơ quan, đơn vị khác mà không được sự đồng ý 

của cơ quan có thẩm quyền;
c) Không thực hiện đúng sự phân công công tác;
d) Kết quả công tác 02 (hai) năm liên tục xếp loại trung bình trở xuống.



3. Nếu hoàn trả, bồi thường không đầy đủ nhà chung cư, các khoản hỗ trợ, các 
khoản kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định thì đối tượng thu hút phải chịu trách 
nhiệm trước pháp luật, đồng thời cơ quan, đơn vị sử dụng đối tượng thu hút thông 
báo bằng văn bản về địa phương nơi đối tượng thu hút đăng ký hộ khẩu thường trú 
hoặc thông báo đến cơ quan, đơn vị đối tượng thu hút chuyển đến công tác.  

Chương VII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Phân công trách nhiệm
1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc 

UBND thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, phường, xã chịu trách nhiệm:
a) Đăng ký nhu cầu về số lượng, ngành nghề tiếp nhận trước ngày 31 tháng 12 

hàng năm; 
b) Có trách nhiệm tiếp nhận, bố trí công tác đối tượng thu hút theo Quyết định 

của UBND thành phố; ký kết hợp đồng lao động, phân công nhiệm vụ, quản lý, sử 
dụng, đánh giá, xếp loại hàng năm đối với đối tượng thu hút; 

c) Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với đối tượng thu hút.  Thu hồi 
và nộp vào ngân sách Nhà nước các khoản kinh phí do đối tượng thu hút hoàn trả, 
đồng thời báo cáo Sở Tài chính để theo dõi. 

d) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và đối tượng thu hút thực hiện đúng quy định 
tại Điều 11, Quyết định này.

đ) Ký cam kết với đối tượng thu hút, báo cáo UBND thành phố (thông qua Sở 
Nội vụ) những trường hợp không nhận công tác, bỏ việc, thôi việc, chuyển công tác, 
chấm dứt hợp đồng làm việc. 

2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm:
a) Báo cáo và đề xuất Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định việc tiếp 

nhận, bố trí công tác đối với giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và các trường hợp đặc biệt 
khác;

b) Trình Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết định tiếp nhận, bố trí đối 
tượng thu hút đến công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và phường, 
xã; 

c) Phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện kiểm tra, theo dõi 
và báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện Quy định này.

3. Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm:
a) Trình UBND thành phố cân đối, bố trí dự toán ngân sách hằng năm để thực 

hiện chính sách ưu đãi đối với đối tượng thu hút;
b) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị  sử dụng, thu hồi các khoản kinh phí hỗ trợ 

đối với đối tượng thu hút.
4. Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách 

nhiệm thực hiện các chế độ liên quan đến việc bố trí, thu hồi, miễn, giảm tiền thuê 
nhà chung cư, tiền mua đất làm nhà ở theo quy định. 

Điều 13. Thủ tr ư ởng các cơ quan chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị sự 
nghiệp thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, phường, xã, Thủ 



trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về 
việc triển khai, thực hiện Quy định này. 

Điều 14. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị báo 
cáo UBND thành phố (thông qua Sở Nội vụ) xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

                                                                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                                                                                  CHỦ TỊCH
                                                                               Trần Văn Minh


