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QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi, bổ sung  một số điều của Quyết  định số 28/2011/QĐ-UBND 

ngày 14 tháng 9 năm 2011 của UBND thành phố Quy định về quản lý tổ chức, 
bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc 
UBND  thành phố Đà Nẵng 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ 
Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT- BGDĐT- BNV ngày 19 tháng 10 
năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND quận, 
huyện, thị xã, thành phố thuộc UBND tỉnh , thành phố trực thuộc Trung ương;

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 Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 

14 tháng 9 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng Quy định về quản lý tổ chức bộ 
máy, biên chế , cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và 
cán bộ quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Uỷ ban nhân dân 
thành phố Đà Nẵng (sau đây viết tắt là Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND), cụ thể nh
ư sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 3, Điều 22 quy định về trách nhiệm, quyền 
hạn của Chủ tịch UBND thành phố như sau: 

 “3. Trực tiếp quản lý các chức danh:

  a) Cấp trưởng, cấp phó các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố (trừ các 
chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý); cấp trưởng các chi cục, đơn 
vị sự nghiệp thuộc sở do UBND thành phố thành lập (trừ các tổ chức và cơ sở giáo dục 



được giao thẩm quyền quản lý thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo); cấp phó một số chi cục, 
đơn vị sự nghiệp do trung ương quy định thuộc hẩm quyền quản lý của Chủ tịch UBND 
thành phố “.

       2. BBổ sung điểm đ vào khoản 1, Điều 23 về trách nhiệm, quyền hạn của Giám 
đốc sở, chủ tịch UBND quận, huyện trong công tác cán bộ như sau:

       “Đ) Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại 
Khoản 16, Điều 2 Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT- BGDĐT- BNV ngày 19 tháng 
10 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc 
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc 
UBND quận, huyện, thị xã, thành phó thuộc tỉnh.”

    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, Giáo 
dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, 
đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện, Thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
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