
QUYẾT ĐỊNH
Về việc bãi bỏ một số nội dung của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

17/2010/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2010 của UBND thành phố
Đà Nẵng 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

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;

Căn cứ Nghị quyết số 111/2015/NQ- HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Hội 
đồng nhân thành phố Đà Nẵng về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015;
           Thực hiện Quyết định số 13100- QĐ/TU ngày 23 tháng 4 năm 2015 của Thành 
uỷ Đà Nẵng ban hành Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công 
thành phố Đà Nẵng đến năm 2020;
            Theo đề nghị của Giámm đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ điểm b, khoản 1; điểm b khoản 2 và điểm b khoản 5, điều 9 Quy định 
ban hành kèm theo Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2010 của 
UBND thành phố Đà Nẵng 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.

Điều 2. Tổ chức Thực hiện

 1. Việc dừng hỗ trợ hàng tháng theo quy định tại điểm b, khoản 1;điểm b, khoản 
2 và điểm b khoản, khoản 5, điều 9 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 
17/2010/QĐ-UBND được thực hiện kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2015. Những trường 
hợp được tiếp nhận và bố trí công tác theo chính sách thu hút nguồn nhân lực, bác sĩ 
tốt nghiệp loại giỏi, bác sĩ nội trú được tuyển chọn, tham gia Đề án phát triển nguồn 
nhân lực chất lượng cao đã về nhận công tác trước ngày 30 tháng 6 năm 2015 mà chưa 
được chi trả hoặc chi trả chưa đủ chế đọ hỗ trợ hàng tháng thì được chi trả một lần chế 
độ hỗ trợ hàng tháng tương ứng theo thời gian công tác thực tế tính tới ngày 30 tháng 
6 năm 2015, nhưng không quá 60 tháng.
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2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, 
đối tượng hiện đang công tác tại khối chính quyền chưa được chi trả hoặc 
chi trả chưa đủ chế độ, kèm dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính kiểm tra, báo 
cáo UBND thành phố xem xét, phê duyệt bổ sung kinh phí cho các cơ quan, 
đơn vị, địa phương sử dụng lao động đẻ thực hiện chi trả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau ngày kể từ ngày ký  

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ,Tài chính, Thủ 
trưởng các cơ quan chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị Sự nghiệp trực 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./.
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