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QUYẾT ĐỊNH
Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật và các quyết định cá biệt 

trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành

                                                
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 202/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Quy định chế độ chính sách đối với giáo viên và 
học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 283/TTr-
SGDĐT ngày 01 tháng 02 năm 2019 về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật 
và các quyết định cá biệt trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo do UBND thành phố Đà 
Nẵng ban hành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật và các quyết định cá biệt trong 
lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành, gồm:

1. Quyết định số 86/2003/QĐ-UB ngày 14 tháng 5 năm 2003 của UBND thành 
phố Đà Nẵng về việc thực hiện chế độ phụ cấp phục vụ đối với nhân viên phục vụ tại 
Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, Đà Nẵng.

2. Quyết định số 03/2005/QĐ-UB ngày 10 tháng 01 năm 2005 của UBND thành 
phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung học 
phổ thông chuyên Lê Quý Đôn thành phố Đà Nẵng.

3. Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2008 của Chủ tịch 
UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt chế độ phụ cấp và trợ cấp đối với cán bộ 
quản lý, giáo viên và học sinh của các trường có học sinh là người dân tộc thiểu số, học 
sinh khuyết tật, học sinh nghèo.



4. Quyết định số 2058/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2009 của Chủ tịch 
UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt mức chi bồi dưỡng cho giáo viên và học 
sinh tham gia các lớp tập huấn để dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia và quốc tế.

5. Quyết định số 8812/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Chủ tịch 
UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh mức trợ cấp học bổng đối với học sinh 
khuyết tật và trợ cấp tiền ăn học sinh người dân tộc kinh thuộc diện hộ nghèo.

6. Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2011 của UBND thành 
phố Đà Nẵng về mức tiền thưởng đối với học sinh đạt giải, giáo viên tham gia bồi 
dưỡng học sinh đạt giải các kỳ thi quốc gia, khu vực và quốc tế.

7. Quyết định số 8469/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2011 của Chủ tịch 
UBND thành phố Đà Nẵng về việc hỗ trợ kinh phí cho các trường chuyên biệt.

8. Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch 
UBND thành phố Đà Nẵng về việc hỗ trợ kinh phí để tổ chức bán trú cho học sinh tại 
Trường Tiểu học Hòa Bắc và Trường Tiểu học Hòa Phú.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 4 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, 
Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch UBND 
các quận, huyện, và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./.
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