
QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định về tiêu chuẩn, chức trách, 
nhiệm vụ và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND 

ngày 14 tháng 8 năm 2020 và Quy định về quản lý công chức, viên chức làm việc tại 
Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân phường trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 
2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

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 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 
chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 
Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về 
sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không 
chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ 
quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 
năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, 
chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng;

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 15/2022/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày 26 tháng7 năm 2022



Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động 
không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Nghị quyết số 277/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội 
đồng nhân dân thành phố ban hành quy định về số lượng, chức danh, chế độ, chính sách 
đối với người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 2067/TTr-SNV ngày 20 
tháng 7 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:
    
     Điều 1. Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định về tiêu chuẩn, chức 
trách, nhiệm vụ và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, 
xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 26/2020/QĐ-
UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố

       1. Sửa đổi điểm g khoản 1 Điều 3 như sau:
        “g) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải 
tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại phường, xã hoặc 
đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc”.

      2. Bãi bỏ quy định “Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn 
kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 
11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và chứng chỉ có giá 
trị tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản” tại tiết 1 điểm a 
khoản 2 Điều 3.

    3. Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 3 như sau:
“b) Về độ tuổi: Thực hiện theo quy định tại Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, Điều 
lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội và quy định, hướng dẫn 
của cơ quan Đảng, các cơ quan Trung ương Hội đối với từng chức danh”.

    4. Bổ sung khoản 3 Điều 5 như sau:
“3. Đối với chức danh Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự: Thực hiện theo quy định của 
pháp luật chuyên ngành”.

    5. Sửa đổi khoản 2, 3 Điều 12 như sau:
“2. Trình tự, thủ tục, hình thức xử lý kỷ luật, thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đối với 
người hoạt động không chuyên trách phường, xã được thực hiện theo quy định của Bộ 
Luật Lao động, Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, Điều lệ của các đoàn thể chính trị 



- xã hội, tổ chức xã hội đối với từng chức danh và các thỏa thuận khác giữa cơ quan quản 
lý, sử dụng với người hoạt động không chuyên trách phường, xã”.

       6. Sửa đổi khoản 8 Điều 16 như sau:
“8. Quyết định khen thưởng người hoạt động không chuyên trách phường, xã theo quy 
định”.

       Điều 2. Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định về quản lý công 
chức, viên chức làm việc tại Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân phường 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 13/2021/QĐ-
UBND ngày 16 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố

      1. Bãi bỏ quy định “Trong trường hợp đặc biệt do yêu cầu công tác cán bộ, nếu không 
đáp ứng các tiêu chuẩn trên phải do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết 
định” tại khoản 1 Điều 4.

      2. Sửa đổi điểm d khoản 2 Điều 4 như sau:
“d) Đối với chức danh Tư pháp - Hộ tịch: Tốt nghiệp đại học luật trở lên và đã được bồi 
dưỡng nghiệp vụ hộ tịch”.

      Điều 3. Hiệu lực thi hành
      Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2022.

      Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài 
chính, Tư pháp; chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và 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

                   Lê Trung Chinh
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