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Số:10314/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày 13 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
V/v Tiếp nhận, bố trí công tác và chế độ, chính sách đối với học sinh

tốt nghiệp đại học tham gia Đề án hỗ trợ đào tạo bậc đại học tại các cơ sở
giáo dục trong nước và ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước dành cho

học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
_____________________________________

CHỦ TỊCH 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 Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2008 của UBND 
thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ đào tạo bậc đại học tại các cơ sở 
giáo dục trong nước và ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước dành cho học sinh các 
trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng tiếp nhận, bố trí công tác
Quyết định này quy định về việc tiếp nhận, bố trí công tác và chế độ, chính sách 

đối với học sinh tham gia Đề án hỗ trợ đào tạo bậc đại học tại các cơ sở giáo dục trong 
nước và ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước dành cho học sinh các trường trung học 
phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là Đề án 47) đã tốt nghiệp trở về 
công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Cơ quan, đơn vị tiếp nhận, bố trí công tác
1. Các cơ quan thuộc khối Đảng, Mặt trận và đoàn thể thành phố Đà Nẵng; 
2. Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và đơn vị sự nghiệp thuộc UBND 

thành phố Đà Nẵng quản lý.
Điều 3.  Điều kiện để tiếp nhận, bố trí công tác
1. Có kết quả học tập và bằng tốt nghiệp đại học đạt kết quả theo quy định tại hợp 

đồng thực hiện Đề án 47 (xếp từ loại khá trở lên, đạo đức tốt, không lưu ban trong quá 



trình học tập ở cơ sở đào tạo) và đúng với chuyên ngành được UBND thành phố cử đi 
đào tạo;

2. Có biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện Đề án 47 được ký kết giữa Sở Giáo 
dục và Đào tạo, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn với gia đình học sinh và học sinh;

3. Có hồ sơ, danh sách trích ngang và con người cụ thể đã tốt nghiệp đại học, được 
Cơ quan thường trực quản lý Đề án 47 bàn giao cho Sở Nội vụ;

4. Có đủ sức khỏe để đảm nhận công tác.
Điều 4. Chế độ, chính sách
1. Người được tiếp nhận, bố trí công tác không tính trong chỉ tiêu biên chế, lao 

động được phân bổ hằng năm cho cơ quan, đơn vị;
2. Được bố trí việc làm theo đúng ngành nghề đào tạo và được cơ quan, đơn vị tạo 

điều kiện và môi trường làm việc thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
3. Được hưởng lương và chế độ, chính sách theo quy định hiện hành của nhà nước; 

đối với những người có bằng tốt nghiệp đại học tại cơ sở đào tạo ở nước ngoài và tốt 
nghiệp đại học loại giỏi tại cơ sở đào tạo ở trong nước thì được hưởng lương và phụ cấp 
theo quy định tại điểm a và điểm b, khoản 1, điều 6, Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;

4. Sau 02 (hai) năm công tác nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có nhận 
xét, đánh giá tốt của tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thì được ưu tiên xem xét đề nghị 
dự tuyển vào công chức, viên chức và sau 07 (bảy) năm công tác nếu có nguyện vọng 
chuyển đổi vị trí công tác thì được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết;

5. Được cử đi đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo ở trong nước, nước ngoài và 
được hưởng chế độ trợ cấp đi học theo quy định hiện hành của nhà nước và của thành 
phố.

Điều 5. Trách nhiệm của người được bố trí công tác
1. Thực hiện thời gian công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng 

quản lý đúng theo quy định tại hợp đồng thực hiện Đề án 47;
2. Chấp hành nghiêm túc mọi sự phân công, bố trí công tác của cơ quan có thẩm 

quyền. Đối với những trường hợp không thực hiện đúng hợp đồng và không nhận công 
tác thì phải bồi thường gấp 5 lần kinh phí đã được thành phố hỗ trợ trong quá trình học 
tập theo quy định tại hợp đồng; 

3. Không ngừng phấn đấu, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức; phát huy tốt 
kiến thức đã được học tập trong quá trình công tác;

4. Trong thời gian không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận Quyết định tiếp nhận, bố 
trí công tác của cơ quan có thẩm quyền, phải đến cơ quan, đơn vị nhận công tác; trường 
hợp chưa đến nhận công tác thì phải báo cáo và được sự đồng ý của cơ quan, đơn vị; 

5. Đối với những trường hợp sau khi tốt nghiệp đại học ở trong nước và ở nước 
ngoài theo Đề án 47 xếp hạng giỏi trở lên, đúng ngành nghề đào tạo của Đề án “Đào tạo 
100 thạc sỹ, tiến sỹ tại các cơ sở nước ngoài” (gọi tắt là Đề án 393) và được cơ sở đào 



tạo đồng ý tiếp nhận học thạc sỹ, tiến sỹ thì được xem xét chuyển tiếp tham gia chương 
trình đào tạo theo Đề án 393 và do Cơ quan thường trực quản lý Đề án 47 đề nghị. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị:
a) Trong tháng 10 hằng năm, báo cáo UBND thành phố (thông qua Sở Nội vụ) nhu 

cầu tiếp nhận những người tốt nghiệp đại học theo Đề án 47;
b) Quyết định phân công công tác, ký kết hợp đồng làm việc đối với những người 

được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, bố trí công tác. Sử dụng, quản lý, tạo điều kiện, 
môi trường làm việc thuận lợi và giải quyết các chế độ, chính sách theo quy định hiện 
hành của nhà nước và của thành phố đối với những người được tiếp nhận, bố trí công 
tác; 

c) Thu hồi và nộp vào ngân sách nhà nước các khoản kinh phí do thành phố hỗ trợ 
theo quy định tại hợp đồng thực hiện Đề án 47 và thông báo về địa phương nơi đăng ký 
hộ khẩu thường trú hoặc cơ quan, đơn vị chuyển đến làm việc đối với các trường hợp 
không thực hiện đúng theo hợp đồng và báo cáo UBND thành phố (thông qua Sở Nội 
vụ) và Cơ quan thường trực quản lý Đề án 47 để biết;

d) Thực hiện việc nhận xét, đánh giá kết quả công tác hằng năm theo quy định.
2. Giám đốc Sở Nội vụ:
a) Tiếp nhận hồ sơ, danh sách trích ngang và con người cụ thể đã tốt nghiệp đại 

học do Cơ quan thường trực quản lý Đề án 47 bàn giao. Việc bàn giao và tiếp nhận này 
phải có biên bản ký kết giữa 3 bên: Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, đại diện lãnh đạo 
trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và học sinh; thông báo danh sách cho các cơ quan, 
đơn vị để xem xét, đăng ký tiếp nhận;

b) Quyết định tiếp nhận, bố trí công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố 
quản lý; 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 Quyết định này;

c) Tổng hợp nhu cầu tiếp nhận do các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện 
đăng ký để báo cáo UBND thành phố giao chỉ tiêu, ngành nghề đào tạo hằng năm và 
thực hiện việc bố trí công tác cho phù hợp.

3. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê 
Quý Đôn:

a) Thanh lý hợp đồng thực hiện Đề án 47 đã ký kết giữa Sở Giáo dục và Đào tạo, 
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn với gia đình học sinh và học sinh;

b) Bàn giao cho Sở Nội vụ hồ sơ, danh sách trích ngang và con người cụ thể đã tốt 
nghiệp đại học;

c) Báo cáo, đề xuất với UBND thành phố những trường hợp sau khi tốt nghiệp 
được chuyển tiếp tham gia chương trình đào tạo sau đại học và những trường hợp có 
nguyện vọng công tác ở các cơ quan, đơn vị không thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý.  



4. Giám đốc Sở Tài chính tham mưu cho UBND thành phố bố trí dự toán ngân 
sách hằng năm để thực hiện chế độ, chính sách theo quy định đối với những người tốt 
nghiệp đại học theo Đề án 47 được tiếp nhận, bố trí công tác tại các cơ quan, đơn vị 
thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý. 

Điều 7. Trong quá trình triển khai, thực hiện, nếu có gì vướng mắc các đơn vị phản 
ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét sửa đổi, bổ 
sung cho phù hợp.

Điều 8. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, 
Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại vụ; Giám đốc Kho bạc Nhà 
nước Đà Nẵng; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện; Hiệu trưởng Trường THPT 
chuyên Lê Quý Đôn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./.

                                              CHỦ TỊCH

Trần Văn Minh


