
QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc thực hiện

chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công 
thành phố Đà Nẵng  ban hành kèm theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND

ngày 04/6/2019 của UBND 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 Bộ luật Dân sự năm 2015 ngày 24 tháng 11 năm 2015;

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

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

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 Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 282/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi khoản 3 Điều 3 Quy định chính 
sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng ban 
hành kèm theo Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 
2656/TTr-SNV ngày 21 tháng 9 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc thực hiện chính sách 
phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng ban hành 
kèm theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban 
nhân dân thành phố Đà Nẵng như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

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

Số: 37/2020/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 12 tháng 10 năm 2020



“2. Căn cứ nhu cầu phát triển nhân lực từ các cơ quan, đơn vị của thành phố, 
việc xây dựng danh mục chỉ tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (sau đây 
viết tắt là danh mục chỉ tiêu) của năm tiếp theo được thực hiện như sau:

a) Ban Tổ chức Thành ủy xây dựng danh mục chỉ tiêu đối với cơ quan thuộc 
khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội;

b) Sở Nội vụ xây dựng danh mục chỉ tiêu đối với cơ quan thuộc khối chính 
quyền; tổng hợp danh mục chỉ tiêu của khối đảng, mặt trận, đoàn thể, chính quyền và 
dự toán kinh phí thực hiện để trình Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau:

“Điều 10. Hình thức và thời gian bồi dưỡng

1. Hình thức bồi dưỡng

a) Mời chuyên gia, giảng viên, cơ sở đào tạo, tổ chức hợp pháp trong và ngoài 
nước có uy tín đến giảng dạy tại thành phố Đà Nẵng;

b) Cử đi bồi dưỡng trong hoặc ngoài nước.

2. Thời gian bồi dưỡng

Thời gian của khóa bồi dưỡng không quá 06 (sáu) tháng.”

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau:

“Điều 11. Quy trình tổ chức bồi dưỡng

1. Trên cơ sở chỉ tiêu được phê duyệt, Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn 
vị có liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết (thời gian và địa điểm tổ chức, đối tượng, 
nội dung chương trình, kinh phí thực hiện...) các khóa bồi dưỡng, tham mưu trình Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

2. Căn cứ tính chất, đối tượng, thời gian và kinh phí của khóa bồi dưỡng, Trung 
tâm tham mưu và tiến hành ký kết hợp đồng với học viên và triển khai công tác quản 
lý học viên theo quy định.”

4. Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 14 như sau:

“đ) Phí chuyển tiền do ngân sách thành phố chi trả và chuyển trực tiếp cho ngân 
hàng thực hiện giao dịch.”

5. Sửa đổi khoản 4 Điều 14 như sau:

“4. Thanh quyết toán kinh phí đối với học viên

a) Các khoản kinh phí cấp cho học viên là các khoản tạm ứng. Trong vòng 30 
(ba mươi) ngày sau khi kết thúc khóa học, học viên có trách nhiệm quyết toán trên cơ 



sở chứng nhận, chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng hoặc biên bản của hội đồng bảo 
vệ đề tài đánh giá đạt yêu cầu, bảng kê chi tiết các khoản kinh phí đã được cấp và các 
chứng từ theo quy định hiện hành.

b) Căn cứ biên bản quyết toán kinh phí, thực hiện việc thu hồi hoặc cấp bổ sung 
khoản kinh phí chênh lệch giữa kinh phí được quyết toán và kinh phí đã được cấp (nếu 
có).

c) Đối với học viên bồi dưỡng tại nước ngoài, việc thu hồi hoặc bổ sung kinh 
phí được thực hiện như sau:

- Trường hợp thu hồi kinh phí đã cấp: căn cứ tỷ giá ngoại tệ tại thời điểm cấp 
tạm ứng.

- Trường hợp bổ sung kinh phí: áp dụng tỷ giá bán của Ngân hàng Thương mại 
cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm lập thủ tục cấp bổ sung.”

6. Bổ sung khoản 5 Điều 14 như sau:

“5. Quy định về mức chi và nội dung chi cho giảng viên, chuyên gia nêu tại điểm 
a khoản 1 Điều 10 Quy định này được thực hiện theo quy định có liên quan của thành 
phố và của Nhà nước.”

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 16 như sau:

“4. Trường hợp thu hút chuyên gia đầu ngành, cán bộ lãnh đạo (diện Ban Thường 
vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp quản lý); người có tài năng 
trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; các vị trí đặc thù khó thu hút thì 
đáp ứng các điều kiện sau:

a) Điều kiện chung tại điểm a, b và d khoản 1 Điều này;

b) Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của vị trí cần thu hút;

c) Đảm bảo còn đủ tuổi để thực hiện nghĩa vụ làm việc cho thành phố theo cam 
kết.”

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 29 như sau:

“2. Cơ sở đào tạo: nằm trong danh sách 400 cơ sở đào tạo hàng đầu thế giới được 
quy định tại khoản 12 Điều 4 Quy định này.”

9. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 4 Điều 43 như sau:

“b) Đối với học viên được tuyển chọn để tiếp tục đào tạo: thời gian công tác ít 
nhất 05 (năm) năm đối với học viên đào tạo trong nước; ít nhất 07 (bảy) năm đối với 
học viên đào tạo tại nước ngoài.”

10. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 45 như sau:



“2. Phí chuyển tiền do ngân sách thành phố chi trả và chuyển trực tiếp cho ngân 
hàng thực hiện giao dịch.”

11. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 45 như sau:

“3. Các khoản kinh phí nêu tại khoản 1 Điều này được cấp theo quy định của Ủy 
ban nhân dân thành phố tại thời điểm cấp. Tỷ giá áp dụng để chuyển kinh phí đối với 
học viên đào tạo ở nước ngoài như sau:

a) Trường hợp chuyển kinh phí bằng ngoại tệ: áp dụng tỷ giá quy đổi ngoại tệ 
theo tỷ giá bán của ngân hàng giao dịch công bố tại thời điểm lập thủ tục cấp kinh phí.

b) Trường hợp quy đổi ngoại tệ sang Việt Nam đồng: áp dụng tỷ giá bán của 
Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm lập thủ tục cấp 
kinh phí.”

12. Sửa đổi khoản 6 Điều 45 như sau:

“6. Thanh quyết toán kinh phí đối với học viên

a) Các khoản kinh phí cấp cho học viên là các khoản tạm ứng. Trong vòng 60 
(sáu mươi) ngày sau khi kết thúc khóa học, học viên có trách nhiệm quyết toán trên cơ 
sở bằng tốt nghiệp, bảng điểm toàn khóa hoặc biên bản của hội đồng bảo vệ đề tài đánh 
giá đạt yêu cầu, bảng kê chi tiết các khoản kinh phí đã được cấp và các chứng từ theo 
quy định hiện hành.

b) Căn cứ biên bản quyết toán kinh phí, thực hiện việc thu hồi hoặc cấp bổ sung 
cho học viên khoản kinh phí chênh lệch giữa kinh phí được quyết toán và kinh phí được 
cấp (nếu có).

c) Đối với học viên đào tạo tại nước ngoài, việc thu hồi hoặc bổ sung kinh phí 
được thực hiện như sau:

- Trường hợp thu hồi kinh phí đã cấp: căn cứ tỷ giá ngoại tệ tại thời điểm cấp 
tạm ứng.

- Trường hợp bổ sung kinh phí: áp dụng tỷ giá bán của Ngân hàng Thương mại 
cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm lập thủ tục cấp bổ sung.”

13. Sửa đổi, bổ sung Điều 50 như sau:

“Điều 50. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

1. Phê duyệt chỉ tiêu phát triển nhân lực chất lượng cao hằng năm của thành phố.

2. Căn cứ chỉ tiêu được phê duyệt hằng năm, Ủy ban nhân dân thành phố giao 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành:

a) Kế hoạch bồi dưỡng ngắn hạn chất lượng cao;



b) Quyết định tuyển chọn người được thu hút; cử người tham gia chính sách đào 
tạo, bồi dưỡng ngắn hạn chất lượng cao;

c) Xem xét, quyết định tuyển chọn đối với các ngành nghề đặc thù theo quy định 
tại khoản 2 Điều 16 và khoản 3 Điều 33 Quy định này.”

14. Sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 51 như sau:

“9. Chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các thủ tục lập, phân bổ dự toán, xét 
duyệt, thông báo kết quả xét duyệt quyết toán năm và thực hiện các nội dung khác theo 
phân công tại Quy định này.”

15. Sửa đổi điểm c khoản 5 Điều 52 như sau:

“c) Quản lý, sử dụng ngân sách theo dự toán được giao, đảm bảo đúng chính 
sách, chế độ tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách và thực hiện tổng hợp quyết toán ngân 
sách nhà nước hàng năm theo quy định.”

16. Sửa đổi khoản 2 Điều 53 như sau:

“a) Hằng năm vào thời điểm xây dựng dự toán, trên cơ sở đề nghị của Sở Nội 
vụ, Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân 
dân thành phố phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện chính sách này theo quy định của 
Luật Ngân sách nhà nước;

b) Hướng dẫn việc thực hiện kinh phí trong quá trình triển khai chính sách phát 
triển nhân lực của thành phố.”

17. Sửa đổi khoản 2 Điều 56 như sau:

“2. Đối với học viên đào tạo ký hợp đồng trước ngày Quy định này có hiệu lực:

a) Trường hợp học viên vi phạm hợp đồng hoặc xin chấm dứt tham gia chính 
sách phát triển nhân lực:

- Tiến hành thỏa thuận việc bồi hoàn kinh phí đào tạo theo quy định tại điểm b 
khoản 2 Điều này;

- Trường hợp không đạt được thỏa thuận thì thực hiện việc thu hồi kinh phí đào 
tạo theo quy định tại hợp đồng và phụ lục hợp đồng đã ký kết.

- Việc thỏa thuận việc bồi hoàn kinh phí đào tạo được thực hiện bằng hình thức 
ký phụ lục hợp đồng hoặc bằng biên bản làm việc có chữ ký của các bên có liên quan.

b) Trường hợp học viên vi phạm hợp đồng hoặc xin chấm dứt tham gia chính 
sách phát triển nhân lực thì bị buộc chấm dứt tất cả quyền lợi được hưởng và phải liên 
đới cùng người bảo lãnh tài chính (nếu có) chịu trách nhiệm bồi hoàn cho thành phố 
100% kinh phí đào tạo đã nhận từ ngân sách thành phố, cụ thể như sau:



- Mức bồi hoàn được tính theo công thức:

S = (F/T1) x (T1 - T2)

Trong đó:

S là chi phí bồi hoàn;

F là tổng chi phí đào tạo được cấp từ nguồn ngân sách thành phố. Trường hợp 
học viên được thành phố hỗ trợ chi phí 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng)/năm 
trong thời gian học chương trình bác sĩ nội trú thì khoản chi phí hỗ trợ này được tính 
trong tổng chi phí đào tạo (F).

T1 là số tháng học viên cam kết làm việc cho thành phố được quy định như sau:

+ Đối với học viên là CBCCVC tại thời điểm cử đi đào tạo: thực hiện theo quy 
định tại điểm a khoản 4 Điều 43 Quy định này;

+ Đối với học viên không phải là CBCCVC tại thời điểm cử đi đào tạo bậc đại 
học và sau đại học tại nước ngoài và ký hợp đồng với Trung tâm trước ngày 10/12/2013 
(thời điểm có hiệu lực của Nghị định 143/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 
của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo): thực hiện theo thời 
gian cam kết tại hợp đồng và phụ lục hợp đồng đã ký kết;

+ Đối với học viên không phải là CBCCVC tại thời điểm cử đi đào tạo tại nước 
ngoài và ký hợp đồng với Trung tâm sau ngày 10/12/2013: gấp 02 (hai) lần thời gian 
đào tạo đối với học viên đào tạo trình độ đại học; gấp 03 (ba) lần thời gian đào tạo đối 
với học viên đào tạo trình độ sau đại học;

+ Đối với học viên đào tạo tại các cơ sở đào tạo trong nước: thời gian cam kết 
làm việc cho thành phố ít nhất 05 (năm) năm trở lên.

Thời gian công tác cho thành phố (T1) nêu trên không bao gồm thời gian thực 
hiện nghĩa vụ làm việc bắt buộc cho thành phố theo các cam kết hoặc hợp đồng khác 
và thời gian học viên được thành phố hoặc cơ quan, đơn vị chủ quản cho phép tham 
gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng tập trung từ 01 (một) tháng trở lên trong quá trình làm 
việc cho thành phố theo cam kết.

T2 là số tháng học viên đã làm việc tại các cơ quan, đơn vị của thành phố theo 
sự phân công của cấp có thẩm quyền sau khi hoàn thành chương trình đào tạo (được 
tính tròn tháng nếu số ngày làm việc trong tháng từ 15 ngày trở lên).

- Thời hạn bồi hoàn và việc tiến hành thu hồi kinh phí đào tạo được thực hiện 
theo khoản 3 và khoản 5 Điều 49 Quy định này.

d) Đối với học viên đào tạo được tuyển chọn theo Kế hoạch số 5406/KH-UBND 
ngày 20/7/2012 và Kế hoạch số 1057/KH-UBND ngày 04/02/2013 của Ủy ban nhân 



dân thành phố Đà Nẵng về việc tuyển chọn, đào tạo, quản lý và bố trí công tác đối với 
người được cử đi đào tạo bác sĩ, bác sĩ nội trú theo Đề án Phát triển nguồn nhân lực 
chất lượng cao thành phố Đà Nẵng:

- Trường hợp học viên được thành phố tiếp tục hỗ trợ kinh phí đào tạo để học 
chương trình bác sĩ nội trú mà không hoàn thành chương trình bác sĩ nội trú thì phải 
hoàn trả cho thành phố 100% kinh phí đào tạo chương trình bác sĩ nội trú đã được thành 
phố cấp và tiếp tục thực hiện các quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ khi học viên được 
tuyển chọn tham gia đào tạo trình độ đại học.

- Trường hợp học viên vi phạm hợp đồng hoặc xin chấm dứt tham gia chính sách 
phát triển nhân lực:

+ Thực hiện việc bồi hoàn chi phí hỗ trợ ban đầu một lần sau khi tốt nghiệp được 
theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều này;

+ Thỏa thuận việc bồi hoàn kinh phí đào tạo theo quy định tại điểm a và điểm b 
khoản 2 Điều này; trong đó: tổng chi phí đào tạo (F) nêu tại điểm b khoản 2 Điều này 
bao gồm tổng chi phí đào tạo của các chương trình đào tạo được thành phố cấp kinh 
phí.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 10 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy 
ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và 
Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; thủ trưởng các cơ quan chuyên môn 
thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./.

    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                   CHỦ TỊCH

                    Huỳnh Đức Thơ
 


