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QUYẾT ĐỊNH
hành Quy định về việc thực hiện chính sách phát triển 

nhân lực chât lượng cao khu vực công thành phố Đà Năng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ ĐÀ NẴNG

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015;
Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam;
Căn cứ Luật Cản bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 thảng 11 năm 2010;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 thảng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của 

Chính phủ quy định những người là công chức;
Căn cứ Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24 thảng 10 năm 2013 của 

Chính phủ quy định về bồi hoàn học bong và chỉ phí đào tạo;
Căn cứ Nghị định so 163/2016/NĐ-CP ngày 21 thảng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của 

Chính phủ vê đào tạo, bồi dường cản bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 10 tháng 

3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Tài chính 
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24 
thảng 10 năm 2013 của^ũkịnh phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí 
đào tạo; • I

Căn cứ Thông tư sỗ 01/2018/TT-BNV ngày 08 thảnạ 01 năm 2018 của Bộ' 
trưởng Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 
101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo bồi 
dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị quyết số 107/2ỌỈ7/NQ-HĐND ngày 07 thảng 07 năm 2017 
của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nằng về ban hành quy định chỉnh sách 
phát triển nguôn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phô Đà Năng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nang tại Tờ trình số 
1036/TTr-SNV ngày 11 thảng 4 năm 2019.
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QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc thực hiện 

chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố 
Đà Nang.

Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày Jtt tháng ố . năm 2019.
2. Quyết định này thay thế: Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 18 

tháng 6 năm 2010 của ủy  ban nhân dân thành phố Đà Nang quy đinh 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 ƯBND thành phố Đà Nang; Quyết định số 
37/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của ủy  ban nhân dân thành phố 
Đà Nằng về việc bãi bỏ một số nội dung của Quy định ban hành kèm theo Quyết 
định số 17/2010/QĐ-ƯBND ngày 18 tháng 6 năm 2010 của ủy ban nhân dân 
thành phố Đà Nang 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 trực thuộc ủy ban 
nhân dân thành phố Đà Nang; Quyết định số 27/2011/QĐ-ƯBND ngày 10 tháng 9 
năm 2011 của ủy  ban nhân dân thành phố Đà Nang ban hành Quy định về việc 
đào tạo, quản lý và bố trí công tác đối với người được cử đi đào tạo theo Đe án 
Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nằng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và 
ủy  ban nhân dân thành phố Đà Nang, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Ke 
hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nằng; thủ trưởng các cơ quan 
chuyêọ 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./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch ƯBND thành phố;
- Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố;
- Các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố;
- UBMTTQ thành phố Đà Nằng;
- Văn phòng Thành ủy, các cơ quan tham mưu giúp việc 
Thành ủy;
- Các sờ, ban, ngành thành phố;
- Quận, huyện ủy; ƯBND các quận huyện;
- Trung tâm Phát triển NNLCLC;
-ĐàiPTTH Đà Nang;
- Báo Đà Nang;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT, SNV,

2
I

Huỳnh Đức Thơ



ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẲNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đọc ỉập - Tự do - Hạnh phức

QUY ĐỊNH
về việc thực hiện chính sách phát triển 

nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nắng
(Ban hành kèm Quyết định sỗ 2Ỉ /20JẲ/QĐ-ƯBND ngày ùH thảng í  năm 20AS 

của ủy ban nhân dân thành phố Đà Nang)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng
Văn bản này quy định chi tiết về việc thực hiện chính sách phát triển 

nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nang theo Nghị 
quyết số 107/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân 
dân thành phố Đà Nằng về ban hành Quy định chính sách phát triển nguồn 
nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nang (sau đây viết tắt là 
Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND) tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố 
Đà Nằng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cán bộ, công chức, viên chức (sau đây viết tắt là CBCCVC) và người 

lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nang.
2. Chuyên gia, cán bộ lãnh đạo, quản lý, sinh viên tốt nghiệp đại học hoặc 

sau đại học.
3. Sinh viên đang học năm cuối đại học hoặc sau đại học.
4. Học sinh tốt nghiệp tại các trường trung học phổ thông (sau đây viết tắt 

là THPT) trên địa bàn thành phố Đà Nang.
5. Cơ quan, đgn.vị thuộc thành phố Đà Nang có liên quan trong việc sử 

dụng, quản lý CBCGVC và người lao động thuộc diện thu hút, được cử đi đào 
tạo, bồi dưỡng theo Quy định này.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện
Việc thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu 

vực công thành phố Đà Nang (sau đây viết tắt là chính sách phát triển nhân lực) 
đảm bảo đồng bộ giữa công tác bồi dưỡng ngắn hạn với thu hút và đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao, cụ thể:

1. Ưu tiên việc nâng cao năng lực cho đội ngũ CBCCVC và người lao 
động hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nang thông 
qua bồi dưỡng ngắn hạn chất lượng cao trong và ngoài nước và đào tạo sau đại 
học tại nước ngoài.
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2. Khi có nhu cầu bổ sung nhân lực chất lượng cao, việc bổ sung được 
thực hiện trên cơ sở chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc đươc giao, yêu 
câu vị trí việc làm cụ thể và được tiến hành theo thứ tự ưu tiên như sau:

a) Thu hút nhân lực đến làm việc tại thành phố;
b) Tuyển chọn người đang học năm cuối đại học hoặc sau đại học để tiếp 

tục đào tạo;
c) Cừ người đi đào tạo trình độ đại học.
Điều 4. Giải thích từ ngữ
1. ứng viên: là người đăng ký hoặc được giới thiệu tham gia bồi dưỡng 

ngắn hạn, thu hút hoặc đào tạo theo chính sách phát triền nhân lực.
2. Học viên đào tạo: là người được cử đi đào tạo trình độ đại học, trình độ 

sau đại học hoặc được tuyển chọn để tiếp tục đào tạo trình độ đại học hoặc sau 
đại học theo chính sách phát triển nhân lực.

3. Người được thu hút: là người được tuyển dụng làm việc lâu dài hoặc 
ngắn hạn, bán thời gian tại cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nang theo chính 
sách phát triển nhân lực.

4. Học viên bồi dưỡng: là người được cử tham gia các khóa bồi dưỡng 
ngắn hạn chất lượng cao theo chính sách phát triển nhân lực.

5. Học viên: là cách gọi chung đối với học viên đào tạo, người được thu 
hút và học viên bồi dưỡng.

6. Họp đồng đào tạo, họp đồng bồi dưỡng, họp đồng thu hút (sau đây viết 
tắt là họp đồng): là họp đồng dân sự mang tính pháp lý khi học viên tham gia 
chính sách phát triển nhân lực, được ký kêt giữa các bên sau đây theo quy định 
tại Điều 7 Quy định này:

a) Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà 
Nang (sau đây viết tắt là Trung tâm);

b) Cơ quan, đơn vị sử dụng lao động;
c) Học viên đào tạo, học viên bồi dưỡng, người được thu hút;
d) Người liên đới chịu trách nhiệm tài chính (nếu có).
7. Phụ lục họp đồng: là văn bản kèm theo họp đồng, quy định chi tiết một 

số điều khoản theo họp đồng hoặc là phần phụ lục để điều chỉnh, bổ sung một số 
nội dung của họp đồng.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: là thời gian tính từ ngày họp đồng có 
hiệu lực đến ngày các bên tham gia ký kết trong họp đồng hoàn thành các nghĩa 
vụ, trách nhiệm theo quy định tại họp đồng.

9. Người liên đới chịu trách nhiệm tài chính: là cha, mẹ, chồng hoặc vợ 
của học viên hoặc người khác đồng ý cùng học viên ký kết họp đồng, cam kết 
liên đới chịu trách nhiệm cùng với học viên bồi hoàn kinh phí cho thành phố
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hoặc các nghĩa vụ liên quan khác trong trường họp học viên không thực hiện 
đúng họp đồng đã ký kết.

10. Cơ sở đào tạo: là nơi học viên được cử đến đào tạo, bồi dưỡng ngắn 
hạn hoặc đang học hoặc đã tốt nghiệp.

11. Đào tạo, bồi dưỡng theo hình thức tập trung: là hình thức đào tạo, bồi 
dưỡng mà học viên dành toàn bộ thời gian cho học tập và nghiên cứu theo quy 
định của chương trình tại cơ sở đào tạo.

12. Danh sách các cơ sở đào tạo hàng đầu thế giới trong Quy định này 
được căn cứ vào bảng xếp hạng hằng năm của một trong ba tố chức: The Times 
Higher Education World Ưniversity Rankings, QS World ưniversity Rankings 
(Quacquarelli Symonds), The Academic Ranking of World ưniversities 
(Shanghai Jiao Tong University). Danh sách này được xét vào thời diêm tôt 
nghiệp đối với người được thu hút; vào thời điểm cử đi đào tạo đối với học 
viên đào tạo và vào thời diêm xét tuyên đôi với học viên được tuyên chọn đê 
tiếp tục đào tạo.

Điều 5. Xây dựng chỉ tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
1. Trước ngày 31 tháng 5 hằng năm, các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố 

Đà Nằng tiến hành xây dựng nhu cầu vị trí việc làm cần thu hút, đào tạo trên cơ 
sở chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc được giao; nhu câu bôi dưỡng 
ngắn hạn chất lượng cao của năm kế tiếp và đăng ký gửi về Ban Tổ chức Thành 
ủy (đối với cơ quan thuộc khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội) và Sở 
Nội vụ (đối với cơ quan thuộc khối chính quyền) đế tống họp.

2. Tháng 6 hằng năm, căn cứ quy hoạch phát triển kỉnh tế - xã hội, quy 
hoạch phát triển nguồn nhân lực, nhu càu nhân lực từ các cơ quan, đơn vị thuộc 
thành phố, Sở Nội vụ xây dựng danh mục chỉ tiêu bồi dưỡng ngắn hạn, thu hút, 
đào tạo chất lượng cao và dự toán kinh phí của năm tiếp theo, trình Uy ban nhân 
dân thành phố Đà Nang xem xét, trình Thường trực Thành ủy cho ý kiến và 
trình Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố thông qua trước khi thực hiện.

3. Trường hợp do yêu cầu công việc, các cơ quan, đơn vị có nhu câu thu 
hút, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao ngoài chỉ tiêu đã được phê 
duyệt phải báo cáo ủy  ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Nội vụ) để xem 
xét, quyết định.

Điều 6. Tiêu chí, điều kiện chung đối vói ứng viên
1. Có lý lịch rõ ràng, có nguyện vọng và cam kết làm việc có thời hạn cho 

thành phố theo quy định.
2. Có sức khỏe tốt; có phẩm chất đạo đức và ý thức tổ chức, kỷ luật tốt, 

nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước.

3. Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện xét tuyển của từng trường họp cụ thề.
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Điều 7. Các bên ký kết Họp đồng
1. Họp đồng đào tạo, họp đồng bồi dưỡng:
a) Đối với học viên đào tạo đại học và học viên được tuyển chọn để tiếp 

tục đào tạo: Trung tâm, học viên đào tạo, người liên đới chịu trách nhiệm tài chính.
b) Đôi với CBCCVC và người lao động đang công tác tại các cơ quan, 

đơn vị thuộc thành phô Đà Năng: Trung tâm, học viên, người liên đới chịu 
trách nhiệm tài chính, cơ quan chủ quản của học viên được cử đi học, đi bồi dưỡng.

2. Họp đồng thu hút: Người được thu hút, cơ quan chủ quản mà người 
được thu hút vê làm việc.

Điều 8. Kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện chính sách phát triển nhân lực được bố trí trong dự 

toán ngân sách hàng năm của thành phố, đồng thời được huy động từ các nguồn 
tài trợ của các tổ chức, cá nhân họp pháp trong và ngoài nước theo quy định của 
pháp luật.

Chưong II
BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN CHẤT LƯỢNG CAO

Điều 9. Đối tượng, điều kiện cử đi bồi dưỡng
CBCCVC và người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị 

thuộc thành phố đáp ứng tiêu chí, điều kiện chung nêu tại Điều 6 Quy định 
này và các điều kiện cụ thể như sau:

1. Còn đủ tuổi để công tác ít nhất 05 (năm) năm tính từ khi khóa bồi dưỡng 
bắt đầu.

2. Có chuyên môn, nghiệp vụ phù họp với mục tiêu, nội dung của khóa 
bồi dưỡng.

3. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm trước liền kề.
4. Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đang trong thời gian bị 

xem xét kỷ luật.
5. Ngoài các điều kiện nêu tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều này, trường họp 

được cử đi bồi dưỡng tại nước ngoài phảỉ đảm bảo các tiêu chí sau:
a) Không thuộc trường họp không được xuất cảnh, nhập cảnh hoặc bị 

câm xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật hiện hành vê xuât cảnh, 
nhập cảnh của công dân Việt Nam.

b) Có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của cơ sở đào tạo hoặc của 
khóa bồi dưỡng.

Điều 10. Hình thức và thòi gian bồi dưỡng
1. Hình thức bồi dưỡng
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a) Mời chuyên gia trong và ngoài nước đến giảng dạy tại thành phố Đà Nang;
b) Cử đi bồi dưỡng trong hoặc ngoài nước.
2. Thời gian bồi dưỡng
Thời gian của khóa bồi dưỡng kéo dài không quá 06 (sáu) tháng.
Điều 11. Quy trình tổ chức bồi dưỡng
1. Trên cơ sở chỉ tiêu được phê duyệt, Sở Nội vụ phối họp với các cơ 

quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí chi tiết để tô 
chức khóa bồi dưỡng, tham mưu trình ủy ban nhân dân thành phố Đà Năng phê 
duyệt trước khi triển khai thực hiện.

2. Căn cứ tính chất, đối tượng, thời gian và kinh phí của khóa bồi dưỡng, 
Sở Nội vụ tham mưu việc ký kết hợp đồng đối với học viên bồi dưỡng.

Điều 12. Quyền lợi của học viên bồi dưỡng
1. Được cơ quan chủ quản bố trí thời gian để tham gia các khóa bồi dưỡng; 

thời gian bồi dưỡng được tính là thời gian công tác liên tục.
2. Được hưởng lương và các khoản phụ cấp khác theo quy định hiện hành.
3. Được hưởng kinh phí bồi dưỡng nêu tại Điều 14 Quy định này.
Điều 13. Nghĩa vụ và trách nhiệm của học viên bồi dưõng
1. Chấp hành luật pháp của Việt Nam và nước sở tại (đối với học viên bồi 

dưỡng tại nước ngoài), quy định của cơ sở đào tạo và quy định của các cơ quan 
có thẩm quyền liên quan.

2. Đáp ứng các yêu cầu của khóa bồi dưỡng và được cơ sở đào tạo cấp 
giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng.

3. Không tham gia các thỏa thuận hoặc giao dịch khác gây ảnh hưởng đến 
việc thực hiện các nghĩa vụ được nêu tại Điều này.

4. Sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng (trừ các khóa bồi dưỡng được tổ 
chức trong nước có thời gian dưới 01 (một) tháng), học viên thực hiện nghĩa vụ 
làm việc cho thành phố trong thời gian cụ thề như sau:

a) Đối với khóa bồi dưỡng có tống thời gian dưới 01 (một) tháng: 12 
(mười hai) tháng;

b) Đối với khóa bồi dưỡng có tổng thời gian từ 01 (một) tháng đến dưới 03 
(ba) tháng: 18 (mười tám) tháng;

c) Đối với khóa bồi dưỡng có tổng thời gian từ 03 (ba) tháng trở lên: 24 (hai 
mươi bốn) tháng.

5. Thời gian thực hiện nghĩa vụ làm việc cho thành phố theo khoản 4 
Điêu này không bao gồm:

a) Thời gian thực hiện nghĩa vụ làm việc bắt buộc cho thành phố theo 
cam kết hoặc họp đồng khác;
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b) Thời gian học viên được thành phố hoặc cơ quan, đơn vị chủ quản cho 
phép tham gia các khóa đào tạo, bôi dưỡng theo hình thức tập trung từ 01 (một) 
tháng trở lên trong quá trình làm việc cho thành phố theo hợp đồng.

6. Trong thời gian tham gia các khóa bồi dưỡng ngoài thành phố Đà 
Năng, học viên có trách nhiệm thông báo cho cơ quan, đơn vị tổ chức khóa bồi 
dưỡng thông tin về số điện thoại, thư điện tử, địa chỉ cư trú nơi hoc viên tham gia 
khóa bồi dưỡng, số tài khoản ngân hàng của học viên; báo cáo định kỳ 01 (một) 
tháng/lân các vân đê phát sinh liên quan đến việc học tập đối với khóa bồi 
dưỡng từ 03 (ba) tháng trở lên.

7. Chấp thuận để cơ sở đào tạo thông báo cho cơ quan, đơn vị tổ chức 
khóa bồi dưỡng kết quả học tập và các thông tin khác có liên quan đến tình hình 
học tập.

8. Đối với các khóa bồi dưỡng ngoài thành phố Đà Nang, trong vòng 05 
(năm) ngày làm việc sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng, học viên trở về thành 
phố và cung cấp cho cơ quan, đơn vị tổ chức khóa bồi dưỡng giấy chứng nhận 
hoặc chứng chỉ hoàn thành khóa bôi dưỡng, báo cáo kêt quả học tập và các 
chứng từ tài chính để thực hiện thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

9. Trong trường họp bất khả kháng không thể tiếp tục theo học khóa bồi 
dưỡng, học viên phải báo cáo câp có thâm quyên xem xét, quyêt định.

10. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định hiện hành.
Điều 14. Kinh phí bồi dưỡng
1. Trong thời gian được cử đi bồi dưỡng, học viên bồi dưỡng được hưởng 

các khoản kinh phí sau:
a) Học phí và các chi phí bắt buộc theo thông báo của cơ sở đào tạo hoặc của 

đơn vị tổ chức bồi dưỡng;
b) Chi phí vé máy bay hạng phổ thông hoặc tàu xe một lượt đi và về từ Đà 

Nang đến địa điểm tổ chức bồi dưỡng (đối với khóa bôi dưỡng ngoài thành phô 
Đà Nang);

c) Sinh hoạt phí
- Đối với khóa bồi dưỡng trong nước: cấp theo quy định hiện hành về 

công tác đào tạo, bồi dưỡng của ủy  ban nhân dân thành phố Đà Nang;
- Đối với khóa bồi dưỡng ở nước ngoài, sinh hoạt phí cấp cho học viên 

bao gom:
+ Tiền ở, tiền thuê phương tiện từ sân bay khi nhập cảnh đến nơi ở và 

ngược lại khi xuất cảnh: được cấp theo chứng từ thực tế nhưng không quá mức 
chi theo quy định và hướng dẫn hiện hành của Nhà nước về chế độ công tác phí 
đôi với CBCCYC và người lao động đi công tác tại nước ngoài.

+ Tiền ăn và tiêu vặt: được cấp theo quy định hiện hành của Nhà nước và 
Ưy ban nhân dân thành phố Đà Nang tại thời điểm cấp.



7

d) Ngoài các khoản kinh phí nêu tại điểm a, b, c khoản 1 Điểu này, học 
viên được cử đi bồi dưỡng ở nước ngoài được cấp:

- Chi phí làm thủ tục xuất nhập cảnh gồm: lệ phí cấp hộ chiếu, lệ phí làm 
thị thực, lệ phí khám sức khỏe (nếu có), lệ phí phỏng vấn để làm thị thực (nếu 
có), vé máy bay hạng phổ thông một lượt đi và về để làm thị thực (nếu có);

- Bảo hiểm được cấp căn cứ theo yêu cầu bắt buộc của nước mà học viên 
được cử đi bồi dưỡng hoặc theo yêu cầu của đơn vị tồ chức khóa bồi dưỡng. 
Mức phí mua bảo hiểm được áp dụng theo quy định hiện hành tại thời điểm cấp.

2. Phương thức cấp kinh phí
a) Học phí và các khoản chi phí bắt buộc khác theo quy định của cơ sở 

đào tạo: được chuyển trực tiếp cho cơ sở đào tạo. Trường họp tổ chức khóa bồi 
dưỡng tại nước ngoài, tỷ giá quy đổi ngoại tệ được áp dụng theo tỷ giá bán của 
ngân hàng giao dịch công bố tại thời điểm lập thủ tục cấp kinh phí;

b) Vé máy bay và bảo hiểm: cơ quan, đơn vị tổ chức khóa bồi dưỡng 
mua hoặc cấp trực tiếp cho học viên;

c) Chi phí nơi ở được chuyển trực tiếp cho cơ sở đào tạo hoặc chuyển 
trực tiếp cho học viên tùy trường họp cụ thể;

d) Sinh hoạt phí và các chi phí khác (nếu có): chuyển trực tiếp cho học viên. 
Trường họp học viên được cử tham gia khóa bồi dưỡng tại nước ngoài, tỷ giá 
quy đổi ngoại tệ được áp dụng theo tỷ giá bán của Ngân hàng Thương mại cổ 
phần Ngoại thương Việt Nam công bố tại thời điểm lập thủ tục cấp kinh phí;

đ) Phí chuyển tiền do ngân sách thành phố chi trả.
3. Việc thực hiện chính sách đối với học viên bồi dưỡng theo Quy định 

này không bao gồm các chế độ chính sách theo các quy định đào tạo, bồi dưỡng 
khác của thành phố và của Nhà nước.

4. Các khoản kinh phí cấp cho học viên là khoản tạm ứng. Trong vòng 05 
(năm) 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.

Điều 15. Vi phạm và xử lý vỉ phạm
1. Học viên bồi dưỡng vi phạm một trong trong các trường họp sau:
a) Không thực hiện một trong các nghĩa vụ và trách nhiệm quy định tại Điêu 

13 Quy định này;
b) Trong thời gian thực hiện các nghĩa vụ và trách nhiệm quy định tại Điều 

13 Quy định này: học viên bồi dưỡng tự ý bỏ học, tự ý nghỉ việc; đơn phương 
chấm dứt họp đồng; bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị cơ quan, đon vị chủ 
quản xử lý kỷ luật với hình thức buộc thôi việc hoặc sa thải.
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2. Trường họp bị xử lý vi phạm, học viên bồi dưỡng phải bồi hoàn kinh 
phí bồi dưỡng đã cấp nêu tại Điều 14 Quy định này. Kinh phí bồi hoàn không 
bao gồm lưomg và các khoản phụ cấp (nếu có).

3. Cách tính chi phí bồi hoàn
Chi phí bồi hoàn được tính theo công thức sau: s = (F / T l) X (TI - T2)
Trong đó:
s là chi phí bồi hoàn;
F là tổng chi phí của khóa bồi dưỡng nêu tại Điều 14 Quy định này, bao 

gôm kinh phí từ nguôn ngân sách thành phô và từ nguôn tài trợ của cá nhân, 
tổ chức hợp pháp trong và ngoài nước do thành phố vận động để tổ chức khóa 
bồi dưỡng;

TI là số tháng làm việc theo sự phân công của cấp có thẩm quyền sau khi 
hoàn thành khóa bồi dưỡng theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Quy định này;

T2 là số tháng đã làm việc theo sự phân công của cấp có thẩm quyền sau 
khi hoàn thành khóa bồi dưỡng (được tính tròn tháng nếu số ngày làm việc trong 
tháng từ 15 ngày trở lên).

4. Thời hạn bồi hoàn là 120 (một trăm hai mươi) ngày kế từ ngày học viên 
bồi dưỡng nhận được quyết định xử lý của cơ quan có thấm quyên.

5. Sau thời hạn bồi hoàn quy định tại khoản 4 Điều này, trường họp học 
viên bồi dưỡng không thực hiện hoặc chậm thực hiện nghĩa vụ bôi hoàn kinh 
phí nêu trên thì:

a) Trung tâm khởi kiện ra Tòa án nhân dân các cấp theo quy định pháp luật;
b) Học viên bồi dưõng phải chịu lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi 

không kỳ hạn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định đôi với khoản tiên 
chậm bồi hoàn tại thời điềm thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn. Neu Ngân hàng Nhà 
nước không quy định lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn thì 
học viên phải chịu lãi suất áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn của Ngân 
hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam tại thời điểm thực hiện 
nghĩa vụ bồi hoàn.

Chương III
THƯ HÚT NHÂN Lực CHẤT LƯỢNG CAO

Mục 1
THU HÚT NHÂN Lực ĐẾN LÀM VIỆC LÂU DÀI

Điều 16. Đối tượng, điều kiện thu hút
Chuyên gia, cán bộ lãnh đạo, quản lý, sinh viên tốt nghiệp đại học hoặc 

sau đại học đáp ứng các tiêu chuấn, điều kiện sau:
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1. Điều kiện chung
a) Đáp ứng các tiêu chí, điều kiện nêu tại Điều 6 Quy định này;
b) Có quốc tịch Việt Nam;
c) Không quá 40 (bốn mươi) tuổi;
d) Trình độ đào tạo chuyên môn phải phù họp với tiêu chuẩn chức danh vị 

trí thu hút.
2. Đáp ứng một trong các điều kiện về trình độ
a) Trình độ đại học: tốt nghiệp loại giỏi trở lên, hệ chính quy tại các cơ sở 

đào tạo uy tín trong nước (trừ một số ngành nghề đặc thù theo danh mục thu hút 
định kỳ hàng năm) hoặc tại các cơ sở đào tạo trong danh sách 400 cơ sở đào tạo 
hàng đầu thế giới được quy định tại khoản 12 Điều 4 Quy định này;

b) Trình độ thạc sĩ: tốt nghiệp loại khá trở lên, hệ chính quy tại các cơ sở 
đào tạo uy tín trong nước hoặc tại các cơ sở đào tạo nằm trong danh sách 400 cơ 
sở đào tạo hàng đầu thế giới; đồng thời phải tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại 
khá trở lên, có ngành học phù họp với ngành học ở chương trình thạc sĩ;

c) Trình độ tiến sĩ: tốt nghiệp tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo nằm trong danh 
sách 400 cơ sở đào tạo hàng đầu thế giới hoặc các cơ sở đào tạo uy tín 
trong nước.

3. Đạt một trong các chuẩn về ngoại ngữ
a) Có trình độ tiếng Anh TOEIC đạt điềm từ 550 hoặc IELTS đạt từ 5.0 

(tương đương) trở lên;
b) Có trình độ tiếng Pháp TCF đạt điểm từ 350 (tương đương) trở lên;
c) Trình độ ngoại ngữ khác đáp úng yêu cầu của vị trí việc làm cần thu hút.
4. Trường họp thu hút chuyên gia đầu ngành, cán bộ lãnh đạo (diện Ban 

Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch úy ban nhân dân thành phố trực tiếp quản lý), 
người có tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao 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 tuối để thực hiện nghĩa vụ làm việc cho thành phố theo 

cam kết.
Điều 17. Quy trình thu hút và bố trí cỗng tác
1. Sở Nội vụ chủ trì phốỉ hợp với các cơ quan, đơn vị có nhu cầu thu hút 

nhân lực thông báo công khai việc tuyến chọn; tiếp nhận hồ sơ ứng viên và tố 
chức đánh giá, xét chọn.
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2. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận thông báo trúng 
tuyển, người trúng tuyển phải bổ sung đầy đủ các giấy tờ có chứng thực để cơ 
quan tham mưu trình cấp có thẩm quyền quyết định tiếp nhận.

3. Sở Nội vụ hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo Chủ tịch ủy  ban nhân dân thành 
phố phê duyệt kêt quả tuyến chọn; tham mưu thực hiện việc tuyển dụng công 
chức, viên chức đối với người được thu hút theo quy định.

4. Chậm nhất sau 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận quyết định, 
các cơ quan, đơn vị tiếp nhận và thực hiện việc ký họp đồng thu hút với người 
được thu hút.

5. Đối với các cơ quan thuộc khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể chính trị - 
xã hội, Ban Tố chức Thành ủy chủ trì và tham mưu Thường trực Thành ủy 
triển khai việc thu hút theo trình tự tương tự quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 
Điều này.

Điều 18. Hồ sơ đăng ký đối vói ứng viên
1. Đơn đăng ký tiếp nhận theo chính sách thu hút.
2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của ủy ban nhân dân xã, phường nơi đăng ký 

hộ khẩu hoặc cơ quan đang công tác.
3. Bản sao có chứng thực các loại văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi 

dưỡng. Nếu văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng bằng tiếng nước ngoài 
thì phải dịch công chứng sang tiếng Việt. Các văn bằng do cở sở đào tạo nước 
ngoài cấp phải được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo 
công nhận.

4. Giấy chứng nhận sức khỏe (có thời hạn không quá 06 (sáu) tháng tính 
đến thời điểm nộp hồ sơ) do cơ quan y tế quận, huyện trở lên cấp hoặc do cơ 
quan y tế có thẩm quyền cấp.

5. Các danh hiệu thi đua, khen thưởng đạt được (nếu có).
6. Giấy chứng nhận thời gian, kinh nghiệm công tác và nhận xét, đánh giá 

của cơ quan đã từng công tác (nếu có).
7. Đe tài, công trình khoa học, bằng sáng chế (nếu có).
8. Các văn bản bắt buộc khác theo tiêu chí xét tuyến hàng năm.
Điều 19. Chính sách ưu đãi
1. Được hưởng đày đủ các chế độ về tiền lương, chế độ bảo hiểm, chế 

độ nâng bậc lương và các chế độ, chính sách khác theo quy định hiện hành 
của Nhà nước.

2. Được hưởng kinh phí hỗ trợ ban đầu, cụ thể như sau:
a) Đối với người tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo uy tín trong nước (trừ 

các Cơ sở đào tạo nằm trong danh sách 400 cơ sở đào tạo hàng đầu thế gỉới):
Trình độ đại học: 80 lần mức lương cơ sở;
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Trình độ thạc sĩ: 120 lần mức lương cơ sở;
Trình độ tiến sĩ: 200 lần mức lương cơ sở.
b) Đối với người tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo trong danh sách 201 - 400 

cơ sở đào tạo hàng đầu thế giới:
Trình độ đại học: 130 lần mức lương cơ sở;
Trình độ thạc sĩ: 180 lần mức lưong cơ sở;
Trình độ tiến sĩ: 230 lần mức lương cơ sở.
c) Đối với người tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo trong danh sách 200 cơ 

sở đào tạo hàng đầu thế giới:
Trình độ đại học: 180 lần mức lương cơ sở;
Trình độ thạc sĩ: 230 lần mức lương cơ sở;
Trình độ tiến sĩ: 280 lần mức lương cơ sở.
d) Đối với một số vị trí công việc đặc thù khó thu hút thi ngoài khoản hỗ 

trợ nêu trên sẽ được xem xét hỗ trợ thêm kinh phí. Mức hỗ trợ thêm do ủy ban 
nhân dân thành phố quyết định sau khi có ý kiến của Thường trực Hội đồng 
nhân dân thành phố, nhưng không quá 200 lần mức lương cơ sở.

đ) Nguyên tắc thực hiện việc hỗ trợ kinh phí
- Hỗ trợ 50% kinh phí nêu tại khoản 2 Điều này ngay sau khi người được 

thu hút nhận công tác;
- Hỗ trợ 50% kinh phí còn lại sau 02 năm công tác trên cơ sở kết quả đánh 

giá, phân loại CBCCVC và người lao động hàng năm đạt hoàn thành tốt nhiệm 
vụ trở lên.

Trường hợp người được thu hút có 01 năm bị phân loại đánh giá không 
đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trừ các trường họp có lý do chính đáng như 
nghỉ thai sản, đau ốm, đi đào tạo dài hạn hoặc có lý do khác được cơ quan có 
thẩm quyền chấp nhận) thì không được nhận khoản hỗ trợ 50% kinh phí còn lại 
và bị xử lý vi phạm họp đồng theo quy định tại Mục 4 Chương III Quy định này.

3. Sau khi nhận công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nang, 
những trường họp khó khăn và thật sự có nhu cầu về nhà ở thì được ưu tiên xem 
xét cho thuê nhà chung cư của thành phố hoặc được hỗ trợ trong việc tiến hành 
thủ tục xin vay vốn ưu đãi trong thòi hạn từ 10 - 15 năm để mua nhà ở xã hội 
theo quy định của Nhà nước và úy ban nhân dân thành phô Đà Năng.

4. Được xem xét, tạo điều kiện tham gia đào tạo bậc cao hơn bằng kinh 
phí tự túc hoặc bằng học bổng từ các tố chức, cá nhân họp pháp trong trường 
họp đáp ứng các điều kiện sau:

a) Được cơ quan, đơn vị chủ quản đồng ý cử đi đào tạo;
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b) Thời gian công tác kể từ khi được thu hút về làm việc cho thành phố: 
đối với công chức, có từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự); đối với 
viên chức, không trong thời gian tập sự;

c) Có ít nhất 02 năm liên tục liền kề trước thời điểm được cử đi đào tạo 
được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

d) Ngành đăng ký cử đi đào tạo bậc cao hơn phải phù hợp với vị trí 
việc làm và ngành học ở bậc liền kề.

Mục 2
THƯ HÚT NHÂN Lực ĐỂN LÀM VIỆC NGẮN HẠN HOẶC BÁN THỜÍ GIAN

Điều 20. Đối tượng, điều kiện thu hút
Những chuyên gia có uy tín trên các lĩnh vực mà thành phố có nhu cầu 

nhằm phục vụ phát triển thành phố, cụ thể tiêu chuẩn như sau:
1. Đảm bảo các tiêu chí, điều kiện chung nêu tại Điều 6 Quy định này;
2. Đáp ứng điều kiện, tiêu chí của vị trí thu hút;
3. Có khả năng và điều kiện đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, công việc 

theo họp đồng;
4. Riêng việc thu hút đối với người nước ngoài được áp dụng theo quy 

định hiện hành của Nhà nước.
Điều 21. Quy trình thu hút và ký kết hợp đồng
1. Sở Nội vụ chủ trì phối họp với các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tiếp nhận 

chuyên gia thông báo công khai việc tuyển chọn chuyên gia và tiếp nhận hồ sơ 
ứng viên.

2. Thành lập Hội đồng tuyển chọn, đánh giá để tiến hành tuyển chọn.
3. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận thông báo kết 

quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải bổ sung đầy đủ các giấy tờ có chứng 
thực để cơ quan tham mưu trình cấp có thẩm quyền quyết định tiếp nhận.

Điều 22. Hồ sơ đăng ký đối với ứng viên
Thực hiện theo quy định tại Điều 18 Quy định này và các văn bản bắt 

buộc khác theo tiêu chí tuyển chọn của ví trí cần thu hút.
Điều 23. Chính sách ưu đãi
Căn cứ quy định hiện hành, mức lương, các chế độ đãi ngộ và hỗ trợ đối 

với chuyên gia được xác định trên cơ sở thỏa thuận và thề hiện thông qua họp 
đồng thuê khoán chuyên gia.
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Mục 3
TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA v ụ  CỦA NGƯỜI Được THƯ HÚT

Điều 24. Trách nhiệm và nghĩa vụ về việc nhận công tác
1. Trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày có quyết định tiếp 

nhận, bố trí công tác (đối với người được thu hút dài hạn) hoặc theo thời gian 
quy định tại họp đồng (đối với chuyên gia được thu hút đến làm việc ngắn hạn 
hoặc bán thời gian), người được thu hút có trách nhiệm đến nhận công tác.

2. Trường họp người được thu hút đến nhận công tác chậm hơn thời gian 
quy định tại khoản 1 Điều này phải có đơn báo cáo và được sự đồng ý bằng văn 
bản của Sở Nội vụ và cơ quan, đơn vị tiêp nhận;

3. Trường họp người được thu hút không đến nhận công tác theo thời gian 
quy định nhưng không có văn bản báo cáo lý do chính đáng hoặc quá thời gian 
được phép cho gia hạn thì coi như tự ý nghỉ việc và không được tiếp nhận lại.

Điều 25. Trách nhiệm và nghĩa vụ trong thòi gian làm việc cho thành phố
1. Chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 

quy định của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.
2. Chấp hành sự phân công công tác của cơ quan, đơn vị chủ quản và của 

cơ quan có thẩm quyền.
3. Không tham gia các thỏa thuận hoặc giao dịch khác gây ảnh hưởng đến 

việc thực hiện họp đồng.
4. Thông báo cho cơ quan có thẩm quyền những thay đổi liên quan đến 

thông tin của người được thu hút ghi trong hợp đồng.
5. Thời gian thực hiện nghĩa vụ làm việc cho thành phố của người được 

thu hút đến làm việc lâu dài
a) Người được thu hút đến làm việc lâu dài tại thành phố Đà Nằng có 

nghĩa vụ làm việc cho thành phố và chấp hành sự phân công công tác của cơ 
quan có thẩm quyền trong thời gian 05 (năm) năm liên tục và hằng năm phải đạt 
kêt quả đánh giá phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trừ các trường họp 
có lý do chính đáng như nghỉ thai sản, đau ốm, đi đào tạo dài hạn...);

b) Thời gian làm việc cho thành phố theo điểm a khoản 5 Điều này không 
bao gồm:

- Thời gian thực hiện nghĩa vụ làm việc bắt buộc cho thành phô theo cam 
kêt hoặc họp đồng khác;

- Thời gian người được thu hút được thành phố hoặc cơ quan, đơn vị chủ 
quản cho phép tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo hình thức tập trung từ 
01 tháng trở lên trong quá trình làm việc cho thành phố theo cam kết.
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6. Chuyên gia được thu hút làm việc ngắn hạn hoặc bán thời gian phải 
hoàn thành công việc và thực hiện đầy đủ các trách nhiệm, nghĩa vụ theo hcrp 
đồng đã được ký kết.

Mục 4
VI PHAM HƠP ĐỒNG VÀ x ử  LÝ VI PHAM HƠP ĐÔNG • • • •

Điều 26. Vi phạm họp đồng
Ngưòi được thu hút vi phạm họp đồng nếu vi phạm một ừong các trường họp sau:
1. Không thực hiện một trong các nghĩa vụ và trách nhiệm được quy định 

tại Điều 25 Quy định này;
2. Bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị cơ quan, đơn vị chủ quản xử lý 

kỷ luật với hình thức buộc thôi việc hoặc sa thải theo quy định trong thời gian 
thực hiện nghĩa vụ làm việc cho thành phố.

Điều 27. Xử lý vi phạm đối vói ngưòi được thu hút
1. Xử lý vi phạm đối với người được thu hút người đến làm việc lâu dài
a) Bị buộc chấm dứt tất cả quyền lợi được hưởng theo quy định tại Điều 

19 Quy định này và có trách nhiệm liên đới cùng người bảo lãnh tài chính 
(nếu có) chịu trách nhiệm bồi hoàn chi phí hỗ trợ ban đâu theo quy định tại 
điểm b khoản 1 Điều này.

b) Mức bồi hoàn chi phí hỗ trợ ban đầu được tính theo công thức sau:
s = (F/T1) X (TI - T2)

Trong đó:
s là chi phí bồi hoàn;
F là kinh phí hỗ trợ ban đầu được cấp cho người được thu hút nêu tại 

khoản 2 Điều 19 Quy định này;
TI là số tháng làm việc cho thành phố theo quy định tại điểm a khoản 5 

Điều 25 Quy định này;
T2 là số tháng đã làm việc tại các cơ quan của thành phố theo sự phân 

công của cấp có thẩm quyền sau khi được thu hút (được tính tròn tháng nêu sô 
ngày làm việc trong tháng từ 15 ngày trở lên).

2. Xử lý vi phạm đối với người được thu hút đến làm việc ngắn hạn hoặc 
bán thời gian

Trong thời gian làm việc cho thành phố, nếu vi phạm họp đồng thì người 
được thu hút đến làm việc ngắn hạn hoặc bán thời gian bị buộc chấm dứt tất cả 
quyên lợi và hoàn trả các khoản hỗ trợ được hưởng theo quy định tạỉ Điêu 23 
Quy định này, đồng thời thực hiện đầy đủ các điều khoản khác liên quan đên 
việc xử  lý vi phạm họp đồng theo hợp đồng đã ký kết (nếu có).

3. Thời hạn bồi hoàn
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Thời hạn bồi hoàn kinh phí cho thành phố tối đa là 120 (một trăm hai 
mươi) ngày kể từ ngày người được thu hút nhận được quyết định xử lý của cơ 
quan có thẩm quyền.

4. Sau thời hạn bồi hoàn quy định tại khoản 3 Điều này, trường họp 
người được thu hút không thực hiện hoặc chậm thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn 
kinh phí nêu trên thì:

a) Cơ quan, đơn vị ký kết hợp đồng thu hút khởi kiện ra Tòa án nhân dân 
các cấp theo quy định của pháp luật;

b) Người được thu hút phải chịu lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi 
không kỳ hạn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định đôi với khoản tiên 
chậm bồi hoàn tại thời điểm thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn. Nếu Ngân hàng Nhà 
nước không quy định lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn thì 
người được thu hút phải chịu lãi suất áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn 
của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam tại thời diêm thực 
hiện nghĩa vụ bồi hoàn.

Chuông IV
ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN Lực CHẤT LƯỢNG CAO

Mục 1
CỬ ĐI ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC TẠI NƯỚC NGOÀI

Điều 28. Đối tượng, điều kiện tuyển chọn
CBCCVC đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nằng 

đáp ứng tiêu chí, điều kiện chung quy định tại Điều 6 Quy định này và các điều 
kiện cụ thể sau:

1. Có thời gian công tác từ đủ 03 (ba) năm trở lên (không tính thời gian 
tập sự). Đối với CBCCVC đang làm việc trong một số lĩnh vực đặc thù như y tế, 
công nghệ cao và các lĩnh vực thành phố có nhu cầu cấp thiết về đào tạo nhân 
lực, ủ y  ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định từng trường họp cụ thể 
nhưng phải đảm bảo có thời gian công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành 
phố Đà Nang ít nhất 02 (hai) năm trở lên.

2. Có ít nhất 02 (hai) năm liên tục liền kề trước thời điểm đăng ký tham 
gia đào tạo sau đại học được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

3. Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật; không thuộc trường hợp 
không được hoặc bị cấm xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật về 
xuât cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

4. Không quá 40 (bốn mươi) tuồi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo (đối 
với các trường hợp lần đầu được cử đi đào tạo).
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5. Đã được đào tạo hệ chính quy, tập trung ở bậc liền kề chương trình đào 
tạo dự tuyển với kết quả tốt nghiệp loại khá trờ lên và có ngành nghề đào tạo 
phù hợp với ngành nghề đăng ký dự tuyển và phù họp với vị trí việc lam.

6. Trình độ ngoại ngữ
a) Nếu học tại cơ sở đào tạo sử dụng tiếng Anh: có trình độ tiếng Anh 

IELTS đạt từ 6.5 (không có diêm kỹ năng nào dưới 6.0) hoặc tương đương trở 
lên; riêng ứng viên học các ngành y - dược, luật phải có trình độ tiếng Anh 
IELTS từ 7.0 (không có diêm kỹ năng nào dưới 6.5) hoặc tương đương trở lên;

b) Nếu học tại cơ sở đào tạo sử dụng tiếng Pháp: có trình độ tiếng Pháp 
TCF đạt từ 450 hoặc tương đương trở lên;

c) Neu học tại các cơ sở đào tạo không sử dụng tiếng Anh, tiếng Pháp: 
đáp ứng theo quy định của cơ sở đào tạo.

7. Được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc chuyên gia 
của cơ quan, đơn vị.

Điều 29. Hình thức đào tạo và cơ sở đào tạo
1. Hình thức đào tạo: chính quy, tập trung.
2. Cơ sở đào tạo: nằm trong danh sách 200 cơ sở đào tạo hàng đầu thế 

giới được quy định tại khoản 12 Điều 4 Quy định này.
Điều 30. Quy trình tuyển chọn và cử đi đào tạo sau đại học
1. Căn cứ danh mục chỉ tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã 

được phê duyệt, Trung tâm thông báo tuyển sinh; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ 
đăng ký; tham mưu Sở Nội vụ trình cơ quan có thâm quyên phê duyệt những 
ứng viên đủ điều kiện tuyển chọn; lựa chọn cơ sở đào tạo; tham mưu Sở Nội vụ 
trình Chủ tịch ƯBND thành phố quyết định cử CBCCVC đi học sau đại học tại 
nước ngoài.

2. Căn cứ quyết định cử đi học của cơ quan có thẩm quyền, Trung tâm 
tiến hành ký kết hợp đồng với học viên và triển khai công tác quản lý học viên 
theo quy định.

Điều 31. Hồ sơ đăng ký tham gia đào tạo sau đại học
1. Đơn đăng ký tham gia đào tạo sau đại học (theo mẫu);
2. Bản sao có chứng thực giấy khai sinh, hộ khẩu;
3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý 

(theo mẫu);
4. 04 (bốn) ảnh màu khổ 4cm X 6cm được chụp trong vòng 06 (sáu) tháng;
5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế quận, huyện trở lên cấp có 

thời hạn không quá 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
6. Văn bản giới thiệu của thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp sở hoặc tương đương;
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7. Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp và bảng điểm toàn khóa chương 
trình đại học và chương trình thạc sĩ (nếu có). Các văn bằng do cở sở đào tạo 
nước ngoài cấp phải được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào 
tạo công nhận;

8. Chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định;
9. Các văn bản bắt buộc khác theo tiêu chí xét tuyển.
Điều 32. Quyền lợi của học viên đào tạo sau đại học
1. Được cấp kinh phí đào tạo để học sau đại học tại nước ngoài theo quy 

định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 44 của Quy định này.
2. Được hưởng các chế độ tiền lương theo quy định.
3. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo và trở về nhận công tác tại ca 

quan, những trường họp khó khăn và thật sự có nhu cầu về nhà ở thì được ưu 
tiên xem xét cho thuê nhà chung cư của thành phố hoặc hỗ trợ trong việc tiên 
hành thủ tục xin vay vốn ưu đãi trong thời hạn từ 10 - 15 năm đê mua nhà ở xã 
hội theo quy định của Nhà nước và ủy  ban nhân dân thành phố Đà Nang.

Mục 2
TUYỂN CHỌN ĐẺ TIẾP TỤC ĐÀO TẠO

Điều 33. Đối tượng, điều kiện tuyển chọn để tiếp tục đào tạo
Người đang học năm cuối đại học hoặc năm cuối sau đại học hệ chính 

quy, tập trung tại các cơ sở đào tạo trong danh sách 400 cơ sở đào tạo hàng 
đầu thế giới quy định tại khoản 12 Điêu 4 Quy định này hoặc các cơ sở đào 
tạo có uy tín trong nước; đáp ứng tiêu chí, điều kiện chung theo quy định tại 
Điều 6 Quy định này và các điều kiện cụ thế sau:

1. Có quốc tịch Việt Nam;
2. Ngành nghề và bậc học đang đào tạo phù hợp với vị trí xét tuyển;
3. Có kết quả học tập các năm học trước đó đạt từ loại giỏi trở lên; 

riêng đối với những ngành đặc thù, ứng viên có kết quả học tập các năm học 
trước đó đạt từ loại khá trở lên;

4. Đạt một trong các chuẩn về ngoại ngữ sau: có trình độ tiếng Anh 
TOEIC đạt điểm từ 550 hoặc IELTS đạt điểm từ 5.5 (tương đương) trở lên; 
trình độ tiếng Pháp TCF đạt điểm từ 350 (tương đương) trở lên; hoặc trình độ 
ngoại ngữ khác đáp ứng yêu cầu của vị trí xét tuyển.

Điều 34. Quy trình tuyển chọn để tiếp tục đào tạo
1. Căn cứ danh mục chỉ tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 

khu vực công đã được phê duyệt, Trung tâm triển khai công tác truyền thông; 
tiêp nhận hô sơ đăng ký của ứng viên; thâm định hô sơ, phỏng vân (nêu có); 
tham mưu Sở Nội vụ họp hội đông tuyên chọn và trình cơ quan có thâm 
quyền quyết định tuyển chọn.

17



18

/ 2. Căn cứ quyết định của cơ quan có thẩm quyền, Trung tâm tiến hành 
ký kêt họp đông và triên khai công tác quản lý học viên theo quy định,

Điều 35. Hồ sơ đăng ký
1. Đơn đăng ký tham gia tuyển chọn để tiếp tục đào tạo (theo mẫu);
2. Bản sao có chứng thực giấy khai sinh, hộ khẩu;
3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc 

của cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý (theo mẫu);
4. 04 (bốn) ảnh màu khố 4cm X 6cm được chụp trong vòng 06 (sáu) tháng;
5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp có thời 

hạn không quá 06 (sáu) tháng tính đến thời điềm nộp hồ sơ;
6. Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp và bảng điểm học tập của bậc 

học trước đó;
7. Bảng điểm hoặc văn bản xác nhận kết quả học tập, kết quả nghiên cứu 

tại cơ sở đào tạo đang theo học tính đến thời điểm đăng ký tham gia xét tuyến;
8. Văn bản của cơ sở đào tạo xác nhận thòi gian dự kiến hoàn thành 

chương trình đào tạo đang theo học;
9. Các văn bản bắt buộc khác theo tiêu chí xét tuyển.
Điều 36. Quyền lọi của học viên được tuyển chọn để tiếp tục đào tạo
1. Được cấp kinh phí đào tạo năm cuối để hoàn thành khóa học theo quy 

định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 44 của Quy định này.
2. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo và về nhận công tác tại cơ 

quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nằng:
a) Được hưởng đầy đủ các chế độ tiền lương, chế độ bảo hiểm, chế độ 

nâng bậc lương và các chế độ, chính sách khác theo quy định hiện hành của 
Nhà nước;

b) Được hưởng chế độ hỗ trợ một lần như người được thu hút đến làm 
việc lâu dài cho thành phố theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Quy định này;

c) Nhũng trường hợp khó khăn và thật sự có nhu cầu về nhà ở thì được uư 
tiên xem xét cho thuê nhà chung cư của thành phố hoặc được hỗ trợ trong việc 
tiến hành thủ tục xin vay vốn ưu đãi trong thời hạn từ 10 - 15 năm để mua nhà ở 
xã hội theo quy định của Nhà nước và ủy ban nhân dân thành phố Đà Nang.
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Mục 3
CỬ ĐI ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI IIỌC TẠI NƯỚC NGOÀI

Điều 37. Đối tưọìig, điều kiện tuyển chọn cử đi đào tạo trình độ đại học 
tại nước ngoài

Học sinh tốt nghiệp tại các trường THPT trên địa bàn thành phố Đà 
Nang trong năm dự tuyển đáp ứng tiêu chí, điều kiện chung nêu tại Điều 6 Quy 
định này và các điều kiện cụ thể sau:

1. Học lực đạt loại giỏi, hạnh kiểm đạt loại tốt liên tục từ lóp 10 đến lóp 
12 và tốt nghiệp THPT đạt từ loại giỏi trở lên.

2. Đạt giải Ba trở lên tại một trong các kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa 
cấp quốc gia (ưu tiên học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc tế và khu vực).

3. Được tuyển thẳng nguyện vọng 1 vào đại học theo quy định của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo; trường họp thi tuyển thì phải trúng tuyển đại học nguyện 
vọng 1 và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể đối với từng vị trí xét tuyển.

4. Trình độ ngoại ngữ
a) Nếu học tại cơ sở đào tạo sử dụng tiếng Anh: có trình độ tiếng Anh 

IELTS đạt điểm từ 6.0 (không có điểm kỹ năng nào dưới 5.5) hoặc tương đương 
trở lên; riêng ứng viên học các ngành y - dược, luật phải có IELTS đạt diêm từ 
6.5 (không có điểm kỹ năng nào dưới 6.0) hoặc tương đương trở lên;

b) Nếu học tại cơ sở đào tạo sử dụng tiếng Pháp: có trình độ tiếng Pháp 
TCF đạt điểm từ 400 hoặc tương đương trở lên, nếu học các ngành y - dược, luật 
phải có TCF đạt điểm từ 450 hoặc tương đương trở lên;

c) Nếu học tại các cơ sở đào tạo không sử dụng tiếng Anh, tiếng Pháp: 
đáp ứng theo quy định của cơ sở đào tạo.

Điều 38. Hình thửc và cơ sỏ* đào tạo
1. Hình thức đào tạo: chính quy, tập trung.
2. Cơ sở đào tạo: nằm trong danh sách 200 cơ sở đào tạo hàng đầu thế 

giới được quy định tại khoản 12 Điều 4 của Quy định này.
Điều 39. Quy trình tuyển chọn đào tạo bậc đại học
1. Căn cứ danh mục chỉ tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 

khu vực công đã được phê duyệt, Trung tâm thông báo tuyển sinh; tiếp nhận, 
thẩm định hồ sơ đăng ký; xác định ngành nghề đào tạo, cơ sở đào tạo đối với 
những trường họp đáp ứng đủ điều kiện tuyển chọn; tham mưu Sở Nội vụ trinh 
cơ quan có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo trình độ đại học tại nước ngoài.

2. Căn cứ quyết định của cơ quan có thầm quyền, Trung tâm tiến hành ký 
kết họp đồng và triển khai công tác quản lý học viên theo quy định.
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Điều 40. Hồ sơ đăng ký tham gia đào tạo trình độ đại học
1. Đơn đăng ký tham gia đào tạo đại học (theo mẫu);
2. Bản sao có chứng thực giấy khai sinh, hộ khẩu;
3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú 

hoặc của cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý (theo mẫu được yêu cầu tai thời 
điếm xét tuyền);

4. 04 (bốn) ảnh màu khổ 4cm X 6cm được chụp trong vòng 06 (sáu) tháng;
5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế quận, huyện trở lên cấp có 

thời hạn không quá 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
6. Bản sao có chứng thực học bạ THPT;
7. Giấy chứng nhận đạt giải thưởng hoặc các thành tích nổi bật trong học 

tập hoặc trong hoạt động xã hội (nếu có);
8. Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chúng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời;
9. Bản sao có chúng thực giấy báo trúng tuyển đại học hoặc Giấy báo 

nhập học đại học;
10. Chứng nhận ngoại ngữ theo quy định;
11. Các văn bản bắt buộc khác theo tiêu chí xét tuyển hàng năm.
Điều 41. Quyền lợi của học viên đào đạo trình độ đại học
1. Được cấp kinh phí đào tạo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 44 

Quy định này.
2. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo và về nhận công tác tại cơ 

quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nằng:
a) Được hưởng đầy đủ các chế độ tiền lương, chế độ bảo hiểm, chế độ 

nâng bậc lương và các chế độ, chính sách khác theo quy định hiện hành của 
Nhà nước;

b) Những trường họp khó khăn và thật sự có nhu cầu về nhà ở thì được ưu 
tiên xem xét cho thuê nhà chung cư của thành phố hoặc được hỗ trợ trong việc 
tiên hành thủ tục xin vay vốn ưu đãi trong thời hạn từ 10 -  15 năm đế mua nhà ở 
xã hội theo quy định của Nhà nước và úy ban nhân dân thành phố Đà Nang.

Mục 4
NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC VIÊN ĐÀO TẠO

Điều 42. Nghĩa vụ và trách nhiệm trong thòi gian được cử đi đào tạo
1. Chấp hành chính sách, pháp luật của Việt Nam và nước sở tại; quy định 

của cơ sở đào tạo và các thỏa thuận nêu trong họp đồng.
2. Học đúng chương trình được thành phố cử đi đào tạo; hoàn thành 

chương trình đào tạo đúng thời hạn nêu tại quyết định cử đi đào tạo; không được
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chuyên đôi ngành đào tạo, cơ sở đào tạo khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản 
của cơ quan có thẩm quyền.

3. Thực hiện đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài theo quy định hiện 
hành của Bộ Ngoại giao và đăng ký thông tin vào Hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử 
quản lý lưu học sinh, định kỳ cập nhật thông tin vào hệ thống khi có thay đổi.

4. Không được tham gia ký kết các thỏa thuận hoặc giao dịch khác gây 
ảnh hưởng đến việc thực hiện họp đồng.

5. Báo cáo đầy đủ, kịp thời và trung thực cho Trung tâm:
a) Kết quả học tập từng học kỳ, dự kiến chương trình học tập và kỉnh phí 

của học kỳ tiêp theo trong vòng 30 (ba mươi) ngày sau khi kết thúc học kỳ;
b) Đối với học kỳ một năm cuối, cung cấp văn bản xác nhân của cơ sở 

đào tạo vê thời gian kêt thúc khóa học theo lịch của cơ sở đào tạo (thời gian thi 
cuôi học kỳ, thời gian nhận bảng điểm toàn khóa);

c) Các vấn đề phát sinh liên quan đến việc học tập, việc tham gia các 
hoạt động xã hội; việc xuất cảnh ra khỏi quốc gia đang học; việc thay đồi tình 
trạng thị thực;

d) Kế hoạch trở về thành phố Đà Nang chậm nhất trước 20 (hai mươi) 
ngày so với ngày trình diện theo quy định;

đ) Những thay đồi liên quan đến thông tin tài khoản ngân hàng, địa chỉ cư 
trú, thư điện tử, điện thoại và các thông tin trong họp đồng kể từ khi học viên 
được cử đi đào tạo cho đến khi thực hiện xong các nghĩa vụ, trách nhiệm được 
quy định trong hợp đồng.

6. Đồng ý để cơ sở đào tạo thông báo cho Trung tâm kết quả học tập và 
các thông tin có liên quan đến tình hình học tập của học viên.

7. Đảm bảo các yêu cầu về kết quả học tập sau:
a) Học viên đào tạo bậc đại học
- Đạt kết quả dự bị đại học đủ điều kiện vào học chính thức chương trình 

đào tạo bậc đại học đã được phê duyệt cử đi đào tạo;
- Tốt nghiệp đại học từ loại khá trở lên;
b) Học viên đào tạo chương trình thạc sĩ theo hệ tín chỉ: tốt nghiệp thạc sĩ 

từ loại khá trở lên;
c) Học viên đào tạo chương trình thạc sĩ hệ nghiên cứu hoặc chương trình 

tiến sĩ: Đảm bảo kết quả học tập, nghiên cứu theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.
Điều 43. Nghĩa vụ và trách nhiệm sau khi hoàn thành chương trình 

đào tạo
1. Trong vòng 30 (ba mươi) ngày sau khi có kết quả học tập toàn khóa 

hoặc kể từ ngày kết thúc chương trình đào tạo theo thông báo của cơ sở đào tạo, 
học viên trở về trình diện, báo cáo kết quả học tập và thực hiện các thủ tục nhận 
công tác theo quy định.
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2. Đen nhận công tác theo triệu tập của cơ quan có thẩm quyền. Trường 
họp có lý do chính đáng không thể nhận công tác theo đúng thời gian quy định, 
học viên phải có báo cáo bằng văn bản và được sự đồng ý bằng văn bản của cơ 
quan có thẩm quyền.

3. Trong vòng 60 (sáu mươi) ngày sau khi kết thúc khóa học, học viên có 
trách nhiệm cung cấp các hồ sơ theo quy định tài chính để làm thủ tục thanh 
quyết toán kinh phí khóa học.

4. Chấp hành sự phân công công tác của cơ quan có thẩm quyền trong thời 
gian cụ thể như sau:

a) Đối với học viên là CBCCVC tại thời điểm được cử đi đào tạo: thời gian 
công tác ít nhất, gấp 02 (hai) lần thời gian đào tạo nhưng không dưới 07 (bảy) năm;

b) Đối vói học viên được tuyển chọn để tiếp tục đào tạo: thời gian công 
tác ít nhất 07 (bảy) năm;

c) Đối với học viên không phải là CBCCVC tại thời điểm được cử đi đào 
tạo bậc đại học: thời gian công tác gấp 02 (hai) lần thời-gian đào tạo.

5. Thời gian công tác cho thành phố theo khoản 4 Điều này không bao gồm:
a) Thời gian thực hiện nghĩa vụ làm việc bắt buộc cho thành phố theo các 

cam kết hoặc hợp đồng khác;
b) Thời gian học viên được thành phố và cơ quan, đơn vị chủ quản cho 

phép tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo hình thức tập trung từ 01 (một) 
tháng trở lên trong quá trình làm việc cho thành phố theo cam kết.

6. Trong thời gian công tác nêu tại khoản 4 Điều này, học viên đào tạo có 
trách nhiệm:

a) Chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 
quy định của cơ quan, đơn vị;

b) Chấp hành sự phân công công tác của cơ quan, đơn vị chủ quản và của 
cơ quan có thẩm quyền;

c) Có kết quả đánh giá hằng năm đạt từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 
(trừ các trường họp có lý do chính đáng như nghỉ thai sản, đau ôm, đi đào tạo 
dài hạn hoặc có lý do khác được cơ quan có thấm quyền châp nhận).

Mục 5
KINH PHÍ ĐÀO TẠO

Điều 44. Các khoản kinh phí đào tạo
1. Học viên được cử đi đào tạo trình độ đại học và trình độ sau đại học 

theo quy định tại Mục 1 và Mục 3, Chương IV Quy định này được hưởng các 
khoản kinh phí sau:

a) Học phí và các chi phí bắt buộc khác cấp đủ theo thông báo của cơ sở 
đào tạo.
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b) Sinh hoạt phí được cấp tính từ thời điểm bắt đầu đến khi kết thúc khóa 
học. Học viên đào tạo trình độ đại học theo học khóa dự bị được cấp sinh hoạt 
phí không quá 04 (bôn) tháng trong thời gian chờ nhập học chính thức.

c) Các khoản kinh phí khác:
- Chi phí làm thủ tục xuất nhập cảnh: lệ phí làm hộ chiếu, lệ phí làm thị 

thực, lệ phí khám sức khỏe (nếu có), lệ phí phỏng vấn để làm thị thực (nếu có), 
lệ phí gia hạn thị thực (nêu có), vé máy bay hạng phồ thông một lượt đi và về để 
làm thị thực (nếu có).

- Vé máy bay hạng phổ thông một lượt đi và về cho cả khóa đào tạo từ 
thành phố Đà Nằng đến cơ sở đào tạo.

- Bảo hiểm y tế cấp theo thông báo của cơ sở đào tạo hoặc theo quy định 
của nước sở tại. Đối với các quốc gia hoặc cơ sở đào tạo không quy định bắt 
buộc về bảo hiểm y tế, học viên được thanh toán trên cơ sở thực chi nhưng 
không vượt mức quy định liên quan của Trung ương và thành phố.

2. Học viên được tuyển chọn để tiếp tục đào tạo theo quy định tại Mục 2, 
Chương IV Quy định này được cấp kinh phí của năm học cuối, cụ thể bao gồm:

a) Học phí và các chi phí bắt buộc khác cấp đủ theo thông báo của cơ sở đào tạo.
b) Sinh hoạt phí được cấp tính từ thời gian bắt đầu năm học cuối đến khi 

kết thúc khóa học theo xác nhận của cơ sở đào tạo.
c) Các khoản kinh phí khác đối với học viên đào tạo tại nước ngoài:
- Vé máy bay hạng phổ thông một lượt đi và về cho cả khóa học từ Việt 

Nam đến cơ sở đào tạo.
- Bảo hiểm y tế cấp theo thông báo của cơ sở đào tạo hoặc theo quy định 

của nước sở tại. Đối với các quốc gia hoặc cơ sở đào tạo không quy định bắt 
buộc về bảo hiểm y tế, học viên được thanh toán trên cơ sở thực chi nhưng 
không vượt mức quy định liên quan của Trung ương và thành phô.

3. Chi phí hỗ trợ khác
a) Nếu học viên đào tạo nhận được học bổng toàn phần của cơ sở đào tạo 

hoặc của cá nhân, tổ chức họp pháp khác thì được xem xét hỗ trợ lại 40% mức 
sinh hoạt phí theo quy định hiện hành trong thời gian học tập.

b) Trong thời gian học, nếu học viên đào tạo được cấp học bổng miễn, 
giảm học phí thì được xem xét hỗ trợ lại 50% giá trị học bổng.

Điều 45. Quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đào tạo
1. Việc chuyển kinh phí đào tạo cho học viên thực hiện như sau:
a) Học phí và các chi phí bắt buộc khác theo quy định của cơ sở đào tạo 

được chuyển cho cơ sở đào tạo;
b) Bảo hiểm y tế được chuyển cho cơ sở đào tạo hoặc chuyến cho học 

viên nếu cơ sở đào tạo không có quy định bắt buộc vê bảo hỉêm y tê;
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c) Sinh hoạt phí và chi phí hỗ trợ khác được chuyển cho học viên;
d) Các khoản kinh phí liên quan đên việc học lại, thi lại do không đạt yêu 

cầu của cơ sở đào tạo học viên tự chi trả;
đ) Vé máy bay do Trung tâm mua và cắp trực tiếp cho học viên. Học viên 

chỉ được tự mua vé máy bay khi được sự đồng ý của Trung tâm.
Đối với học viên được tuyển chọn để tiếp tục đào tạo không cung cấp 

được chứng từ vé máy bay lượt đi từ Việt Nam đến cơ sở đào tạo thì được thanh 
toán chi phí vé máy bay với mức giá vé tồi thiểu, hạng phổ thông của hãng Hàng 
không quốc gia Việt Nam tại thời điểm cấp kinh phí.

2. Phí chuyển tiền do ngân sách thành phố chi trả. Tỷ giá quy đổi ngoại tệ 
được áp dụng theo tỷ giá bán của ngân hàng giao dịch công bố tại thời điêm lập 
thủ tục cấp kinh phí.

3. Các khoản kinh phí nêu tại khoản 1 Điều này được cấp theo quy định 
của ủ y  ban nhân dân thành phố Đà Nang tại thời điểm cấp.

4. Nguyên tắc chuyển kinh phí
Kinh phí được cấp cho học viên đào tạo theo từng học kỳ, cụ thê:
a) Đối với học kỳ I năm học thứ nhất hoặc đối với chương trình dự bị đại học
Kinh phí đào tạo được chuyền cho học viên sau khi học viên có thị thực, 

ký kết hợp đồng và cung cấp chứng từ làm thủ tục xuất nhập cảnh; giấy xác 
nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản giao dịch của học viên và các chúng từ, 
hóa đon khác liên quan đến nội dung cấp kinh phí theo quy định.

b) Đối với các học kỳ kế tiếp
Học viên đào tạo được cấp kinh phí học kỳ kế tiếp khi kết quả học tập 

của học kỳ trước hoặc kết quả của chương trình dự bị đại học đảm bảo các điều 
kiện sau:

- Kết quả dự bị đại học đảm bảo đủ điều kiện vào học chính thức chương 
trình đào tạo bậc đại học đã được cử đi đào tạo;

- Không bị cơ sở đào tạo buộc thôi học hoặc buộc học lại học kỳ;
- Không có 03 kỳ liên tiếp xếp loại dưới khá hoặc không có 02 học kỳ liên 

tiếp xếp loại dưới trung bình;
- Học viên đào tạo chương trình thạc sỹ nghiên cứu, chương trình tiến sĩ 

đảm bảo kết quả học tập, nghiên cứu theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.
5. Đối với học viên được tuyền chọn đề tiếp tục đào tạo, các khoản kinh 

phí nêu tại khoản 2 Điều 44 được chuyển cho học viên khi học viên có quyết 
định tuyển chọn và cung cấp đầy đủ chứng từ theo quy định. Học viên tiêp tục 
được cấp các khoản kinh phí còn lại sau khi trở về nhận công tác tại các cơ 
quan, đơn vị của thành phố Đà Nang.
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6. Các khoản kinh phí cấp cho học viên là khoản tạm ứng. Trong vòng 60 
(sáu mươi) ngày sau khi kêt thúc khóa học, học viên có trách nhiệm quyết toán 
trên cơ sở băng tôt nghiệp, bảng điêm toàn khóa hoặc biên bản của hội đồng bảo 
vệ đê tài tôt nghiệp đánh giá đạt yêu cầu, bảng kê chi tiết các khoản kinh phí đã 
được câp và các chứng từ theo quy định hiện hành.

Mục 6
BỐ TRÍ CÔNG TÁC, QUẢN LÝ, s ử  DỤNG HỌC VIÊN ĐÀO TẠO

Điều 46. Bố trí công tác cho học viên đào tạo
1. Sau khi học viên hoàn thành chương trình đào tạo, Sở Nội vụ tham 

mưu tiếp nhận và bố trí công tác đối với học viên thuộc khối chính quyền, Ban 
Tô chức Thành ủy tham mưu tiêp nhận và bô trí công tác đôi với học viên 
thuộc khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội.

2. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiếp nhận và bố trí công tác đối với 
học viên trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận văn bản bố trí công tác.

Điều 47. Quản lý, sử dụng học viên đào tạo
1. Cơ quan, đơn vị phân công, bố trí công tác đối với học viên đào tạo 

theo đúng quy định và vị trí việc làm đã đăng ký.
2. Tạo điều kiện thuận lợi đế học viên phát huy trình độ chuyên môn, 

năng lực công tác.
3. Xem xét, tạo điều kiện cho học viên tham gia đào tạo bậc cao hơn bằng 

kinh phí tự túc hoặc bằng học bổng từ các tổ chức, cá nhân họp pháp nếu đáp 
ứng đầy đủ các điều kiện sau:

a) Đối với công chức: có thời gian công tác từ đủ 03 (ba) năm trở lên 
(không kể thời gian tập sự) kể từ thời điểm nhận công tác sau khi hoàn thành 
chương trình đào tạo theo chính sách phát triển nhân lực; đối với viên chức: 
không trong thời gian tập sự;

b) Có ít nhất 02 (hai) năm liên tục liền kề trước thời điểm được cử đi đào 
tạo được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

c) Ngành học đăng ký của bậc cao hơn phù hợp với vị trí việc làm và 
ngành học ở bậc liền kề.

Mục 7
VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ x ử  LÝ VI PHẠM HỢP ĐÒNG

Điều 48. Vi phạm hợp đồng
Học viên đào tạo vi phạm họp đồng nếu vi phạm một trong các trường 

họp sau:
1. Không thực hiện một trong các nghĩa vụ và trách nhiệm được quy định 

tại Điều 42, Điều 43 của Quy định này;
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2. Bị cơ sở đào tạo buộc thôi học; hoặc bị buộc học lại một học kỳ trở lên 
(trừ trường họp bất khả kháng và được cơ quan có thẩm quyền cho phép); hoặc 
không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp;

3. Có 03 kỳ liên tiếp kết quả học tập không đạt loại khá trở lên;
4. Có 02 học kỳ liên tiếp kết quả học tập dưới trung bình (không áp dụng 

đối với học viên được tuyển chọn để tiếp tục đào tạo tại Mục 2, Chương IV);
5. Trong thời ạian thực hiện họp đồng, học viên tự ý bỏ học, tự ý nghỉ 

việc; đơn phương chấm dứt hợp đồng; bị truy cứu trách nhiệm hình sự; hoặc bị 
cơ quan, đơn vị chủ quản xử lý ký luật với hình thức buộc thôi việc hoặc sa thải 
theo quy định.

Điều 49. Xử lý vi phạm đối vói học viên đào tạo
1. Trường họp học viên đào tạo vi phạm hợp đồng theo quy định tại 

Điều 48 Quy định này thì bị buộc chấm dứt tất cả quyền lợi được hưởng theo 
quy định tại Điều 32, Điều 36 và Điều 41 Quy định này và có trách nhiệm 
liên đới cùng người bảo lãnh tài chính (nêu có) chịu trách nhiệm bôi hoàn 
kinh phí theo quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Mức bồi hoàn kinh phí
a) Chi phí đào tạo là tổng các chi phí được cấp theo quy định tại Điều 

44 Quy định này, bao gôm kinh phí từ nguôn ngân sách thành phô và từ 
nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân hợp pháp trong và ngoài nước do thành 
phố vận động.

b) Học viên đào tạo vi phạm nội dung quy định tại khoản 1, 2, 5 Điều 48 
Quy định này (trừ trường hợp không thực hiện đúng quy định tại tiết 2 diêm a 
khoản 7 Điều 42 hoặc tại điểm b khoản 7 Điều 42 Quy định này) phải liên đới 
cùng người bảo lãnh tài chính (nếu có) chịu trách nhiệm bồi hoàn 100% chi 
phí đào tạo nêu tại điểm a khoản 2 Điều này. Mức bồi hoàn được tính theo 
công thức:

s = (F/T1) X (TI - T2); trong đó:
s là chi phí bồi hoàn;
F là tồng chi phí đào tạo nêu tại điểm a khoản 2 Điều này;
TI là số tháng học viên cam kết làm việc cho thành phố theo quy định tại 

khoản 4 Điều 43 Quy định này;
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 thẳm 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).

c) Học viên đào tạo vi phạm nội dung quy định tại khoản 3, 4 Điều 48 
Quy định này hoặc không thực hiện dúng quy định tại tiết 2 điểm a khoản 7 
Điều 42 hoặc tại điểm b khoản 7 Điều 42 Quy định này phải liên đới cùng người
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bảo lãnh tài chính (nêu có) chịu trách nhiệm bồi hoàn 50% chi phí đào tạo nêu tại 
điểm a khoản 2 Điều này.

3. Thời hạn bồi hoàn

a) Đối với học viên là CBCCVC tại thời điểm được cử đi đào tạo: thời 
hạn bồi hoàn chi phí đào tạo cho thành phố trong vòng 120 (một trăm hai 
mươi) ngày kê từ ngày học viên nhận được quyêt định xử lý của cơ quan có 
thẩm quyền;

b) Đổi với học viên không phải là CBCC-VC tại thời điểm được cử đi 
đào tạo: thời hạn bồi hoàn chi phí đào tạo cho thành phố trong vòng 60 (sáu 
mươi) ngày kể từ ngày học viên nhận được quyết định xử lý của cơ quan có 
thẩm quyền.

4. Điều kiện được tính giảm chi phí bồi hoàn: Mỗi năm công tác của học 
viên (không tính thòi gian tập sự và thời gian công tác sau khi được đào tạo) 
được tính giảm 01% chi phí bồi hoàn. Trường hợp là nữ hoặc là người dân tộc 
thiểu số thì mỗi năm công tác được tính giảm tối đa 1,5% chi phí bồi hoàn.

5. Sau thời hạn bồi hoàn quy định tại khoản 3 Điều này, trường họp học 
viên đào tạo và người liên đới chịu trách nhiệm tài chính (nếu có) không thực 
hiện hoặc chậm thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn thì:

a) Trung tâm khởi kiện ra Tòa án nhân dân các cấp theo quy định của 
pháp luật;

b) Học viên đào tạo và người liên đới chịu trách nhiệm tài chính (nếu có) 
phải chịu lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn do Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam quy định đối với khoản tiền chậm bồi hoàn tại thời điểm 
thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn. Neu Ngân hàng Nhà nước không quy định lãi suất 
tôi đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn thì học viên và người liên đới 
chịu trách nhiệm tài chính phải chịu lãi suất áp dụng đối với tiền gửi không kỳ 
hạn của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam tại thời điểm 
thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn.

Chuông V
PHÂN CÔNG TRÁCII NHIỆM

Điều 50. Trách nhiệm, quyền hạn của ủy ban nhân dân thành phố Đà Nắng
1. Tháng 7 hàng năm, ủy  ban nhân dân thành phố trĩnh Thường trực 

Thành ủy và Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố cho ý kiến về danh 
mục chỉ tiêu và danh mục ngành nghề đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nguồn 
nhân lực chất lượng cao của năm kế tiếp trước khi ban hành để triển khai 
thực hiện.

2. ủy ban nhân dân thành phố có quyền quyết định điều chỉnh, bổ sung 
danh mục chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nhân lực chất lượng cao của 
năm ké tiếp cho phù hợp với yêu cầu tình hình thực tế nhưng không quá 10% 
chỉ tiêu trong danh mục đã được phê duyệt.
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3. Trong trường hợp có sự thay đổi, điều chỉnh các nội dung thực hiện 
chính sách phát triển nhân lực, ủy  ban nhân dân thành phố báo cáo Thường trực 
Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố để xem xét, điều chỉnh 
cho phù họp.

Điều 51. Trách nhiệm của sỏ' Nội vụ•  •  •

1. Tham mưu ban hành chỉ tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 
khu vực công thành phố Đà Nang định kỳ hằng năm.

2. Tham mưu ủy  ban nhân dân thành phố ban hành tiêu chí, thang điểm 
xét tuyển cụ thể, phù họp với từng vị trí.

3. Thực hiện công tác thu hút nguồn nhân lực, đào tạo đại học, sau đại học 
và bồi dưỡng ngắn hạn chất lượng cao.

4. Phối họp với Sở Tài chính đề xuất ủy ban nhân dân thành phố điều 
chỉnh mức sinh hoạt phí phù hợp với quy định nhà nước.

5. Phối họp với cơ quan sử dụng quản lý, theo dõi, đánh giá người được 
thu hút, học viên đào tạo, học viên bồi dưỡng sau khi bố trí về đơn vị công tác.

6. Định kỳ kiểm tra, theo dõi và báo cáo ủy ban nhân dân thành phố kết 
quả thực hiện Quy định này.

7. Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện các 
nội dung công việc của Quy định này.

8. Phối họp với Ban Tổ chức Thành ủy trong việc:
a) Đề xuất chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng 

cao hằng năm của các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, Mặt trận, đoàn thê 
chính trị - xã hội;

b) Tiếp nhận và phân công công tác, sử dụng, quản lý, theo dõi, đánh giá 
học viên sau khi bố trí công tác theo quy định;

c) Sơ kết, tổng kết, báo cáo về kết quả thực hiện Quy định này.
9. Thực hiện các nộỉ dung khác theo phân công của Quy định này.
Điều 52. Trách nhiệm của Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất 

lượng cao
1. Chủ trì tổng họp chỉ tiêu bồi dưỡng ngắn hạn chất lượng cao; phối họp 

với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất cấp có thẩm quyền các nội dung liên 
quan đến danh mục chỉ tiêu và danh mục ngành nghề thu hút, đào tạo, bôi dưỡng 
theo chính sách phát triển nhân lực.

2. Chủ trì, phối họp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các lóp 
bồi dưỡng ngắn hạn chất lượng cao trong và ngoài nước.

3. Tổ chức tuyển chọn và thu hút nhân lực chất lượng cao theo các vị 
trí việc làm đã được ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt; quản lý trong
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quá trình người được thu hút công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành 
phố Đà Nằng.

4. Tổ chức tuyển sinh học viên đào tạo; tham mưu chương trình đào tạo, 
cơ sở đào tạo; tiên hành các thủ tục nhập học cho học viên; ký kết họp đồng và 
thanh lý họp đông với học viên, quản lý học viên đào tạo; tham mưu và xử lý 
các vân đê liên quan đến họp đồng và tranh chấp họp đồng theo quy định; quản 
lý, đánh giá quá trình học tập và thẩm định kết quả học tập của học viên; bàn 
giao học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo cho cơ quan có thẩm quyền để 
triển khai bố trí công tác theo quy định.

5. Quản lý kinh phí
a) Hằng năm, xây dựng dự toán kinh phí cho hoạt động bồi dưỡng, thu hút 

và đào tạo trình câp có thâm quyên phê duyệt.
b) Mở tài khoản thanh toán tại các ngân hàng thương mại để thực hiện 

chuyển kinh phí cho học viên.
c) Thực hiện các thủ tục thanh quyết toán theo quy định.
d) Thực hiện các thủ tục thu hồi kinh phí bồi hoàn và nộp vào ngân sách 

nhà nước theo quy định.
6. Thực hiện công tác đối ngoại, hợp tác trong và ngoài nước về đào tạo 

nguôn nhân lực chất lượng cao; tìm kiếm, khai thác học bổng, các nguồn tài trợ 
của cá nhân, đơn vị, tố chức hợp pháp trong và ngoài nước để phát triển nguồn 
nhân lực chất lượng cao.

7. Thực hiện các nội dung khác theo phân công của Quy định này và của 
các cấp có thẩm quyền.

Điều 53. Trách nhiệm của các CO ’ quan liên quan
1. Đe nghị Ban Tổ chức Thành ủy
a) Đe xuất chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng 

cao hằng năm của các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, Mặt trận, đoàn thế 
chính trị - xã hội.

b) Tiếp nhận và tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành quyết định bố trí 
công tác cho học viên tại các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, Mặt trận, đoàn 
thể chính trị - xã hội.

c) Phối họp với cơ quan sử dụng quản lý, theo dõi, đánh giá học viên sau 
khi bố trí về đơn vị công tác ở khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội.

d) Phối họp với Sở Nội vụ sơ kết, tổng kết hoặc báo cáo Thường trực 
Thành ủy vê kêt quả thực hiện Quy định này.

đ) Thực hiện các nội dung khác theo phân công tại Quy định này.
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2. Sở Tài chính
a) Tham mưu úy ban nhân dân thành phố bố trí dự toán kinh phí công tác 

bồi dưỡng ngắn hạn, thu hút, đào tạo theo chính sách phát triển nhân lực; theo 
dõi, kiểm tra, quyết toán kinh phí.

b) Thẩm định dự thảo kế hoạch và dự toán kinh phí tổ chức các khóa bồi 
dưỡng ngắn hạn chất lượng cao hằng năm trước khi cơ quan có thẩm quyền trình 
ủy  ban nhân dân thành phố phê duyệt.

c) Hướng dẫn việc thu hồi các khoản kinh phí trong quá trình thực hiện 
chính sách phát triển nhân lực của thành phố.

3. Sở Xây dựng
Chủ trì, phối họp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan đề xuất việc hỗ 

trợ cho thuê nhà chung cư và hỗ trợ vay vốn uư đãi để mua nhà ở xã hội đối với 
học viên đào tạo và người được thu hút có nhu cầu.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phối họp các cơ quan có liên quan huy động nguồn tài trợ từ các cơ quan, 

tổ chức trong và ngoài nước phục vụ cho công tác thu hút, đào tạo, bôi dưỡng 
chất lượng cao khu vực công của thành phố.

5. Sở Ngoại vụ
a) Phối họp các cơ quan có liên quan huy động nguồn tài trợ từ các cơ 

quan, tổ chức trong và ngoài nước phục vụ cho công tác thu hút, đào tạo, bồi 
dưỡng chất lượng cao khu vực công của thành phố.

b) Phối họp các thủ tục cử học viên đi đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài.
c) Phối họp xử lý các vấn đề phát sinh của học viên được cử đi bồi dưỡng 

hoặc đào tạo ở nước ngoài.
6. Công an thành phố Đà Nằng
Chủ trì, phối họp với Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan thực hiện công tác đảm bảo an nĩnh trong việc thực hiện 
chính sách phát triển nhân lực.

7. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nang
a) Đăng ký nhu cầu thu hút, đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn chất lượng cao 

hằng năm của cơ quan, đơn vị.
b) Phối họp tồ chức các khóa bồi dưỡng ngắn hạn chất lượng cao theo kế 

hoạch hằng năm.
c) Giới thiệu CBCCVC và người lao động tham gia bồi dưỡng, đào tạo 

sau đại học theo chính sách phát triển nhân lực.
d) Tiếp nhận, bố trí công tác, quản lý, sử dụng và thực hiện đầy đủ các chế 

độ, chính sách đối với học viên đào tạo và người được thu hút theo quy định.
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đ) Ký kết và thanh lý hợp đồng thu hút đối với người được thu hút theo 
quỵ định; tham mưu và xử lý các vấn đề liên quan đến họp đồng thu hút và tranh 
châp họp đông thu hút; tiến hành thu hồi kinh phí hỗ trợ ban đầu; thực hiện trách 
nhiệm theo Khoản 4, Điều 27 Quy định này.

e) Thực hiện chi trả chế độ đối với người được thu hút theo quy định tại 
Quy định này; định kỳ hăng năm báo cáo Sở Nội vụ tình hình cấp chế độ hỗ trợ 
cho người được thu hút và tình hình thu hồi kinh phí hỗ trợ ban đầu của người 
được thu hút trong trường họp vi phạm hợp đồng.

g) Cập nhật đầy đủ thông tin về sự thay đổi vị trí công việc, việc được 
tuyên dụng công chức, viên chức; bồ nhiệm; kết nạp Đảng của học viên vào 
Phần mềm quản lý hồ sơ CBCCVC của thành phố; báo cáo tình hình công tác, 
kết quả đánh giá phân loại CBCCVC và người lao động hằng năm của học viên 
đào tạo và người được thu hút; phối họp xử lý với các cơ quan có thẩm quyền 
trong trường họp học viên vi phạm họp đồng.

h) Thông tin về Sở Nội vụ trường họp cử học viên tham gia các khóa bồi 
dưỡng, đào tạo theo hình thức tập trung từ 01 (một) tháng trở lên.

i) Khi tiến hành xử lý cho thôi việc hoặc thanh lý họp đồng lao động đối 
với trường họp học viên vi phạm Quy định này: kịp thời báo cáo và xin ý kiến 
trước của ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Nội vụ) đối với học viên 
làm việc tại các cơ quan khối chính quyền hoặc Thường trực Thành ủy (thông 
qua Ban Tổ chức Thành ủy), đối với học viên làm việc tại khối Đảng, Mặt trận, 
đoàn thể chính trị - xã hội.

Chương VI
ĐIỀU KHOẢN TIII HÀNH

Điều 54. Quy định việc thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ theo họp đồng
Trường họp học viên có từ 02 (hai) họp đồng trở lên, việc thực hiện 

trách nhiệm, nghĩa vụ của học viên dựa trên nguyên tắc hợp đồng ký kết trước, 
thực hiện trước; họp đồng ký kết sau, thực hiện sau.

Điều 55. Phạt vi phạm họp đồng
1. Các bên tham gia ký họp đồng có quyền thỏa thuận phạt vi phạm hợp 

đồng với mức phạt không dưới 10% khoản kinh phí bồi hoàn. Khoản phạt họp 
đồng này được thu hồi cùng với kinh phí bồi hoàn. Thời gian nộp phạt và 
phương thức thu hồi tiền phạt được thực hiện tương tự như thu hồi kinh phí 
bồi hoàn nêu tại Quy định này.

2. Việc phạt vi phạm hợp đồng được áp dụng đối với các hợp đồng 
được ký kết kể từ ngày Quy định này có hiệu lực.
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Điều 56. Điều khoản chuyển tiếp
Đối với học viên bồi dưỡng, học viên đào tạo và người được thu hút tham 

gia chính sách phát triến nhân lực trước khi Quyết định Ban hành Quy định về 
việc thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực 
công thành phố Đà Nằng có hiệu lực thì thực hiện như sau:

1. Đối với các trường họp đã được tiếp nhận và bố trí công tác theo chính 
sách thu hút nguồn nhân lực (theo Quyết định số 17/2010/QĐ-ƯBND ngày 18 
tháng 6 năm 2010 của ủy ban nhân dân thành phố Đà Nang 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 ƯBND thành phố Đà Nang (sau đây 
viết tắt là Quyết định số 17/2010/QĐ-ƯBND) và Quyết định số 37/2015/QĐ- 
ƯBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của ủy ban nhân dân thành phố Đà Nang về 
việc bãi bỏ một số nội dung của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 
17/2010/QĐ-ƯBND) trước ngày Quy định này có hiệu lực thì được điều chỉnh 
quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ như sau:

a) Tiếp tục được hưởng các chính sách ưu đãi sau:

- Được xem xét tuyển dụng vào công chức, viên chức nếu đảm bảo các 
điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định;

- Được xem xét cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước hoặc ở nước ngoài, 
được xem xét giải quyết chế độ trợ cấp đi học theo quy định hiện hành của Nhà 
nước, của thành phố;

- Đối với trường hợp đối tượng thu hút là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, 
ngoài chính sách ưu đãi quy định tại tiết 1, 2 điểm a khoản 2 Điều này còn 
được bố trí nhà chung cư để ở và được miễn tiền thuê nhà trong thời gian 05 
(năm) năm. Sau 05 (năm) năm, nếu có nhu cầu tiếp tục thuê nhà thì phải trả 
tiền thuê nhà theo quy định của thành phố. Trường hợp chưa bố trí được nhà 
chung cư thì thành phố hỗ trợ tiền thuê nhà theo giá bình quân thuê nhà chung 
cư của thành phố. Thời gian hỗ trợ tiền thuê nhà bằng thời gian miễn tiền thuê 
nhà chung cư. Neu có nhu cầu mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc mua 
đất làm nhà ở thì được giảm từ 10% đến 30% so với giá quy định tuỳ theo vị 
trí nhà, đất.

b) Trách nhiệm và nghĩa vụ làm việc cho thành phố được thực hiện theo 
quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều 25 Quy định này.

c) Trường hợp người được thu hút không thực hiện đầy đủ trách nhiệm 
và nghĩa vụ theo quy định thì phải chịu trách nhiệm hoàn trả nhà chung cư, 
tiền hỗ trợ một lần ban đầu đã nhận theo Quyết định số 17/2010/QĐ-ƯBND, 
bôi hoàn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và nước ngoài (nếu có) 
theo quy định.
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d) Mức bôi hoàn khoản chi phí hỗ trợ ban đầu được tính theo công thức sau: 
s = (F/T1) X (TI - T2)

Trong đó:

s là chi phí bồi hoàn;

F là chi phí hỗ trợ ban đầu được cấp cho người được thu hút;

TI là số tháng làm việc cho thành phố theo quy định tại điểm a khoản 5 
Điều 25 Quy định này (60 tháng);

T2 là sô tháng đã làm việc tại các cơ quan của thành phố theo sự phân 
công của câp có thâm quyên sau khi thu hút (được tính tròn tháng nêu sô ngày 
làm việc trong tháng từ 15 ngày trở lên).

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

a) Trung tâm tiến hành thỏa thuận việc ký kết phụ lục họp đồng với người 
đứng tên ký họp đồng để sửa đổi, bồ sung nội dung họp đồng trước đây cho phù 
họp với Quy định này.

b) Nguyên tắc thỏa thuận ký phụ lục họp đồng sửa đổi, bổ sung nội dung 
họp đồng đã ký kết như sau:

- Việc thỏa thuận thực hiện các quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của 
học viên đào tạo được áp dụng theo các nội dung nêu tại Quy định này;

- Đối với quy định về thời gian cam kết làm việc cho thành phố của 
học viên đào tạo; trách nhiệm của học viên đào tạo khi vi phạm hợp đồng; 
trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của học viên đào tạo được tuyển chọn 
theo Kế hoạch số 5406/KH-ƯBND ngày 20/7/2012 và Ke hoạch số 
1057/KH-ƯBND ngày 04/02/2013 của ủy ban nhân dân thành phố Đà Nằng 
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 Đe án Phát triển nguồn nhân lực chất 
lượng cao thành phố Đà Nang thì thỏa thuận theo quy định tại điểm c và 
điểm d khoản 2 Điều này;

- Việc thỏa thuận phải đảm bảo áp dụng thống nhất và đông bộ theo Quy 
định này, không thỏa thuận từng nội dung riêng biệt. Trường họp không đạt 
được thỏa thuận thì tiếp tục thực hiện các nội dung theo họp đồng và phụ lục 
họp đồng đã ký kết.

c) Thỏa thuận việc ký phụ lục hợp đồng sửa đôi, bô sung một sô trách 
nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của học viên đảo tạo cụ thể như sau:

- Thỏa thuận về thời gian cam kết làm việc cho thành phố:
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+ 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 chưa phải là CBCCVC tại thời điểm cử đi đào tạo 
bậc đại học tại nước ngoài và ký họp 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 đúng theo thời gian cam kết tại hợp đồng và phụ lục họp đồng 
đã ký kết;

4- Đối với học viên không phải là CBCCVC tại thời điểm cử đi đào tạo 
trình độ sau đại học tại nước ngoài và ký hợp đồng với Trung tâm trước ngày 
10/12/2013: thời gian cam kết làm việc cho thành phố ít nhất 07 (bảy) năm 
trở lên;

+ Đối với học viên không phải là CBCCVC tại thời điểm cử đi đào tạo tại 
nước ngoài và ký họp 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;

4- 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 nêu trên không bao gồm thời gian thực 
hiện nghĩa vụ làm việc bắt buộc cho thành phố theo các cam kết hoặc họp 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 phô theo cam kêt.

- Trường họp học viên đào tạo không thực hiện đầy đủ trách nhiệm và 
nghĩa vụ theo quy định thì bị buộc chấm dứt tất cả quyền lợi được hưởng theo 
quy định tại Điều 32, Điều 36 và Điều 41 Quy định này.

- Thỏa thuận về việc thu hồi kinh phí đào tạo: Việc tiến hành thu hồi kinh 
phí đào tạo được thực hiện theo khoản 2 Điều 49 Quy định này; trong đó:

4- Thời gian cam kết làm việc cho thành phố (Tl) được thực hiện theo quy 
định tại tiết 1 điềm c khoản 2 Điều này.

4- Trường họp học viên đào tạo 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 khi thu hồi kinh phí đào tạo, khoản chi phí hỗ trợ này được tính trong 
tổng chi phí đào tạo (F) nêu tại điểm b khoản 2 Điều 49 Quy định này.

d) Thỏa thuận việc ký kết phụ lục hợp đồng 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-ƯBND ngày 04/02/2013 của ủy ban nhân dân thành phố Đà Nang về 
việc tuyền chọn, đào tạo, quản lý và bố trí công tác đối với người được cử đi đào
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tạo bác sĩ, bác sĩ nội trú theo Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 
thành phố Đà Nang như sau:

- Quyền lợi của học viên được thực hiện theo khoản 2 Điều 41 Quy định 
này. Đồng thời, học viên được hưởng nhũng quyền lợi sau:

+ Được tiếp tục cấp kinh phí đào tạo theo họp đồng đã ký kết;

+ Sau khi tốt nghiệp đại học, nếu học viên trúng tuyển chưong trình bác sĩ 
nội trú thì được tiếp tục hỗ trợ kinh phí đào tạo để hoàn thành chương trình bác sĩ 
nội trú, cụ thể: Học phí và các chi phí bắt buộc khác được cấp theo thông báo của cơ 
sở đào tạo; sinh hoạt phí được cấp tính từ thời điểm bắt đầu đến khi kết thúc khóa học;

+ Được nhận hỗ trợ ban đầu một lần sau khi tốt nghiệp, cụ thề: Học viên tốt 
nghiệp bác sĩ nội trú được nhận hỗ trợ 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng); học 
viên tốt nghiệp đại học hạng giỏi, xuất sắc được nhận hỗ trợ 15.000.000 đồng (mười 
lăm triệu đồng). Mức hỗ trợ một lần chỉ được cấp 01 (một) lần và áp dụng đối với mức 
hỗ trợ ở bậc học cao nhất tại thời điểm học viên tốt nghiệp và nhận công tác;

+ Sau khi tốt nghiệp, được ưu tiên xem xét cử đi đào tạo ở bậc cao hơn tại 
các cơ sở nước ngoài theo các quy định về cử đi đào tạo sau đại học tại nước 
ngoài của Quy định này và các quy định hiện hành của Nhà nước và thành phố.

- Trách nhiệm và nghĩa vụ của học viên thực hiện theo quy định tại Điều 
42 và Điều 43 Quy định này (trừ các quy định tại khoản 3 Điều 42; điềm c, d 
khoản 5 Điều 42 và khoản 4 Điều 43 Quy định này); thời gian cam kết làm việc 
cho thành phố của học viên được thực hiện theo quy định tại tiểu tiết 5 tiết 1 điểm 
c khoản 2 Điều này.

- Nếu học viên không thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo 
quy định và vi phạm một trong các quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều 48 Quy 
định này thì:

+ Bị buộc chấm dút tất cả quyền lợi được hưởng theo Quy định này;

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

+ Việc tiến hành thu hồi kinh phí đào tạo được thực hiện theo khoản 2 
Điều 49 Quy định này; trong đó: tồng chi phí đào tạo (F) bao gồm tổng chi phí 
đào tạo của các chương trình đào tạo được thành phố cấp kinh phí; thời gian cam 
kết làm việc cho thành phố (Tl) được thực hiện theo quy định tại tiểu tiết 5, tiết 
1, điểm c, khoản 2 Điều này.

- Đối với học viên được thành phố tiếp tục hỗ trợ kinh phí đào tạo đề 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
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được 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.

đ) Được xem xét nguyện vọng xin gia hạn thời gian về nhận công tác để 
học chuyển tiếp bậc cao hon bằng kinh phí tự túc hoặc bằng học bổng từ các tổ 
chức, cá nhân họp pháp nếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Gửi cho Trung tâm đon đăng ký học chuyển tiếp bằng nguồn kinh phí tự 
túc hoặc bằng học bống từ các tổ chức, cá nhân họp pháp ít nhất 03 (ba) tháng 
trước khi kết thúc khóa học. Sau thời gian này, đơn của học viên sẽ không được 
tiếp nhận và xem xét;

- Thành phố chưa có nhu cầu cấp thiết sử dụng nhân lực hoặc có nhu cầu 
đào tạo bậc cao hơn đối với ngành học của học viên;

- Tốt nghiệp chương trình đào tạo đạt loại xuất sắc; đối với trường họp 
học ngành y, dược phải tốt nghiệp loại giỏi trờ lên.

- Ngành học đăng ký của bậc cao hơn phù hợp với ngành học ở bậc liên kê.
e) Không áp dụng việc tính mức bồi hoàn kinh phí đào tạo và thời gian 

bồi hoàn kinh phí đối với các trưòng họp học viên đã hoàn thành việc bồi hoàn 
kinh phí; hoặc đã có bản án có hiệu lực của Tòa án nhân dân các cấp; hoặc đã có 
quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền ban hành trước ngày Quyết định 
này có hiệu lực.

3. Học viên bồi dưỡng ký hợp đồng trước ngày Quy định này có hiệu lực 
tiếp tục thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ theo họp đồng đã ký kết.

Điều 57. Tổ chức thưc hiên
• •

1. Giám đốc các sở, ban, ngành; thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực 
thuộc ủ y  ban nhân dân thành phố Đà Nằng; chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, 
huyện và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan có 
trách nhiệm thực hiện Quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị 
kịp thời phản ánh về ủy ban nhân dân thành phố Đà Nang (thông qua Sở Nội 
vụ) để theo dõi, điều chỉnh, bổ sung cho phù họp với tình hình thực tế./.

Iluỳnh Đức Tho’
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