
 

 

SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN 

NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       

Số:        /QĐ-NLCLC Đà Nẵng, ngày      tháng     năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Danh mục thủ tục hành chính ngoài một cửa thuộc                  

thẩm quyền giải quyết của Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực            

chất lượng cao thành phố Đà Nẵng 
  

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC  

CHẤT LƯỢNG CAO 
 

Căn cứ Quyết định số 2655/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc quy định chức năng nhiệm vụ Trung 

tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trực thuộc Sở Nội vụ;  

Căn cứ Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của 

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, số 

lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý; 

Căn cứ Quyết định số 1709/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về ban hành Đề án Kiểm soát thủ tục hành chính ngoài 

thủ tục đã thực hiện theo cơ chế một cửa tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Tổ chức – Hành chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành Danh mục thủ tục hành chính ngoài một cửa thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành 

phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định này (Phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 3. Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng phòng 

Phòng Nghiệp vụ thuộc Trung tâm và các cá nhân có liên quan căn cứ Quyết 

định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Sở Nội vụ (báo cáo); 

- Phó Giám đốc Sở phụ trách (báo cáo); 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

             KT. GIÁM ĐỐC 

             PHÓ GIÁM ĐỐC               

 

 

 

 

            Lương Ngọc Vi Ba 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=09/Q%C4%90-UB&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


Phụ lục  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGOÀI MỘT CỬA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TRUNG 

TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG   

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-NLCLC ngày       tháng    năm 2021 của Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao) 

TT Tên thủ tục Thành phần văn bản đến Nơi gửi 
Sản phẩm đầu ra             

cụ thể 
Thời hạn xử lý                                
(ngày làm việc) 

Cơ sở xác định  
thời hạn xử lý (nếu 

có) 

I LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

1 Trình diện và 

báo cáo kết 

quả học tập 

toàn khóa của 

học viên 

+ 03 bản sao có công chứng bảng điểm 

toàn khóa, giấy chứng nhận tốt nghiệp 

tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp (nếu có); 

+ 03 biên bản đánh giá của Hội đồng 

bảo vệ đề tài tốt nghiệp và khóa luận tốt 

nghiệp (nếu có); 

+ 03 lý lịch theo mẫu có xác nhận của 

chính quyền địa phương; 

+ 02 bản báo cáo kết quả học tập (theo 

mẫu đính kèm). 

+ Các văn bản bằng tiếng nước ngoài 

phải kèm theo bản dịch tiếng Việt và có 

công chứng. 

Lưu ý: Ngay sau khi nhận được bằng tốt 

nghiệp chính thức, học viên có trách 

nhiệm nộp bổ sung cho Trung tâm. 

Học viên 
- Báo cáo quá trình 

tham gia Chính 

sách phát triển 

nhân lực của học 

viên (có xác nhận 

của Trung tâm về 

việc học viên đã 

đến trình diện và 

báo cáo kết quả 

học tập toàn khóa 

học); 

- Hồ sơ bàn giao 

của học viên. 

- Trong vòng 30 

ngày sau khi hoàn 

thành chương trình 

học tập, học viên đến 

trình diện tại Trung 

tâm và nộp đầy đủ 

các hồ sơ.  

- Hồ sơ học viên 

được bàn giao sau 

khi hoàn thành thủ 

tục thanh quyết toán 

kinh phí theo quy 

định. 

 

Quyết định số 

28/2019/QĐ-

UBND ngày 

04/6/2019 và Quyết 

định số 

37/2020/QĐ-

UBND ngày 

12/10/2020 của 

UBND thành phố 

về việc ban hành 

Chính sách Phát 

triển nguồn nhân 

lực chất lượng cao 

khu vực công thành 

phố Đà Nẵng 

2 Học viên đào 

tạo theo Chính 

sách phát triển 

nhân lực tạm 

hoãn thực hiện 

+ Đơn đề nghị tạm hoãn thời gian thực 

hiện nghĩa vụ làm việc cho thành phố để 

học tiếp bậc sau đại học bằng kinh phí 

tự túc (theo mẫu); 

+ Văn bản có ý kiến đồng ý của cơ quan 

Học viên 
Quyết định đồng ý 

cho học viên được 

tạm hoãn thực hiện 

nghĩa vụ làm việc 

cho thành phố để 

20 ngày làm việc Quyết định số 

28/2019/QĐ-

UBND ngày 

04/6/2019 và Quyết 

định số 



2 

 

 

TT Tên thủ tục Thành phần văn bản đến Nơi gửi 
Sản phẩm đầu ra             

cụ thể 
Thời hạn xử lý                                
(ngày làm việc) 

Cơ sở xác định  
thời hạn xử lý (nếu 

có) 

nghĩa vụ làm 

việc cho thành 

phố để học sau 

đại học bằng 

kinh phí tự túc 

chủ quản về việc học viên xin tạm hoãn 

thực hiện nghĩa vụ làm việc cho thành 

phố để học sau đại học bằng kinh phí tự 

túc; 

+ Thư mời nhập học hoặc giấy trúng 

tuyển bậc sau đại học (bản gốc và bản 

dịch); 

+ Thư xác nhận học bổng (bản gốc và 

bản dịch) (nếu có). 

học tiếp bậc sau 

đại học.  

37/2020/QĐ-

UBND ngày 

12/10/2020 của 

UBND thành phố 

về việc ban hành 

Chính sách Phát 

triển nguồn nhân 

lực chất lượng cao 

khu vực công thành 

phố Đà Nẵng 

3 Học viên đào 

tạo theo Chính 

sách phát triển 

nhân lực đang 

học sau đại học 

bằng kinh phí 

tự túc xin gia 

hạn thời gian 

để hoàn thành 

khóa học 

+ Đơn của học viên về việc xin gia hạn 

thời gian hoàn thành khóa học; 

+ Văn bản có ý kiến đồng ý của cơ quan 

chủ quản về việc học viên xin gia hạn 

thời gian; 

+ Thư xác nhận của cơ sở đào tạo về 

việc gia hạn thời gian. 

+ Học 

viên; 

+ Cơ 

quan chủ 

quan nơi 

học viên 

công tác 

 

Công văn đồng ý 

cho học viên xin 

gia hạn thời gian 

20 ngày làm việc Quyết định số 

28/2019/QĐ-

UBND ngày 

04/6/2019 và Quyết 

định số 

37/2020/QĐ-

UBND ngày 

12/10/2020 của 

UBND thành phố 

về việc ban hành 

Chính sách Phát 

triển nguồn nhân 

lực chất lượng cao 

khu vực công thành 

phố Đà Nẵng 
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TT Tên thủ tục Thành phần văn bản đến Nơi gửi 
Sản phẩm đầu ra             

cụ thể 
Thời hạn xử lý                                
(ngày làm việc) 

Cơ sở xác định  
thời hạn xử lý (nếu 

có) 

4 

Học viên đăng 

ký vé máy bay 

lượt về sau khi 

hoàn thành 

chương trình 

học 

+ Đơn đăng ký vé máy bay lượt về của 

học viên; 

+ Xác nhận thời gian kết thúc khóa học; 

+ Bản sao thị thực của học viên. 

 

Học viên Vé máy bay lượt về 

cho học viên 

05 ngày làm việc  

5 

Học viên xin 

rút khỏi Chính 

sách  

+ Đơn xin rút khỏi Chính sách của học 

viên và gia đình học viên; 

+ Văn bản của cơ quan chủ quản có ý 

kiến về nguyện vọng xin thôi việc và xin 

rút khỏi Chính sách kèm theo hồ sơ quá 

trình công tác của học viên (đối với các 

trường hợp học viên đã nhận công tác); 

+ Văn bản của Sở Nội vụ có ý kiến về 

việc xin thôi việc và rút khỏi Chính sách 

của học viên (đối với các trường hợp 

học viên đã nhận công tác). 

+ Học 

viên; 

+ Cơ 

quan chủ 

quan nơi 

học viên 

công tác; 

+ Sở Nội 

vụ. 

Quyết định của 

UBND thành phố về 

việc đồng ý cho học 

viên rút khỏi Đề án 

20 ngày làm việc  

II LĨNH VỰC KHÁC 

1 Góp ý dự thảo, 

tham gia ý kiến 

các đề án, 

chương trình, 

văn bản quy 

phạm pháp luật 

và các văn bản 

khác 

Văn bản đề nghị góp ý dự thảo, đề án, 

chương trình, văn bản quy phạm pháp luật 

và các văn bản khác 

Sở Nội 

vụ; các cơ 

quan, đơn 

vị có liên 

quan 

Văn bản trả lời 07 ngày Thông tư 

15/2014/TT-BNV 

ngày 31/10/2014 của 

Bộ Nội vụ. 
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TT Tên thủ tục Thành phần văn bản đến Nơi gửi 
Sản phẩm đầu ra             

cụ thể 
Thời hạn xử lý                                
(ngày làm việc) 

Cơ sở xác định  
thời hạn xử lý (nếu 

có) 

2 Hỏi đáp, trao 

đổi, hướng dẫn 

nghiệp vụ 

- Câu hỏi, văn bản được chuyển từ Cổng 

thông tin điện tử thành phố, Trung tâm 

Thông tin dịch vụ công, Sở Nội vụ, email 

Trung tâm hoặc các phương tiện thông tin 

khác. Câu hỏi, văn bản đề nghị hướng dẫn, 

trao đổi (trình bày rõ nội dung hoặc đề 

xuất); 

- Tài liệu có liên quan đến nội dung đề 

nghị hướng dẫn, trao đổi (nếu có) 

Sở, ban, 

ngành, 

UBND 

quận, 

huyện và 

các tổ 

chức, đơn 

vị, cá 

nhân có 

liên quan 

Văn bản trả lời - 07 ngày  

 

Thông tư 

15/2014/TT-BNV 

ngày 31/10/2014 của 

Bộ Nội vụ. 

3 Giải quyết các 

kiến nghị, 

khiếu nại 

- Văn bản phản ánh, kiến nghị, khiếu nại 

phải nêu rõ nội dung phản ánh, kiến nghị, 

khiếu nại 

- Các tài liệu chứng minh kèm theo (nếu 

có) 

Công dân, 

tổ chức, 

cơ quan, 

đơn vị 

Văn bản trả lời hoặc 

thông báo 

07 ngày - Thông tư 

15/2014/TT-BNV 

ngày 31/10/2014 của 

Bộ Nội vụ; 

-  Thông tư 

06/2014/TT-TTCP 

ngày 31/10/2014 của 

Thanh tra Chính phủ 

Quy định quy trình 

tiếp công dân; 

- Thông tư 

07/2014/TT-TTCP 

31/10/2014 của 

Thanh tra Chính phủ 

Quy định quy trình 

xử lý đơn khiếu nại, 

đơn tố cáo, đơn kiến 

nghị, phản ánh. 
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