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PHIEU RA SOAT VAN BAN QUY PHJLM PHAP LUIT 

Van ban du'Q'c rã soát: Quyêt djnh sé 28/2019/QD-UBND ngày 04/6/2019 cüa UBND thành pM 
hiên chInh sách phát triên nguôn nhân lrc chat Iung cao khu virc Cong thành phô Dà Nng (g9i tat là Quyêt 

Ngtrôi rà soát van ban: Nguyn Thj Thu Ha 

Co quan/don vi  cong tác: Trung tarn Phát trin ngun nhân hrc chit lung cao (Trung tam), SO Ni 

Thôi diem rà soát van bàn: Ngay 08/4/2020 

Dà Nng ban hành Quy djnh v vic thrc 
clinh so 28/201 9/QD-UBND) 

vii thành pM Dà Nng 

Ni dung ra 
soat 

Can cu rà soát Y kin xem xét, dánh giá cüa ngu'ôi rà soát Y kin d xut 

1-lieu hrc ciia 

Quyêt djnh 
so 

28/2019/QD- 
UBND 

- Luit Ban hành van bàn quy phm pháp 1ut nam 2015; 
- Nghj djnh s 34/2016/ND-CP ngày 14/5/20 16 cüa Chinh 
phü quy dnh chi tit mOt  s diu và bin pháp thi hành Lust 
Ban hành van bàn quy phrn pháp lutt 

Van bàn vn con hiêu lire. 

Tham rnuu UB ' 
thành pM ban h 
Quyêt djnh sira 
bô sung mt so 
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V can ci 
ban hành van 
bàn 

Nghj quyt s 282/2019/NQ-HDND ngày 12/12/20 19 cüa 
1-1DNI) thành pM v vic sra di Khoân 3 Diu 3 Quy djnh 
chInh sách phát trin nguèm nhân lirc cht 1u9ng cao khu virc 
cong thành pM Dà Nng ban hânh kern theo Ngh quyt s 
107/201 7/NQ-I-IDND ngày 07/7/20 17 cia I-IDND thành pM 

Ngày 12/12/2019, HDND thành pM ban hành Nghj 
quyêt s 282/2019iNQ-HDND ye vic süa di 
Khoàn 3 Diu 3 QUy djnh chInh sách phát trin 
ngun nhán 1rc chat luçxng cao khu vrc cong thãnh 
phô Dà Nng ban hành kern theo Nghj quyêt s 
107/2017/NQ-HDND ngày 07/7/20 17 cüa HDND 
thành pM (co hiu hrc tr ngày 01/01/2020). 

diu ti Quy dnh 
v vic th'irc hiên 
chinh sách phát 

ê 9Uofl than 
hrc chat luçmg cao 
khu virc cong thành 
pbo Dà Nng ban 
hành kern theo 

ThEtm quyn 
ban hành 
Quyt dlnh  s 
28/2019!QD- 

UBND 

Nghj quyk s 282/2019/NQ-T-JDND ngày 12/12/2019 cüa 
I-IDND thành M v vic sia di Khoân 3 Diu 3 Quy dnh 
chInh sách phát trin ngun iThân 1rc cht li.rcing cao khu c 
cong thành pM Dà Nng ban hành kern theo Nghj quy& s 
107/201 7/NQ-1-IDND ngày 07/7/2017 cüa 1-IDND thành pM 

Can cIrNghj quy& s 282/20191NQ-1-IDND ngày 
12/12/20 19 cüa HDND thành pM, thm quyên ban 
hành Quyt djnh s 28/2019/QD-UBND thuc ye 
UBND thânh ph& Do do, Quyt djnh s 
28/201 9/QD-UBND cia ban hành dung quy djnh 
pháp 1ut. 

Quyt djnh s 
28/2019/QD- 
UBND ngày 
04/6/2019 cüa 
UBND thành ph6 
Dà Nng 

Ni dung cüa 

Quyt dinh 
so 

28/2019/QD- 
UBND 

Nghj quyt s 282/2019/NQ-I-IDND ngày 12/12/2019 ci'ia 
J-IDND thành pM v vic sra di Khoãn 3 Diu 3 Quy dtnh  
chInh sách phát trin ngMn nhân lirc cht 1uçng cao khu c 
cOng thành pM Dâ Nng ban hành kern theo Nghj quyêt s 

Ngh quy& s 282/2019/NQ-IND ngày 
12/12/2019 cia diu chinh tr ni dung "Hng narn, 
trên co sO tng hçp thu cu nhân lirc chit hrçmg cao 
cua các ca quan, dan vj thuc thành pM, Uy ban 
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Ni dung 
soat 

Can cfr rà soát Y kitn xem xét, dánh giá cüa ngtrôi rà soát \ kiên d xuIt 

107/2017/NQ-HDND ngày 07/7/20 17 cüa HDND thành ph than dan thành ph xây dimg danh mile chi tieu dào 
tao, bi dufing và thu hut cüa näm k tiep, trmnh 
Thtràrng trirc Thành üy cho kin và trmnh Thuông 
trirc Hi dông nhân dan thãnh ph6 thông qua tnnic 
kbi triên khai thirc hin" thành "Hng nIrn, trên cor 
sâ tng hçip thu dtu than hrc chttt lixçing cao cüa 
các cor quan, &Yn vj thue thành ph6, Uy ban nhân 
dan thành ph6 xây dirng va phê duyt danh rniic ciii 
tiêu dào tao, bM dixO'ng và thu hut cüa näm kê tMp 
d trin khai thirc hin". Do do, cn sra di b sung 
ni dung nay trong Quy djnh ban hãnh kern theo 
Quyt djnh so 28/2019/QD-UBND. 
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Cn cü tmnh 
hInh thrc t 
tflên khffl 

Tinh hlnh thirc th trin khai cong tác bèi dumg ngân hn cht 
hxçing cao cho thy: 

- Hin nay vic th chüc b6i dixong chü yêu tp trung rni 
cor s dào tto. Tuy nhiên, Diem a Khoân 1 Diêu 10 cüa 
Quy djnh ban hành kern theo Quyt djth s6 28/2019/QD 
UBND chi mâi quy djnh là mi "chuyên gia". 
- D xuAt diu chinh "xây dmg k hoach và dij toán kith 
phi chi tik' thành "xây dirng k hotch chi tiêt" và thrn 
quyn phê duyt di vâi k hoch thirc hiçn tti Khoan 
Diêu 11 cüa Quy djnh ban hãnh kern theo Quyt dinh So 
28/2019/QD-UBND. 

- D xu.t Süa di, b sung Dirn a Khoãn 1 Diu 
10 cüa Quy djnh ban hành kern theo Quyt djnh 
s 28/2019/QD-UBND phü hçip vâi tInh hInh 
tri& khai. 

- D xut Süa di Khoãn 1 Diu 11 cüa Quy djnh 
ban hành kern theo Quyt djnh s6 28/2019/QD-
UBND phü hçp vâi tIth hIth trin khai. 

Hin nay, d dam bào không to sir xáo trn nhiu trong cong 
tác quãn 1 D an, ti Quyet djnh s6 28/2019/QD-UBND quy 
djnh thôi gian cam kêt lam vic cho thành phó cüa hQc viên 
chtra phãi là CCVC (khi cr di dào to t?i  nuâc ngoài) và k 
Hçp dOng tnxâc ngày 10/12/2013 thirc hin dung theo th&i 
gian cam kt tii hcip dông và các phii liic hqp dng cia k kk 
Tuy nhiên, do qua trmnh trin khai tnrâc day, cO 1 s bt cp 
nhirsau: 

D darn bâo tInh dng b khi áp diing va dam 
bâo dung quy djnh hin hành, d xuât diêu chinh 
ni dung lien quan dn thai gian cam kt lam 
vic cho thành ph cila d& tlxçYng chu'a phái là 
CCVC khi cir di dào to di hçc ô nixàc ngoài 
duçic quy djth ti Diêu 56 cüa Quy ctjnh ban 
hãnh kern Quyt djnh s 28/2019/QD-UBND. 
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V kin xem xét, dánh giá cüa ngu'ôi rà soát V kin dê xuIt 
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Can eli ra soát 

(1) Khi Nghj djnh so 143/2013/ND-CP cia Chinh phü có hiu 
hjc tü ngày 10/12/2013, tii Cong van so 6883/UBND-VX 
ngày 05/8/20 14, thành phô dâ có chü tnrang k ph%1 liic hçp 
&ng (PLHD) dôi vài các hçc viên dê diêu chinh ni dung 
theo Nghj djnh so 143/2013/ND-CP. 

(2) Tuy nhiên, sau khi trin khai nhn thAy cO nhiu bt cp 
khi áp ding Nghj djnh so 143/2013/ND-CP dôi vâi h9c viên 
h9c di h9c trong nixâc, tti Cong van 3821/UBND-SNV tháng 
24/5/20 17, thãnh phô dä có chi thxng t?m  drng vic k)' 
PLHD theo Nghj djnh s 143/2013/ND-CP. 
Nhu 4y, mt s h9c vien dã k diu cbirih hçip dng theo 
Nghi djnh so 143/2013/ND-CP và mt so h9c viên khác van 
chua diêu chinh hqp dông theo Nghj dinh  so 143/2013/ND-
CP. Do do, sê xày ra tri.räng hçip cing mt dôi tixçng chua 
phài là CCVC khi ci'r di dào to ti nuóc ngoài nhung cO 02 
quy djnh ye thñ gian cam kêt lam vic, ci the: (1) Lam vicIt 
nhât 07 (bay) nam cho thành phô (2) Lam vic gp 02 (hai) lan 
thOi gian hrning chi phi dào tto dôi vâi hçc viên dào to bc 
dii h9c; gap 03 (ba) lan thai gian huâng chi phI dào tao dôi 
vâi hoc viên dào to bc sau d?i  hoc. 

Dà Nng, ngày 4 1h6ng4 näni 2020 
NGU'O'I RA SOAT 

Nguyn Th1 Thu Ha 
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