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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_______________________

________________________________________________

Số: 47/2008/Qð-UBND

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ðà Nẵng, ngày 14 tháng 11 năm 2008

QUYẾT ðỊNH
Phê duyệt ðề án hỗ trợ ñào tạo bậc ñại học tại các cơ sở giáo dục
trong nước và ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước dành cho học sinh các
trường trung học phổ thông trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo thành phố ðà Nẵng,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt ðề án hỗ trợ ñào tạo bậc ñại học tại các cơ sở giáo dục trong
nước và ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước dành cho học sinh các trường trung học
phổ thông trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng với các nội dung chủ yếu sau ñây:
1. Mục ñích, yêu cầu
a) Góp phần phát hiện, ñào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn ñội ngũ cán bộ lãnh ñạo,
quản lý, cán bộ khoa học và công nghệ cho các cơ quan, ñơn vị ñáp ứng yêu cầu phát
triển của thành phố;
b) Việc hỗ trợ học bổng phải ñược quản lý, theo dõi, kiểm tra chặt chẽ, bảo ñảm
phát huy tích cực hiệu quả học tập, nghiên cứu của ñối tượng ñược tham gia ðề án ñể
ñạt kết quả cao nhất.
2. Nguyên tắc chung
a) ðối tượng tham gia ðề án: Học sinh các trường trung học phổ thông do thành
phố quản lý, trúng tuyển ñại học nguyện vọng một vào những ngành ñào tạo mà thành
phố có nhu cầu, ñáp ứng các ñiều kiện theo quy ñịnh, tự nguyện ñăng ký tham gia ðề
án và cam kết thực hiện ñầy ñủ các nghĩa vụ khi ñược nhận học bổng của ðề án;
b) Việc ñào tạo bậc ñại học theo ðề án là ñào tạo chính quy tập trung tại các
trường ñại học có chất lượng tốt ở trong nước và ở nước ngoài;

