
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:         /STTTT-VP 

V/v tiếp nhận và phản hồi/trả kết quả một số 

dịch vụ (ngoài các thủ tục hành chính) cho tổ 

chức, doanh nghiệp, công dân qua hình trực 

tuyến trên Cổng dịch vụ công thành phố 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày      tháng 5 năm 2022 

Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các quận, huyện; 

- UBND các phường, xã; 

- Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố; 

- Các doanh nghiệp ngành Thông tin và Truyền thông. 

Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo sự thuận lợi cho các tổ chức, doanh 

nghiệp, công dân trong thực hiện các dịch vụ hành chính (ngoài các thủ tục trong 

Bộ thủ tục hành chính do UBND thành phố công bố); Sở Thông tin và Truyền 

thông (TT&TT) đã phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng Phân hệ “Thủ tục ngoài 

một cửa” trên Cổng dịch vụ công thành phố để tiếp nhận trực tuyến (thay cho 

hình thức gửi hồ sơ giấy; hoặc phải làm văn bản, gửi như lâu nay). 

Việc triển khai trên, ngoài việc thuận lợi, dễ dàng trong gửi các yêu cầu, hồ 

sơ qua hình thức trực tuyến đến các cơ quan nhà nước; còn giúp tổ chức, doanh 

nghiệp, công dân kế thừa thông tin, giấy tờ lưu sẵn trên hệ thống khi thực hiện thủ 

tục lần 2 trở đi; đồng thời, giúp các cơ quan kiểm soát được quá trình xử lý thủ 

tục (như kiểm soát TTHC); trả kết quả trực tuyến trên Cổng dịch vụ công thành 

phố. 

Qua thời gian thí điểm triển khai phân hệ trên cho 11 thủ tục ngoài một cửa 

của Sở TT&TT; đã được các tổ chức, doanh nghiệp hưởng ứng mạnh mẽ và đã 

phát sinh hơn 50 hồ sơ trực tuyến. Do vậy, Sở TT&TT kính báo cáo và đề nghị 

các tổ chức, doanh nghiệp, công dân như sau: 

1. Kính đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, công dân khi có nhu cầu, thực 

hiện Thủ tục ngoài một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông trên Cổng dịch 

vụ công thành phố (địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn hoặc App Mobile 

“Cổng dịch vụ công TP. Đà Nẵng” trên Kho dữ liệu Apple và Google). 

Sở TT&TT hướng dẫn chi tiết các bước thao tác trên Cổng dịch vụ công 

thành phố trong video “Hướng dẫn nộp hồ sơ thủ tục ngoài một cửa”, được đăng 

trong chuyên mục Video, Trang thông tin điện tử: https://tttt.danang.gov.vn/ hoặc 

tại: https://www.youtube.com/watch?v=G2ImJvworcM 
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Đầu mối hướng dẫn: Tổng đài Thông tin dịch vụ công, điện thoại: *1022; bà 

Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Chánh Văn phòng Sở, điện thoại: 0236 3840 123. 

 2. Kính đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện; UBND các 

phường, xã rà soát, trường hợp có nhu cầu đưa “Thủ tục ngoài một cửa” trên  Cổng 

dịch vụ công thành phố để thuận lợi cho tổ chức, công dân sử dụng; có đề nghị để 

Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ. 

Đầu mối hỗ trợ: Ông Đặng Thắng, Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin, 

điện thoại: 0236 3840 125. 

Sở Thông tin và Truyền thông kính thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, doanh nghiệp và công dân được biết, quan tâm sử dụng./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND TP (báo cáo); 

- BCĐ Chuyển đổi số TP (báo cáo); 

- Văn phòng UBND TP; 

- Văn phòng Thành uỷ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. NT 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Ngọc Thạch 

th
ao

nt
t6

-1
7/

05
/2

02
2 

09
:5

6:
04

-th
ao

nt
t6

-th
ao

nt
t6

-th
ao

nt
t6



Phụ lục  

DANH MỤC THỦ TỤC NGOÀI MỘT CỬA CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THỰC HIỆN TIẾP 

NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG THÀNH PHỐ 

 (Đính kèm Công văn số:          /STTTT-VP  ngày           /5/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông) 

 

Danh mục thủ tục ngoài một cửa của Sở TTTT được rà soát bổ sung, ban hành lại tại Quyết định số 52/QĐ-STTTT 

ngày 31/3/2022 gồm 21 thủ tục, trong đó có 14 thủ tục đủ điều kiện xây dựng dịch vụ công mức 4 để tiếp nhận và trả kết quả 

qua Cổng dịch vụ công thành phố: 

 1. Lĩnh vực Công nghệ thông tin: 06 thủ tục. 

 2. Lĩnh vực Thông tin - Báo chí - Xuất bản: 03 thủ tục. 

 3. Lĩnh vực Thanh tra: 01 thủ tục. 

 4. Lĩnh vực Tổ chức cán bộ, Thi đua khen thưởng: 04 thủ tục. 

TT Tên thủ tục Thành phần hồ sơ 
Cơ quan, đơn 

vị thực hiện 

Thời hạn xử 

lý (ngày làm 

việc) 

Phòng/Bộ 

phận chủ 

trì xử lý 

Kết quả thực hiện  Cơ sở pháp lý  

I LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN      

1 Xác nhận doanh 

nghiệp sản xuất 

phần mềm 

Văn bản đề nghị xác nhận doanh 

nghiệp sản xuất phần mềm của 

Doanh nghiệp  (mẫu 

NMC.CNTT.03.01) 

Các Doanh 

nghiệp 

05 ngày  Phòng 

Công 

nghệ 

thông tin 

Công văn xác nhận 

doanh nghiệp sản xuất 

phần mềm của Sở 

Thông tin và Truyền 

thông  

(mẫu 

NMC.CNTT.03.02) 

- Thông tư số 

20/2021/TT-BTTTT ngày 

03/12/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền 

thông về việc sửa đổi, bổ 

sung Thông tư số 

09/2013/TT-BTTTT ngày 

08/4/2013 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền 

thông về ban hành Danh 

mục sản phẩm phần mềm 

và phần cứng, điện tử. 

 - Thông tư số 

13/2020/TT-BTTTT ngày 

03/7/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền 

thông về Quy định việc 
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4 

 

 

TT Tên thủ tục Thành phần hồ sơ 
Cơ quan, đơn 

vị thực hiện 

Thời hạn xử 

lý (ngày làm 

việc) 

Phòng/Bộ 

phận chủ 

trì xử lý 

Kết quả thực hiện  Cơ sở pháp lý  

xác định hoạt động sản 

xuất sản phẩm phần mềm 

đáp ứng quy trình. 

2 Cấp mới, hủy, 

sửa đổi quyền sử 

dụng Phần mềm 

quản lý văn bản 

và điều hành   

1. Giấy đề nghị cấp mới, hủy, sửa 

đổi quyền sử dụng phần mềm 

quản lý văn bản và điều hành 

(QLVBĐH) của người được cơ 

quan, tổ chức giao quản lý phần 

mềm QLVBĐH và được người 

đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý 

trực tiếp xác nhận (mẫu 

NMC.CNTT.04.01).  

Các SBN, 

QHPX, các cơ 

quan Đảng 

Cấp mới: 03 

ngày 

Hủy/sửa đổi: 

01 ngày 

Trung 

tâm 

DNICT 

Xác nhận cấp mới, 

hủy, sửa đổi quyền sử 

dụng phần mềm 

QLVBĐH của Sở 

TTTT 

Cơ quan tự ước định 

3  Cấp/sửa đổi/ 

thu hồi tên miền 

con 

danang.gov.vn 

Văn bản đề nghị cấp/sửa đổi/thu 

hồi tên miền của cơ quan, đơn vị 

(mẫu NMC.CNTT.05.01) 

Các SBN, 

QHPX 

05 ngày   Phòng 

Công 

nghệ 

thông tin 

Công văn phản hồi của 

Sở TTTT   (mẫu 

NMC.CNTT.05.02) 

Cơ quan tự ước định 

4 Cấp mới/ thay 

đổi/ hủy bỏ địa 

chỉ thư công vụ 

thành phố 

Giấy đề nghị cấp mới/thay đổi/ 

hủy bỏ Hộp thư điện tử (mẫu 

NMC.CNTT.06.01)  

 

Các SBN, 

QHPX 

06 ngày 

 

Phòng 

Công 

nghệ 

thông tin 

Công văn thông báo 

cấp mới/thay đổi/hủy 

bỏ hộp thư điện tử 

(mẫu 

NMC.CNTT.06.02) 

Cơ quan tự ước định 

5 Tích hợp ứng 

dụng trên Hệ 

thống eGov 

Giấy đề nghị tích hợp ứng dụng 

trên Hệ thống QA và Hệ thống 

eGov (mẫu NMC.CNTT.07.01, 

ban hành kèm theo Quy chế vận 

hành, cập nhật, bảo đảm an toàn 

thông tin Hệ thống thông tin 

Chính quyền điện tử thành phố Đà 

Nẵng) 

 

Các SBN, 

QHPX 

08 ngày 

 

Phòng 

Công 

nghệ 

thông tin 

Phê duyệt Giấy đề 

nghị tích hợp ứng dụng 

Cơ quan tự ước định 
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TT Tên thủ tục Thành phần hồ sơ 
Cơ quan, đơn 

vị thực hiện 

Thời hạn xử 

lý (ngày làm 

việc) 

Phòng/Bộ 

phận chủ 

trì xử lý 

Kết quả thực hiện  Cơ sở pháp lý  

6 Sử dụng dữ liệu 

trên Hệ thống 

eGov 

Phiếu yêu cầu sử dụng dữ liệu 

(mẫu NMC.CNTT.08.01, ban 

hành kèm theo Quy chế chia sẻ dữ 

liệu tạm thời về việc chia sẻ dữ 

liệu số trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng) 

Các SBN, 

QHPX, các cơ 

quan khác có 

nhu cầu 

06 ngày 

  

Phòng 

CNTT  

Phê duyệt Phiếu yêu 

cầu sử dụng dữ liệu 

Quyết định 846/QĐ-

UBND ngày 21/02/2019 

II LĨNH VỰC THÔNG TIN - BÁO CHÍ - XUẤT BẢN     

1 Đề nghị điều 

chỉnh nội dung 

Giấy phép xuất 

bản tài liệu 

không kinh 

doanh  

1. Văn bản đề nghị điều chỉnh nội 

dung giấy phép xuất bản tài liệu 

không kinh doanh của tổ chức 

(mẫu NMC.TTBCXB.01.01) 

2. Nội dung tài liệu không kinh 

doanh bổ sung cần Sở Thông tin 

và Truyền thông thẩm định (nếu 

thay đổi nội dung xuất bản 

phẩm). 

Cơ quan, tổ 

chức đã dược 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông cấp phép 

xuất bản tài 

liệu không 

kinh doanh. 

05 ngày Phòng 

Thông tin 

- Báo chí 

- Xuất 

bản 

Giấy xác nhận điều 

chỉnh nội dung Giấy 

phép Xuất bản tài liệu 

không kinh doanh 

(mẫu 

NMC.TTBCXB.01.02) 

Cơ quan tự ước định  

2 Xác nhận thông 

báo đặt Văn 

phòng đại diện 

tại Đà Nẵng 

1. Văn bản gửi Sở Thông tin và 

Truyền thông về việc đặt văn 

phòng đại diện có ý kiến chấp 

thuận của cơ quan chủ quản báo 

chí (mẫu NMC.TTBCXB.02.01); 

2. Bản sao giấy phép hoạt động 

báo chí có xác nhận của cơ quan 

báo chí hoặc bản sao kèm bản gốc 

để đối chiếu; 

3. Tài liệu chứng minh đáp ứng 

đủ điều kiện quy định về việc có 

địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại 

diện; 

4. Danh sách nhân sự văn phòng 

đại diện; 

Các cơ quan 

báo chí trung 

ương và địa 

phương khác 

có nhu cầu đặt 

VPĐD tại 

thành phố Đà 

Nẵng 

05 ngày Phòng 

Thông tin 

- Báo chí 

- Xuất 

bản 

Văn bản thông báo đủ 

điều kiện hoạt động 

văn phòng đại diện của 

cơ quan báo chí (mẫu 

NMC.TTBCXB.02.02) 

Luật Báo chí 2016 
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6 

 

 

TT Tên thủ tục Thành phần hồ sơ 
Cơ quan, đơn 

vị thực hiện 

Thời hạn xử 

lý (ngày làm 

việc) 

Phòng/Bộ 

phận chủ 

trì xử lý 

Kết quả thực hiện  Cơ sở pháp lý  

5. Sơ yếu lý lịch, bản sao thẻ nhà 

báo của trưởng văn phòng đại 

diện, sơ yếu lý lịch của phóng 

viên thường trú thuộc văn phòng 

đại diện có xác nhận của cơ quan 

báo chí hoặc bản sao kèm bản 

chính để đối chiếu; 

6. Văn bản quy định về nhiệm vụ, 

quyền hạn, trách nhiệm của văn 

phòng đại diện. 

3 Xác nhận phóng 

viên thường trú 

đủ điều kiện 

hoạt động trên 

địa bàn thành 

phố Đà Nẵng 

1. Văn bản cử phóng viên thường 

trú của cơ quan báo chí gửi Sở 

Thông tin và Truyền thông (mẫu 

NMC.TTBCXB.03.01); 

2. Bản sao giấy phép hoạt động 

báo chí có xác nhận của cơ quan 

báo chí hoặc bản sao kèm bản gốc 

để đối chiếu; 

3. Sơ yếu lý lịch, bản sao thẻ nhà 

báo của phóng viên thường trú có 

xác nhận của cơ quan báo chí 

hoặc bản sao kèm bản gốc để đối 

chiếu. 

Các cơ quan 

báo chí trung 

ương và địa 

phương khác 

có nhu cầu cử 

phóng viên 

hoạt động 

thường trú tại 

thành phố Đà 

Nẵng 

05 ngày Phòng 

Thông tin 

- Báo chí 

- Xuất 

bản 

Văn bản thông báo  

phóng viên thường trú 

đủ điều kiện hoạt động 

tại thành phố Đà Nẵng 

(mẫu 

NMC.TTBCXB.03.02) 

Luật Báo chí 2016 

III THANH TRA       

1 Đề nghị cắt cung 

cấp dịch vụ đối 

với số điện thoại 

quảng cáo, rao 

vặt trên địa bàn 

thành phố 

 

1. Văn bản đề nghị ngừng cung 

cấp dịch vụ viễn thông đối với số 

điện thoại quảng cáo, rao vặt. 

(mẫu NMC.TTra.01.01) 

2. Các hình ảnh chứng minh số 

điện thoại quảng cáo, rao vặt sai 

quy định. 

UBND các 

quận, huyện 

(Phòng Văn 

hóa và Thông 

tin); Sở Văn 

hóa và Thể 

thao. 

07 ngày Thanh tra 

Sở 

Công văn về việc cắt 

cung cấp dịch vụ đối 

với số điện thoại quảng 

cáo, rao vặt trên địa 

bàn thành phố (mẫu 

NMC.TTra.01.02) 

Cơ quan tự ước định 
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TT Tên thủ tục Thành phần hồ sơ 
Cơ quan, đơn 

vị thực hiện 

Thời hạn xử 

lý (ngày làm 

việc) 

Phòng/Bộ 

phận chủ 

trì xử lý 

Kết quả thực hiện  Cơ sở pháp lý  

 

IV TỔ CHỨC CÁN BỘ, THI ĐUA KHEN THƯỞNG     

1 Hiệp y khen 

thưởng 

1. Văn bản đề nghị hiệp y khen 

thưởng của cơ quan/đơn vị (mẫu 

NMC.VP.01.01). 

2. Báo cáo thành tích của tập thể 

hoặc cá nhân được đề nghị khen 

thưởng theo mẫu quy định. 

3. Các giấy tờ, văn bản chứng 

minh: Quyết định khen thưởng; 

Bằng khen, giấy khen; văn bản 

xác nhận thực hiện nghĩa vụ nộp 

thuế, bảo hiểm. 

Các cơ 

quan/đơn vị 

trong ngành 

thông tin và 

truyền thông. 

- 03 ngày kể 

từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

- 08 ngày kể 

từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ đối với 

trường hợp 

phải lấy ý 

kiến của các 

cơ quan, đơn 

vị liên quan. 

(05 ngày lấy ý 

kiến các cơ 

quan, đơn vị; 

03 ngày tại 

Sở). 

Văn 

phòng 

(Tổ chức 

cán bộ) 

Công văn về việc hiệp 

y khen thưởng (mẫu 

NMC.VP.01.02) 

Cơ quan tự ước định 

2 Đề nghị nâng 

lương thường 

xuyên cho viên 

chức lãnh đạo, 

quản lý thuộc 

thẩm quyền 

quyết định của 

Giám đốc Sở 

1. Tờ trình đề nghị nâng lương 

thường xuyên cho viên chức lãnh 

đạo, quản lý (mẫu 

NMC.VP.02.01). 

2. Báo cáo tự nhận xét, đánh giá 

của cá nhân 

3. Quyết định lương hiện hưởng 

của cá nhân 

Các đơn vị trực 

thuộc Sở 

03 ngày Văn 

phòng 

(Tổ chức 

cán bộ) 

Quyết định nâng lương 

thường xuyên cho viên 

chức (mẫu 

NMC.VP.02.02) 

Cơ quan tự ước định 

3 Đề nghị công 

nhận Ban vận 

động thành lập 

1. Đơn đề nghị công nhận Ban 

vận động thành lập hội/ hiệp hội, 

trong đơn nêu rõ tên hội/hiệp hội, 

Tổ chức, cá 

nhân 

- 05 ngày làm 

việc kể từ 

Văn 

phòng 

Quyết định công nhận 

Ban vận động thành 

-Nghị định số 

45/2010/NĐ-CP ngày 

21/4/2010 của Chính phủ 
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TT Tên thủ tục Thành phần hồ sơ 
Cơ quan, đơn 

vị thực hiện 

Thời hạn xử 

lý (ngày làm 

việc) 

Phòng/Bộ 

phận chủ 

trì xử lý 

Kết quả thực hiện  Cơ sở pháp lý  

hội/ hiệp hội 

(thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà 

nước của Sở 

Thông tin và 

Truyền thông) 

tôn chỉ, mục đích của hội, lĩnh 

vực mà hội dự kiến hoạt động, 

phạm vi hoạt động, dự kiến thời 

gian trù bị thành lập hội/hiệp hội 

và nơi tạm thời làm địa điểm hội 

họp (mẫu NMC.VP.04.01).  

2. Danh sách và trích ngang của 

những người dự kiến trong Ban 

vận động thành lập hội/hiệp hội 

họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; 

trú quán; trình độ văn hóa; trình 

độ chuyên môn, chức vụ, đơn vị 

công tác (mẫu NMC.VP.04.02).  

3. Nhân sự dự kiến là người đứng 

đầu Ban vận động thành lập 

hội/hiệp hội phải có sơ yếu lý 

lịch có xác nhận của cơ quan có 

thẩm quyền trong thời gian 03 

tháng gần nhất; nếu nhân sự dự 

kiến là người đứng đầu Ban vận 

động thành lập hội/hiệp hội 

thuộc diện quản lý của cơ quan 

có thẩm quyền thì phải được sự 

đồng ý bằng văn bản của cơ quan 

có thẩm quyền. 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ;  

-Trong trường 

hợp phải lấy ý 

kiến của các 

cơ quan, đơn 

vị liên quan: 

10 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

(05 ngày lấy ý 

kiến các cơ 

quan, đơn vị; 

05 ngày tại 

Sở). 

(Tổ chức 

cán bộ) 

lập hội/hiệp hội (mẫu 

NMC.VP.04.03) 

quy định về tổ chức, hoạt 

động và quản lý hội; 

-Nghị định số 

33/2012/NĐ-CP ngày 

13/4/2012 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 

45/2010/NĐ-CP ngày 

21/4/2010 của Chính phủ 

quy định về tổ chức, hoạt 

động và quản lý hội; 

- Thông tư số 03/2013/TT-

BNV ngày 16/4/2013 của 

Bộ Nội vụ quy định chi tiết 

thi hành nghị định số 

45/2010/NĐ-CP ngày 

21/4/2010 của Chính phủ 

quy định về tổ chức, hoạt 

động và quản lý hội và 

Nghị định số 33/2012/NĐ-

CP ngày 13/4/2012 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 

số 45/2010/NĐ-CP; 

- Quyết định số 

08/2016/QĐ-UBND ngày 

16/ 02 năm 2016 của 

UBND thành phố Đà Nẵng 

ban hành Quy định quản lý 

nhà nước đối với các tổ 
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http://moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2015/07/T%C6%B0%20li%E1%BB%87u%2070%20n%C4%83m/Dich%20vu%20cong/TT03.2013%20h%E1%BB%99i.pdf
http://moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2015/07/T%C6%B0%20li%E1%BB%87u%2070%20n%C4%83m/Dich%20vu%20cong/TT03.2013%20h%E1%BB%99i.pdf
http://moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2015/07/T%C6%B0%20li%E1%BB%87u%2070%20n%C4%83m/Dich%20vu%20cong/TT03.2013%20h%E1%BB%99i.pdf
http://moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2015/07/T%C6%B0%20li%E1%BB%87u%2070%20n%C4%83m/Dich%20vu%20cong/TT03.2013%20h%E1%BB%99i.pdf
http://moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2015/07/T%C6%B0%20li%E1%BB%87u%2070%20n%C4%83m/Dich%20vu%20cong/TT03.2013%20h%E1%BB%99i.pdf
http://moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2015/07/T%C6%B0%20li%E1%BB%87u%2070%20n%C4%83m/Dich%20vu%20cong/TT03.2013%20h%E1%BB%99i.pdf
http://moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2015/07/T%C6%B0%20li%E1%BB%87u%2070%20n%C4%83m/Dich%20vu%20cong/TT03.2013%20h%E1%BB%99i.pdf
http://moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2015/07/T%C6%B0%20li%E1%BB%87u%2070%20n%C4%83m/Dich%20vu%20cong/TT03.2013%20h%E1%BB%99i.pdf
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TT Tên thủ tục Thành phần hồ sơ 
Cơ quan, đơn 

vị thực hiện 

Thời hạn xử 

lý (ngày làm 

việc) 

Phòng/Bộ 

phận chủ 

trì xử lý 

Kết quả thực hiện  Cơ sở pháp lý  

chức hội trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng 

4 Giải quyết thôi 

việc đối với viên 

chức/HĐLĐ là 

đối tượng Đề án 

Phát triển nguồn 

nhân lực chất 

lượng cao, đối 

tượng thu hút 

1. Công văn báo cáo; 

2. Đơn xin thôi việc 

3. Biên bản họp của đơn vị 

4. Các thành phần khác: Bản 

photo hợp đồng lao động, hợp 

đồng làm việc, quyết định nghỉ 

việc riêng không hưởng lương, 

quyết định cử đi học tập trung từ 

01 tháng trở lên 

Các đơn vị trực 

thuộc Sở 

05 ngày làm 

việc 

Văn 

phòng 

(Tổ chức 

cán bộ) 

Công văn trả lời/Công 

văn báo cáo Sở Nội vụ 

(mẫu NMC.VP.05.01; 

NMC.VP.05.02) 

Cơ quan tự ước định 
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