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QUYET BINH
Bãi bö mt s diu ella Quy dnh v t chfrc, quãn J' cong tác dào tao, bi
diröng và chê do tro' cap dào to, bôi thrö'ng dôi vói can b, cong chfrc, viên
chfrc vi ngtrô'i lao dng dang cong tác ti các co' quail, don vj thuOc thành
phô Ba Näng ban hành kern theo Quyet dnh so 1512018/Q}J-UBND ngày
09 tháng 4 nàrn 2018 cila UBND thãnh phô Ba Nãng
UY BAN NHAN DAN THANH PHO nA NANG
Can thLuát T chc chInh quyn d/aphtroiig ngày 19 tháng 6 nãm 2015,
Can ciLu tBan hành van bán quyphampháp lutngày22 tháng 6nám 2015;
àn c Nghf djnh sc 3 4/2016/ND-GP ngày 14 tháng 5 nàm 2016 cza
ChInh phz quy a7nh chi tiêt môt so diêu và bin pháp thi hành Lut Ban hành
van bàn quy phm pháp luát,
Can c Nghj d/nh sá 101/2017/ND-cP ngày 01 tháng 9 nám 2017 ca
ChInh phz ye dào tgo, bOi du'&ng can bó, cong chc, vién chic;
Can cii' Thông tu' sO' 3 6/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 nám 2018 cza Bô
tru'O'ng Bç5 Tài chInh hu'&ng dan viçc lap dy' toán, quán l, silc c4rng và quyêt toán
kinh phi dành cho cOng tác dào tao, bOi du'&'ng can b, cOng chi'tc, viên chic,
Cànc Nghj quyeXt s 110/2017/NQ-HDND ngày 07tháng 7 nàm 2017
cia Hi dOng nhán dan thành phO Dà Nángve Quy djnh dOi tu'g và mz'c ti-ct
cap tOt nghiép dcii hQc, sau &ii hQc và trQ' cap hang tháng dOi v&i can bO, cOng
chic, vien chz'c, ngithi lao dç5ng tham gia bOi duö'ng theo vl ti-I vic lam, Ic5Y
náng nghip vi chuyên ngành;
Can c' Nghf quyé't sO' 241/2019/NQ-HDND ngày 11 tháng 7 nám 2019
cia Hi dóng nhán dan thành phô Da Nàng v Quy djnh mc chi ci the cho
cOng tác dào too, bOi du5ig can o, cOng chik, viên chi'c ti-en dia bàn thành
phO Dà Näng;
Theo d nghi cia Giám dc S& Nôi vy thành phO' Dà Nàng tqi Ta trinh
sO...3?44../TTr-SNVngay 20 tháng4lnàm 2019.
QUYETBINII:
Biéu 1. Bãi bó Diu 18 vâ Diu 22 Quy dinh v t chll'c, quan 12 cong
tác dâo tao, bOi duàng vâ chê do tro cap dào t?o, bôi duâng dôi vOi can b,
cong chtrc, viên chrc và nguO'i lao dng cong tác ti các co' quan, dan v thuôc

thành ph Dà Nng ban hânh kern theo Quyt djnh s 1 5/20 18/QD-UBND
ngây 09 tháng 4 nàrn 2019 ca [Jy ban nhân dan thành phô Dã Nàng.
Ch dO tro cp dào tao, bi duong di vói can b, cong chic, viên chüc,
ngui lao dng thi.rc hin theo Nghi, quyét hin hành cüa Hi dông nhân dan
thành phô Dà Nng.
Diu 2. Quyêt djnh có hiu 1irc k tii ngày 44. tháng . Onãm 2020.
Diu 3. Chánh Van phông Doàn Di biu Quc hi, Hi dng nhân dan va
Uy ban nhân dan thành phô à Nang, Giám dôc các So: Ni vçi, Tài chInh; this
truOng các sO, ban, ngành, dan vj sr nghip trirc thuc Uy ban rthân dan thânh
phô; Ch tjch Uy ban nhân dan các qun, huyn; Ch tjch Uy ban nhân dan
phiRmg, xã; thii truOng các dan vi slrr nghip tri.rc thuc các sO, ngành; thu truOng
cac co quan, dan vj có lien quan chju trách nhim thi hành Quyet djnh nay.!. &Q
Noi nhân:
- Van phông ChInh phñ;
- Các B: Nôi viii, Tãi ehmnh;
- Ciic Kiém tra VBQPPL - BTir pháp;
- 1TFU, YT HDND thành phô DaNng;
- Chü tjch và the PCT UBND thãnh phô Ba Nang;
- EoOn Dai biêu QuOc hci thOnh phô Dà Nang;
- Uy ban vflTQVN thành phô DaNang;
- Ban To chirc Thànhiy;
- Các so, ban, ngãnh, hi, doãn the;
- UBND the qun, huyn, phuOng, xA
-DaiPTTHDN,BáoDàNäng;
- Cong Thông tin din tO TP Dà Näng;
- Lu'u: VT, SNV. (150)
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