Trên c s ánh giá án Phát trin ngun nhân lc cht lng cao, Ban Chp hành ng b thành ph có ch trng:
Nghiên cu gii pháp chuyn giao ngun nhân lc cht lng cao cho khu vc t. Hc viên sau khi hoan thanh
chng trinh ào to, nêu thanh phô cha co yêu câu thi không nht thit phi làm vic ngay cho thành ph, có
th xem xet ê làm vic cho các t chc, doanh nghip môt thi gian nhât inh (co thê t 01-02 nm) nhm
nâng cao kin thc, k nng làm vic, kinh nghim qun tr hin i, sau ó v làm vic ti thành ph theo hp ng cam
kt (Kt lun s 88-KL/TU ngày 13/01/2017 ca Thành y Kt lun Hi ngh ln th by Ban Chp hành ng b thành
ph Khóa XXI).
trin khai ch trng trên, S Ni v d tho các vn bn: Báo cáo tng kt thc hin án; Báo
cáo ánh giá tác ng ca Quy nh v chính sách cho phép hc viên án ký hp ng làm vic ti các doanh
nghip; T trình ca UBND thành ph trình HND thành ph và d tho Ngh quyt HND thành ph v vic ban
hành Quy nh v chính sách cho phép hc viên án ký hp ng làm vic ti các doanh nghip (d tho chi tit
ính kèm ti ây).
m bo trình t ban hành vn bn quy phm pháp lut, S Ni v ngh các c quan, t chc, cá
nhân tham gia góp ý cho các bn d tho nêu trên. Ni dung ý kin óng góp vui lòng gi v bng th in t qua
a ch email: cphud@danang.gov.vn hoc gi bng vn bn theo a ch: Trung tâm Phát trin ngun nhân lc
cht lng cao, tng 29, Tòa nhà Trung tâm Hành chính thành ph à Nng, s 24 ng Trn Phú, thành ph à
Nng

