
  ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
        Số:           /QĐ-UBND              Thuận Nam, ngày      tháng     năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng 

 cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN NAM 

  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về 

đào tạo, bồi dưỡng công chức; 

Căn cứ Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng 

trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 19/02/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức năm 2021; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 103/TTr-PNV ngày   

26/02/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 
  

Điều 1.  Phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

năm 2021 đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và Ủy ban nhân dân 

các xã theo biểu tổng hợp đính kèm Quyết định này. 

Điều 2. Trách nhiệm các cơ quan 

1. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và Ủy ban nhân dân các xã 

có trách nhiệm triển khai thực hiện hợp lý đúng đối tượng, đảm bảo chất lượng, 

hiệu quả chỉ tiêu được phân bổ theo quyết định này và không ảnh hưởng đến 

việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Đối với các trường hợp phát sinh ngoài Kế 

hoạch, căn cứ theo phân cấp quản lý hiện hành, chủ động xem xét tạo điều kiện 

về thời gian nhằm khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức được tham gia 

học tập để cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ. 
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2. Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch 

theo dõi và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã thực hiện và 

áp dụng chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo quy định hiện 

hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng 

Phòng Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3;  

- Sở Nội vụ (B/c); 

- TT huyện uỷ (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện;   

- Ban Tổ chức huyện uỷ; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

    

 

     Trương Xuân Vỹ 
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