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Số:            /2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày        tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,                                              

công chức, viên chức tỉnh Hải Dương

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật Viên 
chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật 
Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của 
Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BNV  ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, 
viên chức;

Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 
kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hải Dương.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2021 

và thay thế Quyết định số 1304/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2007 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; Quyết 
định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Hải Dương về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 
1304/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2007.

https://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=101/2017/N%C4%90-CP&match=True&area=2&lan=1&bday=01/9/2017&eday=01/9/2017
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-10-2017-tt-bnv-quy-dinh-danh-gia-chat-luong-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-372270.aspx
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân  dân tỉnh, Giám đốc các sở, 
Trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành 
phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan, chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- T.trực Tỉnh ủy;
- T.trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các Huyện ủy, Thành ủy;
- Trường Chính trị tỉnh;
- Trung tâm CNTT thuộc VPUBND tỉnh;
- Lưu:VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Nguyễn Dương Thái
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