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CÔNG BÁO/Số 06+07+08/Ngày 15-6-2019
ỦY BAN NHÂN DÂN
T THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

Số: 28/2019/Qð-UBND

33

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

ðà Nẵng, ngày 04 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh về việc thực hiện chính sách phát triển
nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố ðà Nẵng
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 06/2010/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính
phủ quy ñịnh những người là công chức;
Căn cứ Nghị ñịnh số 143/2013/Nð-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính
phủ quy ñịnh về bồi hoàn học bổng và chi phí ñào tạo;
Căn cứ Nghị ñịnh số 163/2016/Nð-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính
phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị ñịnh số 101/2017/Nð-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính
phủ về ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2015/TTLT-BGDðT-BTC ngày 10 tháng 3
năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo và Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng
dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 143/2013/Nð-CP ngày 24 tháng 10 năm
2013 của Chính phủ quy ñịnh về bồi hoàn học bổng và chi phí ñào tạo;
Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 101/2017/NðCP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về ñào tạo bồi dưỡng cán bộ, công
chức, viên chức;
Căn cứ Nghị quyết số 107/2017/NQ-HðND ngày 07 tháng 07 năm 2017 của
Hội ñồng nhân dân thành phố ðà Nẵng về ban hành quy ñịnh chính sách phát triển
nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố ðà Nẵng;

