CÔNG BÁO/Số 10+11+12/ Ngày 05-12-2010
UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

Số: 33/2010/Qð-UBND

45

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ðà Nẵng, ngày 08 tháng 10 năm 2010

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh về tổ chức, quản lý công tác ñào tạo, bồi dưỡng
và chế ñộ trợ cấp ñối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các
cơ quan, ñơn vị thuộc thành phố ðà Nẵng ñược cử ñi ñào tạo, bồi dưỡng
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ñiều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của HðND,
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy ñịnh nhiệm vụ, quyền hạn, tổ
chức bộ máy của UBND huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội ñồng nhân dân;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ñược Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008 và các
văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Nghị ñịnh số 18/2010/Nð-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính
phủ về ñào tạo, bồi dưỡng công chức;
Căn cứ Quyết ñịnh số 161/2003/Qð-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2003 của Thủ
tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;
Căn cứ Thông tư số 51/2008/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tài
chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài
chính Quy ñịnh chế ñộ công tác phí, chế ñộ chi tổ chức các cuộc hội nghị ñối với các
cơ quan nhà nước và ñơn vị sự nghiệp công lập;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ thành phố ðà Nẵng,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về tổ chức, quản lý công
tác ñào tạo, bồi dưỡng và chế ñộ trợ cấp ñối với cán bộ, công chức, viên chức công
tác tại các cơ quan, ñơn vị thuộc thành phố ðà Nẵng quản lý ñược cử ñi ñào tạo, bồi
dưỡng.
ðiều 2. Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc Sở Tài chính thành phố ðà Nẵng chịu
trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết ñịnh này.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế các
Quyết ñịnh sau: Quyết ñịnh số 94/2005/Qð-UB ngày 29 tháng 7 năm 2005 của

