
UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ NỘI VỤ 

 
Số:          /SNV-CCVC 

V/v góp ý vào dự thảo Nghị quyết 

của HĐND tỉnh sửa đổi Quy định 
kèm theo Nghị quyết số 

11/2018/NQ-HĐND và Nghị quyết 

số 11/2020/NQ-HĐND  
  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Lào Cai, ngày      tháng  5  năm 2022  

Kính gửi: 
- Các cơ quan, Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy; 
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; 
- Các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND 

tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

 
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Nghị 

định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;  

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Thông báo số 1445-TB/TU ngày 

13/4/2022 kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban ngày 

12/4/2022, Thông báo số 1479-TB/TU ngày 28/4/2022 về chủ trương sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 

của HĐND tỉnh (quy định về một số mức chi thực hiện cho công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai); Chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại Văn bản số 1552/UBND-TH ngày 18/4/2022 về việc thực hiện 

chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban ngày 12/4/2022, Văn bản 

số 1841/UBND-NC ngày 29/4/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị  

quyết số 11/2018/NQ-HĐND. Theo đó Sở Nội vụ được giao phối hợp với các sở 

ngành liên quan thực hiện 2 nhiệm vụ sau: 

- Tham mưu xây dựng, đề xuất cơ chế chính sách thu hút cán bộ, giảng 

viên có trình độ tiến sỹ; hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo trình độ 

tiến sỹ giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030 đảm bảo các tiêu chuẩn, tiêu 

chí phục vụ việc xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức độ 2 trình cấp 

có thẩm quyền xem xét. 

- Tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy định một số mức chi thực hiện công tác 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018. 
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 Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Nội vụ xây dựng dự thảo Nghị quyết 

của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy định một số mức chi thực hiện công tác 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018; Quy định 

chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020.  

(Có dự thảo Nghị quyết kèm theo văn bản này và đăng tải trên cổng thông 

tin của Sở Nội vụ) 

Thực hiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nội vụ 

Lào Cai đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, tham gia ý kiến 

vào nội dung dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh. 
 

Văn bản tham gia ý kiến đề nghị gửi về Sở Nội vụ trước ngày 13/6/2022 

để tổng hợp hoàn thiện dự thảo và thực hiện các bước tiếp theo./. 

 
Nơi nhận:     
- Như trên; 
- Lưu: VT, CCVC. 
 

 

 

 
 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 
 

 
Giàng Thị Bằng 
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