
U BAN NHAN DAN 
THANH PHO BA NANG 

S: Jjd'f /EJBND-NCPC 

V/v cho 2 kin rà soát di vài 
vAn bàn quy phm pháp 1ut 

CONG HOA xA HQJ CH NGHIA VIT NAM 
Bc 1p - Tr do - Hnh phác 

Dà N8ng, ngày Othángrnain 2020 

KInh gCri: Sâ NOi v11 

Xét d nghj cüa S NOi  vi  t?i  T trInh s 1143/TTr-SNV ngày 15 tháng 4 
näm 2020 ye vic rà soát van bàn quy pham pháp lut quy djnh ye th'c hin 
chInh sách phát triên nguôn nhân 1irc chat luqng cao khu virc cong trên dja bàn 
thânh phO Dà N.ng. 

Trên cci sâ kin cUa các thânh viên UBND thành ph& UBND thành phé 
thông nhât ni dung rà soát dôi vâi van bàn nêu t?i  T trInh so 1143/TTr-SNV 
ngày 15 tháng 4 nàm 2020 cüa Sä Ni vi. 

Ben c.nh do, d nghj S NOi  vlj liru nOi  dung kin cüa Uy viên UBND 
thành phô là Giám dc Si Tr pháp (bàn photo kern theo) dê thrc hin các buàc 
thu t11c tiêp theo theo dung quy djnh. 

Nhn dixçc Cong van nay, yeu cu thi.rc hién./.
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J\T0j n/i In: 
-Nhirtrên; 
- Liru: VT, NCPC. 

1Iunh Birc Tho 



UBND THANH PHO DA NANG CONG HOA xA 1101 CHU NGIIIA VIT NAM 
iJY VLEN UBND TP BN Bc Ip - Tir do - Hnh phi1c  

fià Nãng, ngày tháng 4 ndrn 2020 

PHIEEU LAY '\ MEN 
THANU VIEN UY BAN NHAN DAN THANH PRO BA NANG 
(Kern theo Cong van s 1268/VP-NcPC ngày 23 tháng 4 nárn 2020 

cia Van phông Doàn DBQH, HDND và UBND thành ph0) 

1. Tom tt ni dung 1y kin: v d nghj xây drng Quy& djnh sra d&, b 
sung mt s ni dung ti Quy dnh v vic thixc hin chInh sách phát trin ngun nhân 
1irc chit luçing cao khu vrc cong thành ph6 Ba Nng ban bath kern theo Quy& djnh s 
28/2019/Q- ngày 04/6/2020 cüa UBND thành ph Ba Nng. 

• fl 9 •A A A S 2. Y kien cua Uy vien Uy ban nhan dan thanh pho: 

a) 1  Dng 

b) fl Không dng 

L do không dng : 

c) ' kin khác (nu có): 

D ngh km : S& Ni vi dang thirc hin vic rà soát Quyt djnh s 28/2019/QD-
UBND cüa UBND thành ph Va trinh UBNID thành ph xi:r 1 kt qua rà soát di vài 
quy& djnh nay. Do do, d nghj diu chinh Th trInh thành T& trInh d nghj xi'r 1 kt qu 
rà soát d6i vi h sa rà soát Quy& djnh s 28/201 9/QD-UBND cüa UBND thành pM./ 

Uy vién UBND TP dtrçc 1y kin 
GIAMDOC S TU' PHAP 

rF1 Nhu' Hoa 

27 -04- 7J2 
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