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DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của
HĐND thành phố về ban hành Quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực
chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG,
KHÓA ……, KỲ HỌP THỨ …..
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Xét Tờ trình số
/TTr-UBND ngày tháng năm 2019 của Ủy ban
nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố Đà
Nẵng ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND
ngày 07 tháng 7 năm 2017 của HĐND thành phố về ban hành Quy định chính
sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng;
Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố và ý
kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 của Quy định chính sách phát
triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng ban hành
kèm theo Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của
HĐND thành phố, như sau:
Điều 3. “3. Hằng năm, trên cơ sở tổng hợp nhu cầu nhân lực chất lượng
cao của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố xây
dựng và phê duyệt danh mục chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng và thu hút của năm kế
tiếp để triển khai thực hiện.”
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Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện
Nghị quyết này.
Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
Khóa ...., nhiệm kỳ 20....-20...., kỳ họp thứ ........ thông qua ngày .... tháng .....
năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm 2019./.
Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
- Bộ: Tài chính, Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL thuộc Bộ Tư pháp;
- BTV Thành ủy, cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy;
- ĐB HĐND thành phố; Đoàn ĐBQH thành phố;
- UBND, UBMTTQVN thành phố;
- VP ĐBQH; HĐND, UBND thành phố;
- Các sở, ngành, đoàn thể thành phố;
- Quận, huyện ủy; HĐND, UBND, UBMTTQ VN các
quận huyện, HĐND, UBND các phường xã;
- Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đài PTTH ĐN,
Trung tâm TTVN (VTV8), Cổng TTĐT thành phố;
- Lưu: VT, TH.
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