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    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /2021/NQ-HĐND Bình Phước, ngày      tháng     năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách khuyến khích, 

hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng và  

thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Bình Phước 

được ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND  

ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC  

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ….. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của 

Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;  

Căn cứ Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 của 

Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất 

sắc, cán bộ khoa học trẻ; 

Căn cứ Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của 

Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-

CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành 

cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

Dự thảo sau khi tiếp thu ý kiến 

của Ban Pháp chế - HĐND tỉnh 

 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-101-2017-nd-cp-boi-duong-can-bo-cong-vien-chuc-4deee.html
https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-01-2018-tt-bnv-huong-dan-101-2017-nd-cp-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-5917e.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-101-2017-nd-cp-boi-duong-can-bo-cong-vien-chuc-4deee.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-101-2017-nd-cp-boi-duong-can-bo-cong-vien-chuc-4deee.html
https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-36-2018-tt-btc-lap-du-toan-quan-ly-kinh-phi-dao-tao-can-bo-cong-chuc-5d92d.html
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Xét Tờ trình số       /TTr-UBND ngày      tháng     năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 56/BC-HĐND-PC ngày 24 tháng 11 năm 

2021 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu 

Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách khuyến 

khích, hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng và thu 

hút nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Bình Phước được ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh. Cụ thể như sau: 

1. Bổ sung khoản 3 Điều 9 như sau: 

“3. Đối với CBCCVC được cấp có thẩm quyền cử đi tham gia các lớp bồi 

dưỡng  ngoài tỉnh: đối với lớp chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp. 

a) Ngân sách hỗ trợ học phí. 

b) Thủ trưởng, cơ quan, đơn vị cân đối nguồn kinh phí hoạt động thường 

xuyên chi hỗ trợ tiền ăn, tiền ở, tiền đi lại cho CBCCVC nhưng không vượt quá 

quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 Quy định này”. 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau: 

“Điều 10. Hỗ trơ ̣khác 

Ngoài các khoản hỗ trợ tại Điều 6, Điều 9, Điều 12 Quy định này, 

CBCCVC người dân tộc thiểu số, CBCCVC nữ được hỗ trợ thêm từ nguồn ngân 

sách của tỉnh, cụ thể: 

1. Người dân tộc thiểu số đươc̣ hỗ trơ ̣ 0,4 lần mức lương cơ 

sở/người/tháng. 

2. Nữ đươc̣ hỗ trơ ̣0,3 lần mức lương cơ sở/người/tháng. 

3. Nữ đang trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được hỗ trợ 

0,3 lần mức lương cơ sở/người/tháng”. 

3. Bổ sung khoản 4 Điều 12 như sau: 

Hỗ trợ tiền học phí đối với viên chức: thực hiện theo khoản 4 Điều 1 Nghị 

quyết này. 

4. Sửa đổi khoản 2 Điều 18 như sau: 

“2. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập 

thực hiện như sau: 

- Đối với đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi 

hoạt động thường xuyên: Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi 

dưỡng viên chức như hỗ trợ cho công chức. 
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- Đối với đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi hoạt động thường 

xuyên từ 50% trở xuống: Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức do ngân sách 

nhà nước hỗ trợ bằng 50% mức hỗ trợ cho công chức. 

- Đối với đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi hoạt động thường 

xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi hoạt động thường 

xuyên, đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi hoạt động thường xuyên từ 

50% trở lên: Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức do viên chức tự túc, nguồn 

tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các nguồn khác bảo đảm”. 

Điều 2. Các nội dung khác không sửa đổi, bổ sung thì vẫn thực hiện theo 

Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ cán bộ, công chức, viên 

chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nhân lực chất lượng cao trên địa 

bàn tỉnh Bình Phước. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội đồng 

nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân 

dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, kỳ họp 

thứ        thông qua ngày      tháng     năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông 

qua./. 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- VPQH, VPCP, Bộ Tài chính Bộ Nội vụ; Bộ 

Tư pháp (Cục KTVB);                             

- TTTU, TTHĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH, UBND 

tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm CNTTTT (Sở TTTT); 

- LĐVP, Phòng Tổng hợp; 

- Lưu: VT. 

  CHỦ TỊCH 

 

  

 

 

 

 


