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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 24 tháng 01 năm 2019

V/v đóng góp dự thảo Tờ trình
UBND tỉnh và Nghị quyết của
HĐND tỉnh về mức chi đào tạo,
bồi dưỡng CBCCVC (lần 2)

Kính gửi:
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Cơ quan hành chính cấp tỉnh;
- Các Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh;
- Trường Chính trị tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố,

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số
9942/UBND-SNV ngày 03/10/2018 về việc triển khai Thông tư số 36/2018/TTBTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính. Theo đó, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối
hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, tham mưu
UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định mức chi đào tạo, bồi dưỡng
trên địa bàn tỉnh theo quy định.
Ngày 06/12/2018, Sở Nội vụ đã có Công văn số 1799/SNV-CCVC về
việc đóng góp dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và Nghị quyết Hội đồng nhân dân
dân tỉnh quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC gửi các cơ
quan, đơn vị, địa phương góp ý.
Đến nay, Sở Nội vụ đã nhận được văn bản góp ý của 23 cơ quan, đơn vị,
địa phương. Trong đó:
- 19/23 cơ quan, đơn vị, địa phương thống nhất ý kiến;
- 04/23 cơ quan, đơn vị, địa phương có ý kiến góp ý.
(Đính kèm danh sách các cơ quan, đơn vị, địa phương đã gửi văn bản góp ý)
Trên cơ sở một số ý kiến góp ý các cơ quan, đơn vị, địa phương; Sở Nội vụ
tiếp thu, chỉnh lý dự thảo (lần 2), gồm:
- Dự thảo Tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh (theo Mẫu 03 – ban hành kèm
theo Nghị định 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);
- Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định mức chi
cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bà
Rịa – Vũng Tàu theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật ban hành văn bản quy
phạm năm 2015.

Tại khoản 3 Điều 120 Luật ban hành văn bản quy phạm năm 2015 quy định
lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết: “Cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến có trách
nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được dự thảo
văn bản”.
Sở Nội vụ kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, phối
hợp thực hiện để kịp thời gửi Sở Tư pháp thẩm định theo quy định và tham mưu
Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành./.
Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính, dự thảo
lần 2, các văn bản liên quan được đăng tải trên trang Thông tin điện tử Sở Nội
vụ và trang Thông tin điện tử Cải cách hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, địa
chỉ: sonoivu.baria-vungtau.gov.vn và http://cchc.baria-vungtau.gov.vn.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Hội đồng điều hành 351 (báo cáo);
- Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Phó Giám đốc SNV;
- Website Sở Nội vụ; Trang CCHC tỉnh;
- Lưu: VT.
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