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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức  

tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025  
 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 
 

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

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 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP 

ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

giai đoạn 2016-2025; 

Căn cứ Quyết định số 1234/QĐ-BNV ngày 03/12/2021 của Bộ Nội vụ phê 

duyệt Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 29/10/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; 

Căn cứ Quyết định số 1087/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3879/TTr-SNV ngày 

11/12/2021. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-101-2017-nd-cp-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-101-2017-nd-cp-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-163-qd-ttg-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-2016-301480.aspx


 
 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài 

chính; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Bộ Nội vụ (để b/c); 

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND (để b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Vụ ĐTBD CBCCVC – Bộ Nội vụ; 

- Trường Chính trị tỉnh; 

- Các Huyện ủy, thành ủy; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, VXNV. NY 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

Trần Quốc Nam 
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