
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ NỘI VỤ

Số:           /SNV-CCVC

V/v góp ý vào Dự thảo Tờ trình, 
Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy 

chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức, viên chức tỉnh Hải Dương

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày        tháng       năm 2022

       Kính gửi:
     - Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
     - Các sở, ban ngành tỉnh;
     - UBND các huyện, thị xã, thành phố;
     - Trường Chính trị tỉnh.

  

Theo Chương trình làm việc của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh về việc 
giao Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết 
định số 59/2020/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 ban hành Quy chế đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hải Dương;

Thực hiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định tại 
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và Nghị 
định số 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, Sở Nội 
vụ xây dựng dự thảo các văn bản: Tờ trình, Quyết định, Quy chế; 

Sở Nội vụ gửi Quý cơ quan, đơn vị dự thảo Tờ trình, Quyết định sửa đổi 
bổ sung Quy chế nêu trên kèm theo Bản Thuyết minh để tham gia ý kiến. Đề 
nghị các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị 
liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản và gửi về Sở Nội vụ (qua 
Phòng Công chức viên chức), trước ngày 25 tháng 6 năm 2022 (đồng thời, gửi 
file word qua hòm thư điện tử: ngothihuonglan@haiduong.gov.vn) để tổng 
hợp, hoàn thiện Dự thảo báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Sở Nội vụ trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.

Nơi nhận:                                                                                   
- Như trên;
- Trung tâm CNTT, VP UBND tỉnh (để đăng tải);
- Lưu: VT, CCVC.

GIÁM ĐỐC

Phạm Mạnh Hùng
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