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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày

tháng

năm 2019

DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT
Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên
chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 9
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí
dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Quyết định số 323/QĐ-BTC ngày 01/3/2019 của Bộ Tài chính về
việc đính chính Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí
dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
Xét Tờ trình số
/TTr-UBND của Ủy ban nhân tỉnh ngày
tháng
năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận
của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
2. Đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng
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a) Cán bộ trong các cơ quan nhà nước;
b) Công chức, công chức thực hiện chế độ tập sự trong các cơ quan của
Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương; ở
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh); ở huyện, quận,
thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương
(sau đây gọi là cấp huyện); công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp
xã); công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập;
c) Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, chiến sỹ, công nhân,
viên chức trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân;
d) Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; những người
hoạt động không chuyên trách ở thôn, làng, ấp, bản, buôn, sóc, tổ dân phố ở
phường, thị trấn;
đ) Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập;
Dưới đây các đối tượng tại điểm a, b, c, d Khoản này được gọi chung là
cán bộ, công chức (CBCC); các đối tượng tại điểm đ Khoản này gọi chung là
viên chức.
Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện
a. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được đảm bảo từ nguồn
ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành; kinh phí của cơ quan
quản lý, sử dụng cán bộ, công chức; đóng góp của cán bộ, công chức; tài trợ của
tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
b. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức được đảm bảo từ nguồn tài chính
của đơn vị sự nghiệp công lập, đóng góp của viên chức và các nguồn khác theo
quy định của pháp luật.
Chương II
MỨC CHI ĐÀO TẠO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG NƯỚC VÀ
CHI TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG, CẬP
NHẬT KIẾN THỨC, KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ SỬ DỤNG NGUỒN
ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Điều 3. Mức chi đào tạo CBCC trong nước
1. Kinh phí đào tạo CBCC ở trong nước được bố trí trong dự toán hàng
năm của cơ quan, đơn vị quản lý CBCC và được sử dụng để chi cho các nội
dung sau:

3
- Chi phí dịch vụ đào tạo và các khoản chi phí bắt buộc phải trả cho các
cơ sở đào tạo: Theo hoá đơn của cơ sở đào tạo nơi CBCC được cử đi đào tạo
hoặc theo hợp đồng cụ thể do cấp có thẩm quyền ký kết;
- Chi hỗ trợ kinh phí mua tài liệu học tập bắt buộc: Căn cứ khả năng ngân
sách được giao, căn cứ vào chứng từ, hóa đơn hợp pháp thủ trưởng cơ quan, đơn
vị quyết định mức chi hỗ trợ kinh phí mua tài liệu học tập bắt buộc cho đối
tượng được cử đi đào tạo cho phù hợp.
2. Chi hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung; chi hỗ trợ
chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ; nghỉ tết); chi
thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho cán bộ, công chức trong những ngày đi tập
trung học tại cơ sở đào tạo (trong trường hợp cơ sở đào tạo và đơn vị tổ chức
đào tạo xác nhận không bố trí được chỗ nghỉ):
Căn cứ địa điểm tổ chức lớp học và khả năng ngân sách, các cơ quan, đơn
vị cử cán bộ, công chức đi học sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và
nguồn kinh phí khác của mình để hỗ trợ cho CBCC được cử đi đào tạo các
khoản chi phí nêu trên đảm bảo nguyên tắc: Các khoản chi hỗ trợ này không
vượt quá mức chi quy định tại Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày
20/12/2017 của HĐND tỉnh quy định một số mức chi công tác phí, chi hội nghị
trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Sau đây viết tắt là Nghị quyết số 19/2017/NQHĐND của HĐND tỉnh)
3. Chi hỗ trợ các cán bộ, công chức là nữ, là người dân tộc thiểu số được
cử đi đào tạo theo các chính sách, chế độ quy định của pháp luật về bình đẳng
giới và công tác dân tộc; kinh phí hỗ trợ cán bộ, công chức là nữ, là người dân
tộc thiểu số bố trí trong dự toán chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị quản lý
cán bộ, công chức.
Điều 4. Mức chi tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật
kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ sử dụng nguồn đào tạo, bồi dưỡng CBCC
Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND của
HĐND tỉnh.
Chương III
MỨC CHI BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG NƯỚC
Điều 5. Đối với các nội dung chi do các cơ sở bồi dưỡng hoặc các cơ
quan, đơn vị được giao nhiệm vụ mở lớp bồi dưỡng CBCC, viên chức, giao
nhiệm vụ biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng thực hiện
Căn cứ tình hình thực tế và khả năng kinh phí được cấp có thẩm quyền
phân bổ hàng năm, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức các
khoá bồi dưỡng CBCC quyết định các mức chi cụ thể cho phù hợp; đồng thời
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phải bảo đảm sắp xếp kinh phí để thực hiện theo đúng nhiệm vụ bồi dưỡng
CBCC được cấp có thẩm quyền giao và trong phạm vi dự toán được phân bổ; cụ
thể như sau:
1. Chi thù lao giảng viên, báo cáo viên:
a) Giảng viên, báo cáo viên trong nước:
Tuỳ theo đối tượng, trình độ học viên, căn cứ yêu cầu chất lượng khóa bồi
dưỡng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức các khoá bồi
dưỡng CBCC quyết định mức chi thù lao cho giảng viên, trợ giảng (nếu có), báo
cáo viên trong nước (bao gồm cả thù lao soạn giáo án bài giảng) trên cơ sở thỏa
thuận theo hình thức hợp đồng công việc phù hợp với chất lượng, trình độ của
giảng viên, báo cáo viên trong phạm vi dự toán được giao. Mức chi thù lao (một
buổi giảng được tính bằng 4 tiết học) theo quy định sau:
- Giảng viên, báo cáo viên là Uỷ viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng, Bí
thư tỉnh uỷ và các chức danh tương đương: 2.000.000 đồng/người/buổi;
- Giảng viên, báo cáo viên là Thứ trưởng, Chủ tịch HĐND và UBND cấp
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phó Bí thư tỉnh uỷ và các chức danh
tương đương; giáo sư; chuyên gia cao cấp; Tiến sỹ khoa học: 1.600.000
đồng/người/buổi;
- Giảng viên, báo cáo viên là cấp Phó chủ tịch HĐND và UBND cấp tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương, Vụ trưởng và Phó vụ trưởng thuộc Bộ, Viện
trưởng và phó viện trưởng thuộc Bộ, Cục trưởng, Phó cục trưởng và các chức
danh tương đương; phó giáo sư; tiến sỹ; giảng viên chính: 1.200.000
đồng/người/buổi;
- Giảng viên, báo cáo viên còn lại là cán bộ, công chức, viên chức công
tác tại các cơ quan, đơn vị ở trung ương và cấp tỉnh (ngoài 3 đối tượng nêu trên):
1.000.000 đồng/người/buổi;
- Giảng viên, báo cáo viên là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại
các đơn vị từ cấp huyện và tương đương trở xuống: 600.000 đồng/người/buổi;
b) Giảng viên nước ngoài:
- Đối với các lớp đào tạo bồi dưỡng sử dụng nguồn ngân sách nhà nước;
nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường
xuyên và đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: Trường
hợp mức chi thù lao cho giảng viên nước ngoài không vượt quá mức chi tối đa là
2.000.000 đồng/người/buổi, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng quyết định mức thù lao đối
với giảng viên nước ngoài trên cơ sở thỏa thuận tùy theo chất lượng giảng viên;
Trường hợp mức chi thù lao giảng viên nước ngoài cao hơn mức 2.000.000
đồng/người/buổi, trên cơ sở đề xuất mức chi của các giảng viên, cơ quan được
giao mở lớp chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban
nhân dân tỉnh xin ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đối
với từng trường hợp cụ thể làm cơ sở triển khai thực hiện.
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- Đối với các lớp đào tạo bồi dưỡng còn lại ngoài các lớp trên: cơ quan
chủ trì mở lớp hoặc cơ sở đào tạo quyết định mức chi thù lao giảng viên nước
ngoài trên cơ sở thỏa thuận tùy theo chất lượng giảng viên và bảo đảm phù hợp
với khả năng nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị.
c) Riêng đối với các giảng viên chuyên nghiệp làm nhiệm vụ giảng dạy
trong các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, thì số giờ giảng vượt định mức được thanh
toán theo quy định hiện hành về chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo
trong các cơ sở giáo dục công lập theo quy định tại Thông tư liên tịch số
07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm
giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập. Trường hợp các giảng
viên này được mời tham gia giảng dạy tại các lớp học do các cơ sở đào tạo khác
tổ chức thì vẫn được hưởng theo chế độ thù lao giảng viên theo quy định.
2. Phụ cấp tiền ăn cho giảng viên:
Tuỳ theo địa điểm, thời gian tổ chức lớp học, các cơ quan, đơn vị được
giao chủ trì tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng CBCC quyết định chi phụ cấp
tiền ăn cho giảng viên phù hợp với mức chi phụ cấp lưu trú được quy định tại
Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.
3. Chi phí thanh toán tiền phương tiện đi lại, tiền thuê phòng nghỉ cho
giảng viên:
Trường hợp cơ quan, đơn vị không bố trí được phương tiện, không có
điều kiện bố trí chỗ nghỉ cho giảng viên mà phải đi thuê thì được chi theo mức
chi quy định hiện hành tại Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.
4. Chi dịch thuật:
Thực hiện theo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi tiếp khách
nước ngoài, tổ chức các hội nghị quốc tế và tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh
Nghệ An.
5. Chi nước uống phục vụ lớp học: Áp dụng mức chi nước uống tổ chức
các cuộc hội nghị theo quy định tại Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND của
HĐND tỉnh.
6. Chi ra đề thi, coi thi, chấm thi:
Áp dụng mức chi ra đề thi, coi thi, chấm thi tại Thông tư liên tịch số
66/2012/TTLT/BTC-BGDDT ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục
và Đào tạo hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện
xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị
tham gia các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực.
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Riêng đối với các giảng viên chuyên nghiệp làm nhiệm vụ giảng dạy
trong các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện quy đổi thời gian ra giờ chuẩn theo
quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ
Nội vụ về 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.
7. Chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc:
Căn cứ khả năng nguồn kinh phí, căn cứ số lượng học viên đạt loại giỏi,
loại xuất sắc của từng lớp, cơ sở đào tạo được quyết định chi khen thưởng cho
học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc theo mức tối đa không quá 200.000 đồng/học
viên.
8. Các khoản chi phí theo thực tế phục vụ trực tiếp lớp học:
- Chi thuê hội trường, phòng học; thuê thiết bị, dụng cụ phục vụ giảng dạy
(đèn chiếu, máy vi tính, thiết bị khác....);
- Chi mua, in ấn giáo trình, tài liệu trực tiếp phục vụ lớp học (không bao
gồm tài liệu tham khảo); chi in và cấp chứng chỉ;
- Chi tiền thuốc y tế thông thường cho học viên;
Các khoản chi phí thực tế nêu trên khi thanh toán phải có đầy đủ chứng
từ, hoá đơn theo quy định. Đối với các khoản chi thuê phòng học, thuê thiết bị,
dụng cụ phục vụ giảng dạy phải có hợp đồng, hoá đơn theo quy định; trong
trường hợp mượn cơ sở vật chất của các cơ quan, đơn vị khác tổ chức lớp đào
tạo, bồi dưỡng nhưng vẫn phải thanh toán các khoản chi phí điện, nước, vệ sinh,
an ninh, phục vụ, thì chứng từ thanh toán là bản hợp đồng và thanh lý hợp đồng
công việc giữa hai bên kèm theo phiếu thu của cơ quan, đơn vị cho mượn cơ sở
vật chất; bên cho mượn cơ sở vật chất hạch toán khoản thu này để giảm chi kinh
phí hoạt động của đơn vị.
9. Chi hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về;
nghỉ lễ; nghỉ tết); chi hỗ trợ tiền thuê chỗ nghỉ cho các đối tượng là những người
hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; những người hoạt động không chuyên
trách ở thôn, làng, ấp, bản, buôn, sóc, tổ dân phố ở phường, thị trấn trong những
ngày đi tập trung học tại cơ sở đào tạo: không vượt quá mức chi quy định tại
Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.
10. Chi phí tổ chức cho học viên đi khảo sát, thực tế:
- Chi trả tiền phương tiện đưa, đón học viên đi khảo sát, thực tế: Theo hợp
đồng, chứng từ chi thực tế;
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- Hỗ trợ một phần tiền ăn, tiền nghỉ cho học viên trong những ngày đi
thực tế: Do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng quyết định
mức hỗ trợ phù hợp với mức chi công tác phí quy định tại Nghị quyết số
19/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và phải bảo đảm trong phạm vi dự toán
kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được giao.
11. Chi biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng mới; chi chỉnh sửa, bổ
sung cập nhật chương trình, tài liệu bồi dưỡng:
Căn cứ quy định tại Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17/06/2009 của
Bộ Tài chính quy định nội dung, mức chi xây dựng chương trình khung và biên
soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo Đại học,
Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, các cơ quan, đơn vị chủ trì biên soạn
chương trình, giáo trình quyết định mức chi cho phù hợp với từng chương trình
đào tạo, bồi dưỡng.
12. Chi hoạt động quản lý trực tiếp các lớp bồi dưỡng CBCC của các cơ
sở đào tạo, bồi dưỡng hoặc các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ mở lớp đào
tạo, bồi dưỡng:
Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng hoặc cơ quan tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng
CBCC được phép trích tối đa không quá 10% trên tổng kinh phí của mỗi lớp học
và được tính trong phạm vi nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được phân bổ để
chi phí hoạt động quản lý trực tiếp các lớp bồi dưỡng CBCC, viên chức, bao
gồm: Chi công tác phí cho cán bộ quản lý lớp của cơ sở đào tạo (nếu có); chi
làm thêm giờ của cán bộ quản lý lớp (nếu có) và các khoản chi khác để phục vụ
quản lý, điều hành lớp học (nếu có);
Kinh phí phục vụ quản lý lớp học không chi hết, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng,
cơ quan tổ chức lớp bồi dưỡng được chủ động sử dụng cho các nội dung khác có
liên quan phục vụ nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC. Cơ sở đào tạo, bồi
dưỡng, cơ quan tổ chức lớp bồi dưỡng CBCC có trách nhiệm quy định trong quy
chế chi tiêu nội bộ về định mức chi quản lý và sử dụng khoản kinh phí quản lý
lớp học đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước.
13. Chi các hoạt động phục vụ trực tiếp công tác quản lý đào tạo, bồi
dưỡng CBCC:
- Chi tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị; chi đi công tác để kiểm tra,
đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số
19/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh;
- Chi điều tra, khảo sát xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng: Áp dụng
mức chi quy định tại Nghị quyết số 20/2017/nQ-HĐND ngày 20/12/2017 của
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HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi của các cuộc điều tra thống kê trên địa
bàn tỉnh Nghệ An do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định .
- Chi văn phòng phẩm, các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến công
tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng CBCC: Căn cứ chứng từ chi hợp pháp, hợp lệ
theo quy định hiện hành.
Điều 6. Đối với các nội dung chi do cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công
chức đi bồi dưỡng thực hiện
Chi hỗ trợ một phần tiền ăn cho học viên trong thời gian đi học tập trung;
chi hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ;
nghỉ tết); chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho học viên trong những ngày đi
học tập trung tại cơ sở bồi dưỡng (trong trường hợp cơ sở bồi dưỡng và đơn vị
tổ chức bồi dưỡng xác nhận không bố trí được chỗ nghỉ): Căn cứ địa điểm tổ
chức lớp học và khả năng ngân sách, các cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức,
viên chức đi học sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn kinh phí
hợp pháp khác để hỗ trợ cho CBCC được cử đi đào tạo, bồi dưỡng các khoản chi
phí nêu trên đảm bảo nguyên tắc: Các khoản chi hỗ trợ này phù hợp với mức chi
quy định tại Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.
Cơ quan đơn vị cử CBCC, viên chức đi học không chi hỗ trợ tiền chi phí
đi lại và tiền thuê chỗ nghỉ đối với các trường hợp là những người hoạt động
không chuyên trách ở cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở
thôn, làng, ấp, bản, buôn, sóc, tổ dân phố ở phường, thị trấn đã được cơ sở đào
tạo, bồi dưỡng hoặc các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ mở lớp đào tạo, bồi
dưỡng CBCC chi hỗ trợ theo mức quy định tại Khoản 9 Điều 4 Chương III Nghị
quyết này.
Chương IV
MỨC CHI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở NƯỚC
NGOÀI VÀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC
Điều 7. Mức chi đào tạo, bồi dưỡng CBCC ở nước ngoài
Căn cứ nội dung chi cho đào tạo, bồi dưỡng CBCC ở nước ngoài quy định
tại khoản 4 Điều 4 Thông tư số 36/2017/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định chi theo Đề án đã được cấp có thẩm quyền
quyết định và sử dụng từ nguồn ngân sách đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của tỉnh
để thực hiện.
Điều 8. Mức chi đào tạo, bồi dưỡng viên chức
Căn cứ nguồn lực tài chính bố trí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng viên
chức tại cơ quan, đơn vị; căn cứ nội dung chi đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên
chức quy định tại Điều 4 Thông tư số 36/2017/TT-BTC và mức chi đào tạo, bồi
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dưỡng đối với CBCC quy định tại Điều 3, Điều 4 Chương II; Điều 5, Điều 6
Chương III và Điều 7 Chương IV Nghị quyết này, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp
công lập quyết định mức chi đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức phù hợp với
quy định của pháp luật về cơ chế tài chính của đơn vị mình.
Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 9. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết
này.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân
và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.
Điều 10. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, kỳ
họp thứ 9 thông qua ngày
tháng
năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày
tháng năm 2019./.
Nơi nhận:
- VP Quốc hội, VPCP;
- Cục kiểm tra văn bản - BTP;
- Các Bộ, ngành liên quan;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành liên quan;
- Các huyện, thành phố, thị xã;
- TT Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, STC (...).LTTN... .
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