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Lạng Sơn, ngày         tháng  6  năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách và dự toán kinh phí hỗ trợ,  

khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 (đợt 1) 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết điṇh số 23/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quy định về chế độ hỗ trợ, khuyến khích đối với cán bộ, công 

chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; chính sách thu hút người có 

trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 304/TTr-SNV ngày 11 

tháng 6 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này danh sách và dự toán kinh phí 

thực hiện chế độ hỗ trợ, khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, 

viên chức, người hoạt động không chuyên trách, đối tượng tạo nguồn theo Quyết 

điṇh số 23/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn (đợt 1 

năm 2021), cụ thể như sau: 

1. Tổng số người được hưởng chế độ hỗ trợ, khuyến khích đào tạo, bồi 

dưỡng là 82 người, cụ thể: 

a) Hỗ trợ đào tạo: 63 người, kinh phí là 462.841.000 đồng. 

b) Khuyến khích đào tạo:  19 người, kinh phí là 1.197.960.000 đồng. 

2. Tổng dự toán kinh phí thanh toán: 1.660.801.000 đồng. 

(Bằng chữ: Một tỉ, sáu trăm sáu mươi triệu, tám trăm linh một nghìn đồng 

chẵn). Chi tiết danh sách và dự toán kinh phí có trong phụ lục đính kèm. 

3. Nguồn kinh phí thực hiện: được sử dụng từ nguồn ngân sách sự nghiệp 

dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng khối Đảng, Đoàn thể, Quản lý nhà nước 

năm 2021. 

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh phương án phân bổ, giao dự toán kinh phí cho các cơ quan, đơn vị 

để thực hiện thanh toán chế độ hỗ trợ, khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng theo quy 

định.  
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài 

chính, Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Các Sở: Nội vụ; Tài chính; 

- PCVP UBND tỉnh,   

các phòng: KT, THNC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (HXĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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