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Số: 282/2019/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 12  tháng 12  năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Sửa đổi Khoản 3 Điều 3 Quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực 

chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo 
Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của HĐND thành phố

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Xét Tờ trình số  8057/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Đà Nẵng về việc đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng ban 
hành Nghị quyết sửa đổi Khoản 3 Điều 3 Quy định chính sách phát triển nguồn nhân 
lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Nghị quyết số 
107/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của HĐND thành phố; Báo cáo thẩm 
tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các đại biểu Hội đồng 
nhân dân thành phố Đà Nẵng tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Sửa đổi Khoản 3, Điều 3 của Quy định chính sách phát triển nguồn nhân 

lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Nghị quyết 
số 107/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố 
như sau:

 “3. Hằng năm, trên cơ sở tổng hợp nhu cầu nhân lực chất lượng cao của các cơ quan, 
đơn vị thuộc thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng và phê duyệt danh mục 
chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng và thu hút của năm kế tiếp để triển khai thực hiện.”

          Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện Nghị 
quyết này. 

         Điều 3.Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa IX, 
nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2019 và có hiệu 
lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.
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