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SỞ NỘI VỤ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1398 /SNV-QLBC&CCVC
V/v triển khai hướng dẫn của Sở
Tài chính về sử dụng ngân sách
nhà nước chi cho viên chức theo
NQ 180/2019/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 23 tháng 04 năm 2020

Kính gửi:
- Các ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy;
- Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng
ủy Khối Doanh nghiệp;
- Các Huyện ủy, Thành ủy;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;
- Các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh.
Ngày 29/10/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai thông qua Nghị quyết
số 180/2019/NQ-HĐND Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC trên địa
bàn tỉnh; trong đó, tại khoản 1, khoản 2, Điều 3 có nội dung hỗ trợ kinh phí cho
các viên chức từ nguồn ngân sách tỉnh.
Sau khi Nghị quyết có hiệu lực, ngày 22/11/2019 Bộ Tài chính có Công văn
góp ý xây dựng Nghị quyết Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC; trong
đó, Bộ Tài chính đề nghị 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 tại Điều 2 Thông tư số 36/2018/TT-BTC của Bộ Tài
chính.
Tuy nhiên, quá trình thực hiện các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách
nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí (hơn 90% là các Trường học) không có đủ
nguồn thu để hỗ trợ cho viên chức quản lý, giáo viên tham gia các lớp học theo tiêu
chuẩn quy định (đào tạo, bồi dưỡng lí luận chính trị, bồi dưỡng QPAN, bồi dưỡng
kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm).
Do đó, để hỗ trợ tạo điều kiện thực hiện quy định mức chi đào tạo, bồi
dưỡng CBCCVC trên địa bàn tỉnh góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực,
đáp ứng tiên chuẩn cán bộ và yêu cầu nhiệm vụ được giao, UBND tỉnh có văn bản
xin ý kiến Bộ Tài chính chấp thuận cho tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước hỗ trợ
chi đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức theo Nghị quyết số 180/2019/NQ-HĐND.

Trong thời gian chờ ý kiến của Bộ Tài chính, Sở Nội vụ đề nghị các cơ
quan, đơn vị, địa phương thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tài chính tại Công văn
số 1937/STC-TCHCSN ngày 21/4/2020 (kèm theo); trong đó nêu rõ các trường
hợp hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức nói trên tạm thời chưa
sử dụng ngân sách nhà nước để thực hiện. Sau khi nhận được ý kiến của Bộ Tài
chính, Sở Tài chính sẽ phối hợp Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh thống nhất
hướng dẫn thực hiện kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức trên địa bàn tỉnh.
Sở Nội vụ triển khai đến các cơ quan, đơn vị, địa phương được biết, thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ, các PGĐ Sở Nội vụ;
- Văn phòng Sở;
- Lưu: VT, QLBC&CCVC.
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