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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________
Long Xuyên, ngày 25 tháng 5 năm 2010

QUYẾT ðỊNH
V/v ban hành Quy ñịnh chế ñộ trợ cấp ñào tạo, bồi dưỡng
cán bộ, công chức, viên chức và chính sách thu hút, khuyến
khích người có trình ñộ cao trên ñịa bàn tỉnh An Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị ñịnh số 92/2009/Nð-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ
về chức danh, số lượng, một số chế ñộ, chính sách ñối với cán bộ, công chức ở xã,
phường, thị trấn và những người hoạt ñộng không chuyên trách ở cấp xã;
Căn cứ Nghị ñịnh số 06/2010/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ
quy ñịnh những người là công chức;
Căn cứ Nghị ñịnh số 18/2010/Nð-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ
về ñào tạo, bồi dưỡng công chức;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDðT-BNG ngày 05 tháng
12 năm 2007 của liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và ðào tạo và Bộ Ngoại giao hướng
dẫn chế ñộ, cấp phát và quản lý kinh phí ñào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài
bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 51/2008/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tài
chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà
nước;
Căn cứ Nghị quyết số 09/2008/NQ-HðND ngày 11 tháng 7 năm 2008 của Hội
ñồng nhân dân tỉnh về việc chế ñộ trợ cấp ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên
chức và chính sách thu hút, khuyến khích người có trình ñộ cao trên ñịa bàn tỉnh;
Căn cứ Nghị quyết số 21/2009/NQ-HðND ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Hội
ñồng nhân dân tỉnh về việc sửa ñổi, bổ sung ðiều 1 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HðND
ngày 11 tháng 7 năm 2008 của Hội ñồng nhân dân tỉnh về chế ñộ trợ cấp ñào tạo, bồi

