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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 24/2010/NQ-HðND

Cần Thơ, ngày 03 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
Tiếp tục thực hiện “ðề án ñào tạo ở nước ngoài nguồn nhân lực có trình ñộ
sau ñại học cho thành phố Cần Thơ giai ñoạn 2005 - 2011”
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI
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 18/2010/Nð-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ
về ñào tạo bồi dưỡng công chức;
Căn cứ Quyết ñịnh số 366/Qð-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng
Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai tiếp Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17
tháng 5 năm 2005 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ
giai ñoạn 2009 - 2015;
Căn cứ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính
Quy ñịnh việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho
công tác ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;
Theo Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân
thành phố về việc trình Hội ñồng nhân dân thành phố phê chuẩn Nghị quyết quyết ñịnh
chủ trương và một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ
năm 2011 - ðề án ñào tạo ở nước ngoài nguồn nhân lực có trình ñộ sau ñại học cho
thành phố Cần Thơ giai ñoạn 2005 - 2011;
Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế và ý kiến thảo luận của ñại biểu

