
        UBND TỈNH KHÁNH HÒA              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

                                –––––––––                                                 ––––––––––––––––––––––––––                                         

                     Số:            /QĐ-STNMT                                 Khánh Hòa, ngày       tháng      năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng tiêu chuẩn  

chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Tài nguyên – Môi trường 

 

 
GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

 

 Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2020; 

 Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-C ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; và Nghị định số 16/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công 

chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ 

hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập; 

 Căn cứ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc ban hành quy định phân cấp quản lý viên chức thuộc phạm vi 

quản lý của UBND tỉnh Khánh Hòa; 

 Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 và Quyết định số 

770/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt 

phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức ngành 

tài nguyên và môi trường ; 

 Căn cứ Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc Ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phát triển nhân lực 

năm 2019; 

 Căn cứ Quyết định số 3843/QĐ-CTUBND ngày 24/12/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán kinh phí chương trình 

phát triển nhân lực năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; 

 Xét đề nghị của Chánh Văn phòng và Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức Tài nguyên – Môi trường hạng III – IV như sau:  

Dự toán kinh phí thực hiện: 276.500.000 đồng 

(Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi sáu triệu, năm trăm nghìn đồng). 



 Điều 2. Chánh Văn phòng, Phòng Kế hoạch – Tài chính và các đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.     

 
Nơi nhận: (VBĐT) 

- Như điều 2; 

- Lưu: VT, VPS, KHTC, NTTB. 

    GIÁM ĐỐC 

 
   

 

 

 

 

              VÕ TẤN THÁI 
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