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QUYẾT ĐỊNH 

VỀ ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 1443/QĐ-UBND NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 2014 CỦA 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƢƠNG 

TRÌNH NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TRÊN ĐỊA BÀN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX 

về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 

2011 - 2015; 

Căn cứ Quyết định số 5730/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành 

phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thực hiện Quy hoạch nhân lực và 

đào tạo theo nhu cầu xã hội của Thành phố giai đoạn 2011 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành 

phố về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao 

đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 576/TTr-SNV ngày 10 tháng 7 năm 2014, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh Điểm 2.1, Khoản 2, Mục V của Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 26 

tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chƣơng 

trình nâng cao chất lƣợng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai 

đoạn 2011 - 2015, cụ thể nhƣ sau: 

2.1. Sở Nội vụ: 

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện các nội dung sau: 



- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Thành phố với các trƣờng thuộc Bộ, ngành, Trung ƣơng trên 

địa bàn để đào tạo nhân lực chất lƣợng cao cho Thành phố; xây dựng chính sách thu hút nhân tài 

của Thành phố. 

- Xây dựng cơ chế, chính sách phối hợp đào tạo giữa Thành phố với các trƣờng đại học, cao 

đẳng; giữa các trƣờng với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn để đào tạo nguồn nhân 

lực trình độ cao theo nhu cầu của Thành phố. 

- Tham mƣu việc tuyển dụng nhân tài phục vụ cho các trƣờng đại học, cao đẳng trực thuộc 

Thành phố. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 

năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chƣơng trình nâng 

cao chất lƣợng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 

2015. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ, Thủ trƣởng các Sở - 

ban - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, các đơn vị và cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

 

Nơi nhận: 
- Nhƣ Điều 4; 

- Thƣờng trực Thành ủy; 

- Thƣờng trực HĐND.TP; 
- TTUB: CT, các PCT; 

- Văn phòng Thành ủy; 

- Ban Tổ chức Thành ủy; 
- Các Thành viên và Tổ Chuyên viên giúp việc Hội đồng thực 

hiện Quy hoạch phát triển nhân lực và đào tạo theo nhu cầu xã 

hội của Thành phố giai đoạn 2011 - 2020; 
- VPUB: các PVP; 

- Các Phòng CV, Trung tâm Công báo; 

- Lƣu: VT, (VX/Nh). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Hoàng Quân 

  


