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PHẦN VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Số: 2876/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ðỊNH
Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch ñào tạo năm học 2014 - 2015
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Thông tư số 57/2011/TT-BGDðT ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo quy ñịnh về việc xác ñịnh chỉ tiêu tuyển sinh trình ñộ
tiến sĩ, thạc sĩ, ñại học, cao ñẳng và trung cấp chuyên nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 20/2012/TT- BGDðT ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo sửa ñổi, bổ sung ðiều 6 Thông tư số 57/2011/TT-BGDðT
ngày 02 tháng 12 năm 2011;
Căn cứ nhu cầu ñào tạo của các Sở: Giáo dục và ðào tạo, Văn hoá, Thể thao và
Du lịch, Y tế, Lao ñộng, Thương binh và Xã hội, Giao thông Vận tải và các trường:
Cao ñẳng Y tế Huế, Cao ðẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế, Cao ñẳng nghề Thừa Thiên
Huế; UBND huyện Quảng ðiền và UBND thành phố Huế;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch ñào tạo năm học 2014 - 2015 cho các sở: Văn
hoá, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và ðào tạo,Y tế, Lao ñộng, Thương binh và Xã
hội, Giao thông Vận tải; UBND huyện Quảng ðiền và UBND thành phố Huế;
Trường Cao ñẳng nghề Thừa Thiên Huế, Trường Cao ñẳng Y tế Huế và Trường Cao
ñẳng sư phạm Thừa Thiên Huế (có biểu chi tiết kèm theo).
ðiều 2. UBND các huyện, thành phố và các Sở có tên tại ðiều 1 chỉ ñạo các
ñơn vị trực thuộc thực hiện kế hoạch ñào tạo theo ñúng quy ñịnh hiện hành của Nhà
nước, ñảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu ñược giao.
ðiều 3. Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư cân ñối kinh phí ñào
tạo cho các Sở, Trường ghi tại ðiều 1 trực thuộc tỉnh. UBND huyện Quảng ðiền và

