
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-NV 
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 
89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của 

Chính phủ 

Bắc Yên, ngày       tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi:   
- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc 
UBND huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị 

xã hội huyện; 
 

Thực hiện Công văn số 3546/UBND-NC ngày 20/10/2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Sơn La về việc triển khai thực hiện Nghị định số 89/2021/NĐ-CP 

ngày 18/10/2021 của Chính phủ.   

Ngày 18/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 89/2021/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 
năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng. Để kịp thời triển khai thực hiện, 

Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau: 

1. Giao các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; 

đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị xã hội huyện tổ 
chức quán triệt, triển khai Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của 
Chính phủ đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, 

đơn vị. 

(Có Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 kèm theo) 

2. Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện 
Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ đảm bảo kịp thời 

theo quy định. 

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Cổng TTĐT huyện (để đăng tải Nghị định); 
- Lưu: VT, PNV (5b).  

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
 

 
 

Lê Văn Kỳ 
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