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CÔNG BÁO/Số 20+21+22+23/Ngày 04-12-2016
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

Số: 31/2016/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ðà Nẵng, ngày 10 tháng10 năm 2016

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh chính sách hỗ trợ học nghề ñối với lao ñộng thuộc diện
chính sách, xã hội trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương số 77/2015/QH13 ngày 19
tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH 13 ngày 27 tháng 11 năm
2014;
Căn cứ Nghị ñịnh số 48/2015/ Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính
phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật giáo dục nghề nghiệp;
Căn cứ Quyết ñịnh số 1956/Qð-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt ðề án “ðào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn ñến năm
2020”; Quyết ñịnh số 971/Qð-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc
sửa ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 1956/Qð-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt ðề án “ðào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn ñến năm 2020”;
Căn cứ Quyết ñịnh số 63/2015/Qð-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Thủ
tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ ñào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người
lao ñộng bị thu hồi ñất;
Căn cứ Quyết ñịnh số 46/2015/Qð-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ
tướng Chính phủ quy ñịnh chính sách hỗ trợ ñào tạo trình ñộ sơ cấp, ñào tạo dưới 03
tháng;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành Quy ñịnh chính sách hỗ trợ học nghề ñối với lao ñộng thuộc
diện chính sách, xã hội trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng.
ðiều 2. Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm tổ
chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy ñịnh nêu trên.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kế từ ngày....tháng......năm 2016
và bãi bỏ các Quyết ñịnh số 22/2011/Qð-UBND ngày 22/8/2011 của UBND thành
phố quy ñịnh chính sách hỗ trợ học nghề, chuyển ñổi ngành nghề, giải quyết việc làm
cho lao ñộng nông nghiệp, nông thôn trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng; Quyết ñịnh số

