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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

Số: 23 /2011/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập- Tự do - Hạnh phúc
ðà Nẵng, ngày 22 tháng 8 năm 2011

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận lao ñộng vào
ñào tạo nghề và giải quyết việc làm trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
Căn cứ Luật tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật dạy nghề số 76/2006/QH 11 ngày 29 tháng 4 năm 2006;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 44/TTLT-BTC-BLðTBXH ngày 29 tháng 3 năm
2010 về việc sửa ñổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 102/2007/TTLT-BTCBLðTBXH ngày 20/8/2007 của Bộ Tài Chính - Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã
hội hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính ñối với một số dự án của chương trình mục
tiêu quốc gia giảm nghèo;
Theo 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 doanh nghiệp tiếp nhận lao ñộng
vào ñào tạo nghề và giải quyết việc làm 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 sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế
Quyết ñịnh số 63/2006/Qð-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2006 của UBND thành phố
ban hành Quy ñịnh chính sách hỗ trợ ñối với các doanh nghiệp trên ñịa bàn thành phố
tiếp nhận lao ñộng vào ñào tạo nghề và giải quyết việc làm.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám ñốc Sở Lao ñộng
- Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành
phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường; Thủ trưởng các cơ
quan, ñơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

