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CÔNG BÁO/Số 42/ Ngày 25-11-2009
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_______________________

________________________________________________

Số:28/2009/Qð-UBND

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ðà Nẵng, ngày 05 tháng 11 năm 2009

QUYẾT ðỊNH
Quy ñịnh chính sách hỗ trợ học nghề trình ñộ sơ cấp
ñối với người lao ñộng trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng
_____________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ 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 năm 2006;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Quyết ñịnh này quy ñịnh về ñối tượng ñược hỗ trợ, nguyên tắc hỗ trợ,
danh mục nghề ñào tạo và mức hỗ trợ dạy nghề trình ñộ sơ cấp ñối với người lao
ñộng trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng.
ðiều 2. ðối tượng ñược hỗ trợ học nghề
ðối tượng ñược hỗ trợ học nghề trình ñộ sơ cấp theo quy ñịnh này là người lao
ñộng có hộ khẩu thường trú tại thành phố ðà Nẵng, trong ñộ tuổi lao ñộng, có nhu
cầu học nghề, ñủ ñiều kiện xét tuyển vào các khoá học nghề trình ñộ sơ cấp, bao gồm
các ñối tượng theo thứ tự ưu tiên như sau:
1. Lao ñộng là thân nhân chủ yếu thuộc ñối tượng hưởng chính sách ưu ñãi
Người có công với cách mạng theo quy ñịnh của pháp luật.
2. Lao ñộng thuộc hộ nghèo.
3. Lao ñộng thuộc các hộ trong diện thu hồi ñất sản xuất, di dời, giải toả.
4. Lao ñộng là người thuộc các dân tộc thiểu số.
5. Lao ñộng là bộ ñội xuất ngũ.
6. Lao ñộng là người khuyết tật.
7. Lao ñộng là người nghiện ma tuý ñã ñược cai nghiện, người mại dâm ñã ñược
giáo dục chữa bệnh ñang hoà nhập tại cộng ñồng.
ðiều 3. Nguyên tắc hỗ trợ
1. Hỗ trợ học nghề trình ñộ sơ cấp.

