
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

_____________________________

Số: 55/2006/QĐ-UBND

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              _ __________________________________________________________________

             Đà Nẵng, ngày 30  tháng 5  năm 2006

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Danh mục, mức chi đào tạo nghề ngắn hạn 

tại các cơ sở dạy nghề và mức hỗ trợ kèm nghề, giải quyết việc làm 
tại các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp

 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng 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 Quyết định số 81/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ 

tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Danh mục, mức chi đào tạo nghề 
ngắn hạn tại các cơ sở dạy nghề và mức hỗ trợ kèm nghề, giải quyết việc làm tại các 
doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Danh mục nghề, mức chi đào tạo nghề ngắn hạn và mức hỗ trợ kèm 
nghề, giải quyết việc làm nêu tại Điều 1 Quyết định này được áp dụng đối với các cơ 
sở dạy nghề thực hiện chỉ tiêu kế hoạch đào tạo do UBND thành phố giao hàng năm 
và các doanh nghiệp tiếp nhận lao động thuộc hộ nghèo trong diện thu hồi đất sản 
xuất, di dời, giải toả và các đối tượng chính sách xã hội khác trên địa bàn thành phố.

Điều 3. Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội và Giám đốc Sở Tài 
chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành,  UBND các quận huyện và các cơ 
quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện Quyết 
định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.



Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Lao 
động- Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn 
vị, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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