
DANH MỤC NHÓM NGHỀ NGẮN HẠN VÀ MỨC HỖ TRỢ KÈM NGHỀ, 
GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TẠI DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC 

KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số   55/2006/QĐ-UBND 

ngày 30  tháng 5 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng)

TT NHÓM NGHỀ

Thời 
gian 
kèm 
nghề

(tháng)

Mức hỗ trợ doanh 
nghiệp tiếp nhận, 

kèm nghề, giải quyết 
việc làm đ/người 

1 Nhóm I:
- Đan lưới.                                                                                                                                  
- Chế biến thủy sản.                                                                                                                       
- Giết mổ, Chế biến thịt gia súc, gia cầm.                                                                                        
- Chế biến lương thực.                                                                                                              
- Sản xuất bia, rượu, nước uống đóng chai.                                                              
- Sản xuất gạch nung. 
- Sơn.
- Lắp ráp sửa chữa các thiết bị dùng khí đốt.
- Sang chiết ga.
- In lụa.
- Sản xuất đồ gốm sứ, gạch men.
- Cưa xẻ đá.
- Chế biến gỗ.
- Mây tre thủ công mỹ nghệ.
- Chế biến rau quả đóng hộp.
- Thêu, đan len.
- May công nghiệp
- Dệt vải, nhuộm.
- Sản xuất giày.
- Lễ tân, nấu ăn, nhân viên buồng, bàn, bar 

03 600.000

2 Nhóm II:
- Xây dựng (nề, cốt thép).
- Sản xuất đồ thủy tinh.
- Sản xuất đồ nhựa.
- Sản xuất đồ cao su.
- Sản xuất ximăng.
- Luyện cán thép.
- May dân dụng.
- Luyện cán thép

04 800.000

3 Nhóm III: 05 1.000.000



- Mộc công nghiệp và mộc dân dụng.
- Đá mỹ nghệ
- Sản xuất các loại hóa chất, cồn công nghiệp. 
Điện công nghiệp và dân dụng.
- Sửa chữa máy may các loại.
- Lắp ráp, sửa chữa xe gắn máy, ôtô,  máy nổ. Cơ 
khí (xi mạ, gia công lắp ráp, hàn, gò, tiện, phay, 
bào, nguội,...).
- Vận hành máy thi công công trình.
- Vận hành thiết bị nâng, cẩu, trục.

4 Nhóm IV: 
Sản xuất, sửa chữa, lắp ráp các thiết bị, linh kiện 
điện tử, điện lạnh.

06 1.200.000

Ghi chú: 
1. Các nghề giản đơn khác không có trong các nhóm nghề trên được hỗ trợ với 

mức 400.000 đồng/người lao động.
2. Quyết định số 65/2005/QĐ-UBND ngày 22/4/2005 của UBND thành phố 

Đà Nẵng về chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm, ổn định đời sống cho đối 
tượng trong diện thu hồi đất sản xuất, di dời, giải tỏa trên địa bàn thành phố quy định 
mức hỗ trợ thấp nhất tính cho 01 lao động được doanh nghiệp tiếp nhận vào kèm 
nghề, giải quyết việc làm là 200.000 đồng/người, cao nhất là 1.200.000 đồng/người.


