
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

________________

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

_________________________________________

Số: 40/2013/QĐ-UBND                    Đà Nẵng, ngày 13  tháng 12   năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ học nghề 

trình độ sơ cấp đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 

22/8/2011 của Uỷ ban nhân dân 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 Luật dạy nghề số 76/2006/QH 11 ngày 29 tháng 4 năm 2006; 
Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg  ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án “ Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 
2020” 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 44/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 29 tháng 3 
năm 2010  về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 102/2007/TTLT-BTC-
BLĐTBXH ngày 20/8/2007 của Bộ Tài chính- Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội 
hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án của chương trình mục tiêu 
quóc gia giảm nghèo;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tại Tờ trình 
số 445/TTr-SLĐTBXH ngày 19/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ học nghề 
trình độ sơ cấp đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng ban hành kòm theo Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 22/8/2011 của 
Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng như sau:

1.Sửa đổi, bổ sung cụm từ “trình độ sơ cấp” và “trình độ sơ cấp nghề” bằng cụm 
từ “trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng” tại Điều 1, Điều 5,

2. Thay Phụ lục  danh mục nghề và mức hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp tại cơ 
sở dạy nghề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định 



số 25/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân thành 
phố Đà Nẵng bằng phụ lục kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014.

        Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Lao động- 
Thương binh và Xã hội;Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 
thành phố , Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường; Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị  cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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