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  Đà Nẵng, ngày 14  tháng 8  năm 2017

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ học nghề đối với lao 

động thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành 
kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 

của UBND thành phố Đà Nẵng 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 
6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 
tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH 13 ngày 27 tháng 11 năm 
2014; 

Căn cứ Nghị định số 48/2015/ NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 44/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động 
- Thương binh và Xã hội hướng dẫn chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho 
người chấp hành xong án phạt tù;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ học nghề đối với 
lao động thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm 
theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của Ủy ban nhân dân thành 
phố Đà Nẵng:

1. Bổ sung Khoản 3, Điều 2, như sau:

"- Lao động là người chấp hành xong án phạt tù đã trở về cộng đồng."

2. Bổ sung Khoản 1, Điều 7 như sau:



"Đối tượng được hỗ trợ: Người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người 
có công với cách mạng, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, 
hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao 
động nữ bị mất việc làm, người chấp hành xong án phạt tù đã trở về cộng đồng."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 8 năm 2017.

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 UBND 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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