
ỦY BAN NHÂN DÂN
 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số:01/2018/QĐ-UBND

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

Đà Nẵng, ngày  16  tháng 01   năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận lao động vào 

đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn 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 Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 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 Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Thủ 
tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người 
lao động bị thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 
tháng;

Căn cứ Thông tư số 44/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 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. Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận lao động 
vào đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm tổ 
chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy định nêu trên.
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng  01 năm 2017 và thay 
thế Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2011 của UBND thành 
phố ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành 
phố tiếp nhận lao động vào đào tạo nghề và giải quyết việc làm.

Điều 4. 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./.
                                                                        
                                                                                
                                                                                        TM. UBND NHÂN DÂN
                                                                                                 CHỦ TỊCH 
                                                                                                    Huỳnh Đức Thơ
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ỦY BAN NHÂN DÂN
 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

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

QUY ĐỊNH 
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận lao động vào đào tạo 

nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
(Ban hành kèm theo Quyết định số  01 /2018/QĐ-UBND

Ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.  Phạm vi điều chỉnh

Quy định này điều chỉnh về đối tượng, chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích 
doanh nghiệp tiếp nhận lao động vào đào tạo nghề và giải quyết việc làm; trách nhiệm 
của các cơ quan liên quan trong việc thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận lao động 
vào đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

Điều 2.  Đối tượng áp dụng

1. Người lao động: Lao động có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng, trong 
độ tuổi lao động, có nhu cầu đào tạo và giải quyết việc làm, đủ điều kiện xét tuyển vào 
các khóa học nghề tại doanh nghiệp trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng được hỗ 
trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm, bao gồm các đối tượng theo thứ tự ưu tiên như 
sau:

a) Lao động là người khuyết tật;
b) Lao động là người dân tộc thiểu số;
c) Lao động thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách 

mạng theo quy định của pháp luật;
d) Lao động thuộc hộ nghèo;
e) Lao động thuộc các hộ trong diện di dời, giải tỏa; thu hồi đất nông nghiệp, đất 

kinh doanh;
f) Lao động nữ bị mất việc làm;
g) Lao động là ngư dân;
h, Lao động là người chấp hành xong án phạt tù đã trở về cộng đồng;
i) Lao động thuộc hộ cận nghèo;
k) Lao động nữ;
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l) Lao động nông thôn thuộc huyện Hòa Vang và các quận trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng có lao động sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp (trừ ngư dân)

m) Lao động là người nghiện ma túy đã được cai nghiện, người hoạt động mại 
dâm hoàn lương;

n) Lao động là thanh thiếu niên hư, vi phạm pháp luật; học sinh bỏ học.

2. Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đang hoạt động trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng có kế hoạch tiếp nhận lao động thuộc đối tượng tại Khoản 1 Điều này 
vào đào tạo nghề và giải quyết việc làm và được UBND thành phố lựa chọn tham gia 
đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động.  

Quy định này không áp dụng đối với những doanh nghiệp đã được ngân sách hỗ 
trợ kinh phí dạy nghề miễn phí trong Chương trình đào tạo nghề của thành phố hàng 
năm.  

Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ

1. Mỗi lao động là đối tượng của Chính sách chỉ được hỗ trợ đào tạo nghề và 
giải quyết việc làm một lần. 

2. Lao động đã được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc 
làm tại doanh nghiệp không được hưởng các chính sách hỗ trợ học nghề khác của thành 
phố. 

3. Việc hỗ trợ kinh phí đào tạo thông qua doanh nghiệp có kế hoạch tiếp nhận 
lao động vào đào tạo nghề và giải quyết việc làm và được thành phố lựa chọn. 

Chương II
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

Điều 4. Hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ được vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm 
để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động.

Điều 5. Hỗ trợ kinh phí đào tạo 

Doanh nghiệp tiếp nhận lao động là đối tượng của Quyết định vào đào tạo và 
tuyển dụng vào làm việc tại doanh nghiệp sau thời gian đào tạo theo hình thức hợp 
đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên hoặc hợp đồng lao động không 
xác định thời hạn, được hỗ trợ kinh phí đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng  
bằng 1.000.000 đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ không quá 3 tháng cho một khóa 
đào tạo.
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Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Nguồn kinh phí hỗ trợ

1. Từ nguồn ngân sách thành phố.

2. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của doanh nghiệp và các nguồn huy động tài trợ hợp 
pháp khác.

Điều 7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch 
và tổng hơp dự toán, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt trước ngày 10/7 hàng 
năm để làm cơ sở thực hiện và phân bổ dự toán ngân sách đầu năm đúng theo quy định 
của luật ngân sách nhà nước.

2. Hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải 
quyết việc làm cho lao động là đối tượng của Quyết định. 

3. Đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố danh sách các doanh nghiệp được tham 
gia đào tạo nghề và giải quyết việc làm theo chính sách của thành phố. 

4. Hướng dẫn doanh nghiệp tiếp nhận vào đào tạo nghề và bố trí việc làm cho 
lao động là đối tượng của Quyết định; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ 
trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động của các doanh nghiệp được 
hỗ trợ. 

Điều 8. Sở Tài chính 

Hằng năm, tại thời điểm xây dựng dự toán, trên cơ sở dự toán kinh phí hỗ trợ 
theo nội dung chi, mức chi đúng chế độ tiêu chuẩn, định mức theo đề nghị của Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính xem xét, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền 
phê duyệt theo đúng quy định của Luật NSNN.

Điều 9. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trong việc bố 
trí kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận lao động vào đào tạo nghề và giải quyết việc 
làm hằng năm theo đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 10. Trách nhiệm của Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Đà Nẵng

Cho vay đối với doanh nghiệp tiếp nhận lao động vào đào tạo nghề và giải quyết 
việc làm từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm.  

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Thông tin và truyền thông
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Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền về chính sách hỗ trợ của 
thành phố cho các đối tượng của Quyết định, vận động doanh nghiệp tham gia thực 
hiện chính sách tiếp nhận lao động vào đào tạo nghề và giải quyết việc làm.

Điều 12. Trách nhiệm của doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí đào tạo   

1. Phối hợp với các ngành, địa phương, hội đoàn thể tuyển chọn lao động vào 
đào tạo nghề và giải quyết việc làm tại doanh nghiệp.

2. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện đầy đủ các quy định, hướng 
dẫn về việc tiếp nhận lao động vào đào tạo nghề và giải quyết việc làm.

3. Sử dụng kinh phí được hỗ trợ đúng mục đích và có hiệu quả.

Điều 13. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan căn cứ chức 
năng, nhiệm vụ được phân công, tổ chức triển khai thực hiện Quyết định. Trong quá 
trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản về Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội để phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, 
tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

                                                                    Huỳnh Đức Thơ


