
QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND thành phố 
Đà Nẵng 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 ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình 

số 2533/TTr-SLĐTBXH ngày 08 tháng 9 năm 2021 về việc xin ý kiến bãi bỏ Quyết 
định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 và kết quả lấy ý kiến thành viên UBND 
thành phố.

QUYẾT ĐỊNH:
   
      Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 
2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 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. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2021

     Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Lao 
động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền 
thông và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./.
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
Lê Trung Chinh

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

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

Số: 26/2021/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 01 tháng 10 năm 2021


