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QUYẾT ĐỊNH
Về việc  cho phép giải thể Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm
thanh niên trực thuộc Hội Liên Hiệp thanh niên 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 LuậtGiáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính 

phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp ;
Xét đề nghị của Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 

188CV/UBH ngày 04 tháng 9 năm 2018 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.
 

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Cho phép giải thể Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên 
trực thuộc Hội Liên Hiệp thanh niên thành phố Đà Nẵng do không còn hoạt động dạy 
nghề theo quy định 
      
      Điều 2. Hội Liên Hiệp thanh niên thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm ban hành 
quyết định giải thể, bảo đảm quyền lợi của người học, giáo viên, giảng viên, cán bộ 
quản lý, nhân viên, người lao động và thực hiện nghĩa vụ về tài chính theo quy định; 
tổ chức giao nộp con dấu; thông báo quyết định giải thể đến cơ quan liên quan và công 
bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.
      Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể ký 
      Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở: tài chính, 
Lao động – Thương binh và xã hội, Nội vụ; Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng; 
Liên Hiệp thanh niên thành phố Đà Nẵng; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức , đơn vị có 
liên quan căn cứ Quyết định này thi hành./.
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