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QUYẾT ĐỊNH  

V/v giao thực hiện đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng 

cho lao động nông thôn năm 2022 trên địa bàn huyện Xuân Trường 

  

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng; 

Căn cứ Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính 

quy định quản lí và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo 

dưới 3 tháng; 

Căn cứ Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh 

quy định mức chi phí đào tạo và mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào 

tạo dưới 3 tháng; Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh 

về việc phân bổ vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới 2022; Quyết định số 1705/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh về việc 

điều chỉnh vốn sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn gắn với nhu cầu thị trường của Chương trình mục tiêu quốc gia Xây 

dựng nông thôn mới năm 2022; Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 19/9/2022 của 

UBND tỉnh về việc đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho lao động 

nông thôn năm 2022; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. 

1. Giao Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện 

thực hiện đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng nghề phi nông nghiệp cho 

140 lao động năm 2022 trên địa bàn huyện. 

2. Kinh phí thực hiện: 350 triệu đồng (từ nguồn kinh phí Chương trình mục 

tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022). 

Điều 2. 

1. Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện kiểm tra, theo dõi, 

giám sát quá trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo nghề dưới 3 tháng cho lao động 

nông thôn năm 2022. 

2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện hướng dẫn việc lập dự toán và 

thanh quyết toán kinh phí đào tạo nghề đảm bảo theo quy định. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND-

UBND huyện; Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Giám đốc 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện và Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách  nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:   
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 

- Như Điều 3; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, LĐTBXH.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Trần Văn Vỵ 
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