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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Hới, ngày 17 tháng 5 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt định mức chi hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn
trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn
đến năm 2020”;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 44/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 29 tháng
3 năm 2010 của Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Lao động TBXH về việc sửa đổi bổ
sung Thông tư liên tịch số 102/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 20 tháng 8 năm
2007 của Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Lao động TBXH hướng dẫn cơ chế quản lý tài
chính đối với một số dự án của Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo;
Căn cứ Công văn số 664/LĐTBXH-TCDN ngày 09 tháng 3 năm 2010 của Bộ
Lao động TBXH về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai Đề án đào tạo
nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công
văn số 316/SLĐTBXH-ĐTN ngày 07 tháng 5 năm 2010,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt định mức chi hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông
thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, cụ thể:
Mức chi hỗ trợ dạy nghề từ 340.000 - 450.000 đồng/người/tháng (theo Phụ
lục đính kèm), chưa bao gồm chi phí hỗ trợ tiền ăn, hỗ trợ tiền đi lại cho đối tượng
học nghề theo quy định, trong đó:

