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năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt định mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp
cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an,
thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình,
dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014;
Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy
định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;
Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy
định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công
sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;
Căn cứ Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách
hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định số
61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ
tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;
Căn cứ Quyết định số 1318/QĐ-UBND ngày 09/7/2020 của UBND tỉnh
ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các nghề đào tạo trình độ sơ cấp thực hiện
chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự,
nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện
chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ
trình số 172/TTr-LĐTBXH ngày 19/8/2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt định mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho
thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình
nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, như sau:
1. Phạm vi điều chỉnh
Định mức chi phí đào tạo các nghề đào tạo trình độ sơ cấp tại Quyết định
này để thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa
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vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực
hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội khi tham gia học nghề trên
địa bàn tỉnh.
2. Đối tượng áp dụng
a) Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên
tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh
tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
b) Các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh (trừ các cơ sở Giáo
dục nghề nghiệp công lập thuộc bộ, ngành, cơ quan trung ương đóng trên địa
bàn tỉnh).
3. Định mức chi phí đào tạo
- Chi phí đào tạo lái xe ô tô hạng B2/01 học viên/khóa: 8.101.000 đồng.
- Chi phí đào tạo lái xe ô tô hạng C/01 học viên/khóa: 10.184.000 đồng.
- Chi phí đào tạo nghề Hàn/01 học viên/khóa: 3.540.000 đồng.
4. Thời gian đào tạo
- Lái xe ô tô hạng B2: 04 tháng.
- Lái xe ô tô hạng C: 05 tháng.
- Nghề Hàn: 03 tháng.
(có biểu chi tiêt kèm theo Quyết định).
Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện
Từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh đảm bảo, được bố trí
trong dự toán chi thường xuyên, được giao hằng năm của tỉnh theo quy định của
pháp luật về ngân sách nhà nước.
Điều 3. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài
chính hướng dẫn các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức triển
khai thực hiện Quyết định này.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao
động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh,
các Phòng: KG-VX, TH-NC, KT, TH-CB;
- Lưu: VT, KG-VX(NCD).
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