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SỞ LAO ðỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VÀ SỞ TÀI CHÍNH
ỦY BAN NHÂN DÂN

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

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
LIÊN SỞ LAO ðỘNG-TBXH
VÀ TÀI CHÍNH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2006

Số: 6266/LS-LðTBXH-TC

HƯỚNG DẪN
Về quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia
hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao ñộng nông thôn
(Theo Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT-BTC-BLðTBXH)
Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận 9, quận 12, huyện Nhà Bè,
huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn, huyện Cần Giờ,
huyện Bình Chánh
Căn cứ chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Văn bản số 7051/UBND-VX
ngày 26 tháng 9 năm 2006 về tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ dạy nghề cho lao
ñộng nông thôn, Liên Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính hướng
dẫn thực hiện quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ dạy
nghề ngắn hạn cho lao ñộng nông thôn như sau:
1. ðối tượng và phạm vi áp dụng:
Là lao ñộng nông thôn trong ñộ tuổi lao ñộng chưa qua ñào tạo nghề, có nhu cầu
học nghề, ñủ ñiều kiện xét tuyển vào các khóa học nghề ngắn hạn và ñược lựa chọn
theo thứ tự ưu tiên quy ñịnh tại Phần I Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT-BTCBLðTBXH ngày 19 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài chính và Bộ Lao ñộng - Thương
binh và Xã hội (gọi tắt là Thông tư 06).
2. Phương thức tổ chức lớp học:
Tổ chức lớp học riêng cho lao ñộng nông thôn theo từng ngành nghề, từng khóa học
với quy mô từ 25 - 30 học viên theo quy ñịnh tại ñiểm b mục 1 Phần II Thông tư 06.
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Trường hợp lớp học không ñủ sĩ số theo quy ñịnh, các cơ sở dạy nghề có thể tổ
chức lớp học chung với các ñối tượng khác.
3. Mức kinh phí hỗ trợ:
Ngân sách hỗ trợ kinh phí dạy nghề cho lao ñộng nông thôn theo mức thu học
phí từng khóa tại các cơ sở dạy nghề ñã ñăng ký với Sở Lao ñộng - Thương binh và
Xã hội, nhưng không vượt mức tối ña quy ñịnh tại mục 2 Phần III Thông tư 06.
ðối với trường hợp học viên bỏ học giữa chừng nhưng có thời gian học thực tế
hơn 1/2 thời gian ñào tạo của mỗi khóa học, ngân sách sẽ hỗ trợ 50% mức hỗ trợ của
toàn khóa học/học viên.
4. Kế hoạch - Chương trình ñào tạo:
Các cơ sở dạy nghề xây dựng kế hoạch - chương trình ñào tạo của từng ngành
nghề, từng khóa học phù hợp nhu cầu của người lao ñộng và theo ñúng quy ñịnh tại
Quyết ñịnh số 212/2003/Qð-BLðTBXH ngày 27 tháng 02 năm 2003 của Bộ trưởng
Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, ñược ñăng ký tại Sở Lao ñộng - Thương binh
và Xã hội.
5. Hồ sơ thủ tục học nghề:
a) Quy trình xét duyệt hồ sơ học nghề: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã
hội quận - huyện chịu trách nhiệm xét duyệt danh sách ñối tượng tham gia học nghề,
trên cơ sở tổng hợp danh sách của Ban Xóa ñói giảm nghèo và Việc làm quận huyện.
b) Ban Xóa ñói giảm nghèo và Việc làm quận - huyện tổng hợp danh sách ñối
tượng có ñủ ñiều kiện hưởng chính sách hỗ trợ học nghề trên cơ sở xác ñịnh của Ban
Xóa ñói giảm nghèo và Việc làm phường - xã kèm theo ñơn xin học nghề của người
lao ñộng có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi ñăng ký hộ khẩu
thường trú (theo mẫu số 2 kèm theo Thông tư 06).
c) Nếu cơ sở ñào tạo là Trung tâm Dạy nghề quận - huyện: không cần ký hợp
ñồng giữa Trung tâm Dạy nghề và cơ quan Nhà nước, mà thực hiện theo cơ chế Ủy
ban nhân dân quận - huyện giao chỉ tiêu và kinh phí ñào tạo.
d) Nếu cơ sở ñào tạo là cơ sở dạy nghề ngoài công lập: Ủy ban nhân dân quận huyện có thể ủy nhiệm cho Trưởng Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội ký hợp
ñồng ñào tạo.
6. Phân bổ, cấp phát, quyết toán kinh phí:
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a) Phân bổ kinh phí:
Hàng năm, trên cơ sở dự toán của các quận - huyện và mức hỗ trợ kinh phí
chương trình mục tiêu quốc gia dạy nghề của Trung ương, Sở Lao ñộng - Thương
binh và Xã hội chủ ñộng phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư cân ñối mức phân bổ
trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh.
b) Cấp phát kinh phí, quyết toán:
- Căn cứ Quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân thành phố về phân bổ kinh phí
chương trình mục tiêu quốc gia, Sở Tài chính cấp phát kinh phí về ngân sách quận huyện (kinh phí sự nghiệp chương trình mục tiêu).
- Căn cứ ñịnh mức chi (nêu tại Thông tư 06), nhiệm vụ, chỉ tiêu ñào tạo do Ủy
ban nhân dân quận - huyện giao cho Trung tâm Dạy nghề quận - huyện, hợp ñồng giữa
quận - huyện (Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội) và cơ sở dạy nghề ngoài
công lập; Ủy ban nhân dân quận - huyện phê duyệt dự toán chi cho chương trình mục
tiêu.
- Phòng Tài chính quận - huyện chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, quyết
toán ñối với các cơ sở dạy nghề theo ñúng quy ñịnh.
7. Kiểm tra - Báo cáo:
Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện có trách nhiệm kiểm tra,
giám sát, ñôn ñốc các cơ sở dạy nghề thực hiện; tổng hợp báo cáo kết quả ñịnh kỳ 6
tháng với Ủy ban nhân dân quận - huyện và Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội.
8. Thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ dạy nghề cho lao ñộng nông thôn phân
cấp về quận - huyện quản lý, thanh quyết toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.
Riêng năm 2006, nguồn kinh phí này vẫn tập trung về Sở Lao ñộng - Thương
binh và Xã hội quản lý và thanh quyết toán theo Quyết ñịnh giao chỉ tiêu số
101/2006/Qð-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố./.
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