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QUYẾT ĐỊNH 

Quy định mức chi phí đào tạo và mức hỗ trợ chi phí đào tạo  

trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg  

ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

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 và 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 lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng; 

Căn cứ Thông tư số 40/2019/TT-BTC ngày 28/6/2019 của Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 

của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ 

sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng; 

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 

34/TTr-LĐTBXH ngày 23/4/2020 và Báo cáo số 65/BC-STP ngày 22/4/2020 của 

Sở Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mức chi phí đào tạo 

và mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng theo Quyết 

định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2020 và thay thế Quyết 

định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 06/9/2019 của UBND tỉnh Nam Định ban 

hành Quy định mức chi phí đào tạo và mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ 

cấp, đào tạo dưới 3 tháng theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 

của Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ 

tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
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