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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH PHÚ THỌ ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––– –––––––––––––––––––––––  
Số: 1897/Qð-UBND Phú Thọ, ngày 17 tháng 8 năm 2015 

 
QUYẾT ðỊNH 

V/v phê duyệt mức chi phí ñào tạo nghề trình ñộ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 
tháng; mức hỗ trợ tiền ăn, tiền ñi lại trong thời gian học nghề 

cho người khuyết tật trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ, theo Quyết ñịnh 
số 1019/Qð-TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ 

––––––––––––––– 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 
 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11 ngày 29/11/2006; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy ñịnh chi 

tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước; 
Căn cứ Quyết ñịnh số 1956/Qð-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt ðề án ðào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn ñến năm 2020;  
Căn cứ Quyết ñịnh số 1019/Qð-TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt ðề án trợ giúp người khuyết tật giai ñoạn 2012-2020; 
Căn cứ Thông tư liên tịch số 48/2013/TTLT-BTC-BLðTBXH ngày 30/7/2010 

của Liên bộ: Bộ Tài chính - Bộ Lao ñộng Thương binh và Xã hội về việc quy ñịnh quản 
lý và sử dụng kinh phí thực hiện ðề án trợ giúp người khuyết tật giai ñoạn 2012-2020; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLðTBXH ngày 30/7/2010 
của Liên bộ: Bộ Tài chính - Bộ Lao ñộng Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn 
quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện ðề án ðào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn ñến 
năm 2020;  

Căn cứ Kế hoạch số 606/KH-UBND ngày 27/02/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ 
về ñào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn năm 2015; 

Xét ñề nghị của Sở Lao ñộng Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 37/TTr-
SLðTBXH ngày 20/7/2015; Văn bản số 917/STC-HCSN&CS ngày 02/7/2015 của Sở 
Tài chính, 

 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Phê duyệt mức chi phí ñào tạo nghề trình ñộ sơ cấp nghề và dạy nghề 
dưới 3 tháng; mức hỗ trợ tiền ăn, tiền ñi lại trong thời gian học nghề cho người 
khuyết tật trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ, theo Quyết ñịnh số 1019/Qð-TTg ngày 
05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ, như sau: 
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1. Mức chi phí ñào tạo ñối với 02 nghề phi nông nghiệp (May công nghiệp; 
ðan lát thủ công) cho người khuyết tật như Phụ biểu kèm theo. 

Thời gian và mức chi phí ñào tạo cho một nghề tại Quyết ñịnh này là mức tối 
ña ñược tính cho một lớp 25 học viên, trình ñộ sơ cấp nghề và không bao gồm tiền 
ăn, tiền hỗ trợ ñi lại cho người học nghề là người khuyết tật. 

2. Mức hỗ trợ tiền ăn, tiền ñi lại trong thời gian học nghề cho Người khuyết tật 
là lao ñộng nông thôn, người khuyết tật là lao ñộng thành thị thuộc hộ nghèo tỉnh Phú 
Thọ: 

- Hỗ trợ tiền ăn: 30.000 ñồng/ngày thực học/người. 
- Hỗ trợ tiền ñi lại: Theo giá vé giao thông công cộng thực tế nhưng tối ña 

không quá 200.000 ñồng/người/khóa học và áp dụng ñối với người học nghề xa nơi 
cư trú từ 15km trở lên. 

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc 
gia Việc làm và Dạy nghề và nguồn huy ñộng hợp pháp khác theo quy ñịnh. 

ðiều 2. Giao Sở Lao ñộng Thương binh và Xã hội thực hiện: 
- Hướng dẫn các cơ sở dạy nghề và cơ quan liên quan thực hiện dạy nghề cho 

người khuyết tật theo mức chi phí ñào tạo nghề quy ñịnh tại ðiều 1 Quyết ñịnh này; 
- Căn cứ vào mức chi phí ñào tạo của từng nghề; Mức hỗ trợ tiền ăn, tiền ñi lại 

trong thời gian học nghề ñược phê duyệt và thời gian học nghề thực tế, quyết ñịnh hỗ 
trợ chi phí học nghề trình ñộ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng cho từng ñối 
tượng theo từng nghề và thời gian học nghề thực tế theo quy ñịnh. 

- ðối với những nghề có chi phí ñào tạo thực tế lớn hơn mức hỗ trợ tối ña quy 
ñịnh tại Thông tư này, chủ ñộng xây dựng phương án huy ñộng nguồn kinh phí bổ 
sung do người học ñóng góp, hỗ trợ từ ngân sách ñịa phương và nguồn huy ñộng 
khác ñể bảo ñảm chi phí ñào tạo nghề cho ñối tượng. 

- Khi có các nghề mới phát sinh, Sở Lao ñộng Thương binh và Xã hội chủ trì, 
phối hợp với Sở Tài chính (ñể thẩm ñịnh và tham gia ý kiến bằng văn bản) và các ñơn 
vị có liên quan xây dựng bổ sung mức chi phí ñào tạo cho từng nghề phù hợp với các 
quy ñịnh, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc các sở, ngành: Tài chính, Lao ñộng 

Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và ðầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Thủ trưởng các cơ sở 
dạy nghề và cơ quan, ñơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết ñịnh thực hiện./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 

Chu Ngọc Anh 
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PHỤ BIỂU 
MỨC CHI PHÍ ðÀO TẠO NGHỀ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

(Kèm theo Quyết ñịnh số: 1897/Qð-UBND ngày 17/8/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ). 
––––––––––––––––––––––––––– 

 
 

S 

T 

T 

Tên nghề ñào tạo 

Thời gian 

ñào tạo 
tối ña 

(tháng) 

ðối với CSDN có ñủ 
giáo viên dạy nghề 

(1000 ñồng) 

ðối với CSDN phải 
ñi thuê giáo viên dạy 

nghề (1000 ñồng) 

Tổng chi 
phí ñào 
tạo tối 
ña/lớp 

Chi phí 
ñào tạo 

tối ña cho 
01 học 

viên/khoá 

Tổng chi 
phí ñào 
tạo tối 
ña/lớp 

 

Chi phí 
ñào tạo tối 
ña cho 01 

học 
viên/khoá 

A 
Những nghề ñã ñược Bộ, ngành  
ban hành Chương trình ñào tạo 

     

I Nghề phi nông nghiệp      

1 May công nghiệp 3 tháng 58.300 2.332 83.480 3.339 

2 ðan lát thủ công 3 tháng 60.065 2.402 83.480 3.339 

 Tổng số 02 nghề      
 

–––––––––––––––––– 


