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NGHỊ QUYẾT
Về việc vận ñộng xã hội hóa ñối với công tác ñào tạo nghề, giải quyết việc làm
cho lao ñộng thanh niên giai ñoạn 2012 - 2016 trên ñịa bàn quận Cái Răng

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN QUẬN CÁI RĂNG
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ BA
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân,
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị ñịnh số 69/2008/Nð-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ
về chính sách khuyến khích xã hội hóa các hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo dục,
dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;
Căn cứ Thông tư số 135/2008/TT-BTC, ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ
Tài chính hướng dẫn Nghị ñịnh số 69/2008/Nð-CP, ngày 30 tháng 5 năm 2008
của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa ñối với các hoạt ñộng
trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;
Căn cứ Quyết ñịnh số 2325/Qð-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban
nhân dân thành phố về phê duyệt “ðề án phát triển xã hội hóa dạy nghề thành phố
Cần Thơ ñến năm 2010 và ñịnh hướng ñến năm 2020”;
Qua xem xét Tờ trình số 2031/TTr-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban
nhân dân quận Cái Răng về việc vận ñộng xã hội hóa ñối với công tác ñào tạo nghề,
giải quyết việc làm cho lao ñộng thanh niên giai ñoạn 2012 - 2016 trên ñịa bàn quận
Cái Răng;
Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội Hội ñồng nhân dân quận
và ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân quận,

