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QUYẾT ðỊNH
Bãi bỏ Quyết ñịnh số 262/2008/Qð-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2008 của UBND
tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy ñịnh hỗ trợ kinh phí ñào tạo ngoại ngữ, bổ túc
nghề, giáo dục ñịnh hướng và cho vay vốn ñối với người lao ñộng
ñi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp ñồng
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính
phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Lao ñộng – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình
số 90/TTr-SLðTBXH ngày 20 tháng 9 năm 2019.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Bãi bỏ Quyết ñịnh số 262/2008/Qð-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2008
của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy ñịnh hỗ trợ kinh phí ñào tạo ngoại ngữ, bổ
túc nghề, giáo dục ñịnh hướng và cho vay vốn ñối với người lao ñộng ñi làm việc có thời
hạn ở nước ngoài theo hợp ñồng.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2019.
ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc các Sở: Lao ñộng - Thương
binh và Xã hội, Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và ðầu tư; Giám ñốc: Ngân
hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Ngãi, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh
Quảng Ngãi, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố
và Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh
này./.

