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    Kính gửi: 

 - Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

 - Liên Đoàn Lao động tỉnh; 

 - Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

 - Báo Quảng Trị; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4157/UBND-VX ngày 

09/9/2021 về việc triển khai hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, 

nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo 

Quyết định số 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách, đồng thời giúp người 

sử dụng, người lao lao động duy trì việc làm, nâng cao năng suất lao động, sau 

khi dịch bệnh được kiểm soát, Sở Lao động- TB&XH đề nghị các cơ quan, đơn 

vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm triển khai thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Chỉ đạo các Phòng, ban, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên 

truyền, phổ biến, triển khai nội dung hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình 

độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (hướng dẫn tại Công văn số 

1503/SLĐTBXH-GDNN ngày 22/7/2021 của Sở Lao động- TB&XH về việc 

hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi 

dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động) 

đến người sử dụng lao động, người lao động và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

trên địa bàn.    

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn tích cực tuyên truyền về 

các chính sách hỗ trợ, phổ biến những cách làm hay, những đơn vị tích cực tham 

gia thực hiện chính sách. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quản lý các cụm công nghiệp tại địa phương 

phổ biến, tuyên truyền, triển khai chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao 

trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động đến người sử dụng 

lao động trong phạm vi quản lý. 

V/v phối hợp triển khai hỗ trợ người sử 

dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng 

cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì 

việc làm cho người lao động theo  

Quyết định số 23/QĐ-TTg  



- Khuyến khích người sử dụng lao động chủ động rà soát các điều kiện, 

phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng phương án, tổ chức đào tạo, 

bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động. Đề nghị Liên 

đoàn Lao động, các hội, đoàn thể cấp huyện tích cực phối hợp, tuyên truyền thực 

hiện chính sách hỗ trợ. 

- Hướng dẫn người sử dụng lao động chuẩn bị hồ sơ, xây dựng kế hoạch, 

phương án hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người 

lao động, nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ và chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng triển 

khai đào tạo khi dịch bệnh được kiểm soát. Việc tổ chức đào tạo phải linh hoạt, 

phù hợp với điều kiện sản xuất và phòng chống dịch bệnh, kết hợp giữa đào tạo 

và tổ chức sản xuất. 

2. Ban Quản lý Khu kinh tế  

Tuyên truyền, phổ biến đến người lao động về các chính sách hỗ trợ để chủ 

động tham gia. Hướng dẫn các Doanh nghiệp rà soát các điều kiện, xây dựng hồ 

sơ, phương án hỗ trợ người lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ 

năng để duy trì việc làm; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để 

triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ. 

3. Liên đoàn Lao động tỉnh 

Phổ biến chính sách hỗ trợ về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ 

năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động đến các tổ chức, đơn vị thành 

viên; Khuyến khích các đơn vị, tổ chức thành viên tích cực tham gia thực hiện 

các chính sách và phối hợp Sở Lao động - TB&XH trong việc triển khai thực 

hiện các chính sách hỗ trợ; Tăng cường việc tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị, 

tổ chức thành viên tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ. 

4. Đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị 

Quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định 

số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 

127/KH-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện các chính 

sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Phối hợp Sở Lao động- TB&XH xây 

dựng các phóng sự, chuyên mục, bài viết tuyên truyền phổ biến những cách làm 

hay, những đơn vị tích cực tham gia thực hiện chính sách trên. 

5. Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh 

Đề nghị tích cực tuyên truyền, vận động các hội viên tham gia các chính 

sách hỗ trợ của nhà nước thiết thực, hiệu quả, đưa chính sách hỗ trợ của nhà nước 

kịp thời đến đúng đối tượng. Đây được xem là cơ hội để nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh cho các hội viên thuộc 

Hiệp hội. Đồng thời, góp phần phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trực tiếp cho 

mục tiêu nâng cao năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh thu hút đầu 

tư trên địa bàn tỉnh. 

 



6. Đối với các cơ sở hoạt động GDNN trên địa bàn tỉnh. 

- Cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với người sử dụng lao động xây 

dựng phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì 

việc làm cho người lao động. Trước mắt, tích cực chủ động liên hệ, phối hợp với 

các đơn vị sử dụng lao động đã có hợp tác trong đào tạo, tuyển dụng nhân lực xây 

dựng phương án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người 

lao động và tổ chức đào tạo sau khi có quyết định hỗ trợ. Trên cơ sở đó tiếp tục 

nhân rộng, phối hơp với các đơn vị khác trên địa bàn để tố chức thực hiện. 

- Tổ chức thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho người học; đảm bảo chất 

lượng, hiệu quả, đồng thời thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên 

địa bàn tỉnh theo đúng quy định. 

 Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Lao động- 

Thương binh và Xã hội (qua Phòng Giáo dục nghề nghiệp, SĐT: 0233.3551.086) 

để phối hợp tháo gỡ, giải quyết./.   
 

Nơi nhận:        KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                                        PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Tổng cục GDNN (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Các cơ sở hoạt động GDNN (th/hiện); 

- Giám đốc, PGĐ phụ trách (b/c); 

- Lưu: VT, VL&ATLĐ, GDNN. 

 

                 Dương Thị Hải Yến 
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