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Số:          /SLĐTBXH-LĐVL&GDNN 

V/v đôn đốc 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 

theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và 

Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg. 

 

Đắk Nông, ngày       tháng    năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;  

- Các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc Quy định thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử 

dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg 

ngày 06/11/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về 

việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động 

gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;  

Thực hiện Công văn số 7508/UBND-KGVX  ngày 22/12/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực 

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

Covid-19 (lần 4); 

Để đẩy nhanh tiến độ thiết lập Phương án đề nghị hưởng 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; Sở Lao động - Thương binh và xã hội đề nghị các đơn 

vị khẩn trương, đôn đốc thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp rà soát ngành, nghề đã được cấp giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, chủ động phối hợp với doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh thiết lập Phương án hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình 

độ kỹ năng nghề cho người lao động theo quy định tại Chương III Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg và khoản 2 Điều 1 Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg; trình Sở Lao 

động - TB&XH phê duyệt để tổ chức hỗ trợ đào tạo theo quy định. 

2. Các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ này 

đến từng người lao động tại đơn vị nhằm nâng cao nhận thức tăng cường học tập tại 

nơi làm việc, đặc biệt là học nghề/học việc để nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho 
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người lao động tại doanh nghiệp; nhất là trong bối cảnh những tác động tiêu cực của 

đại dịch Covid-19 đang hạn chế các cơ hội phát triển của người lao động để đáp ứng 

tình hình mới, đổi mới, nâng cao nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. 

- Chủ động, tích cực thực hiện rà soát các điều kiện, nhu cầu đào tạo của 

người lao động tại đơn vị để phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng 

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

động để duy trì việc làm tại đơn vị theo quy định tại Chương III Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg và khoản 2 Điều 1 Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg. 

3. Trong quá trình thực hiện phát sinh khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất 

về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (thông qua phòng Lao động - Việc làm và 

Giáo dục nghề nghiệp; số điện thoại: 0261.3544875; email: 

tuongvy.ldxh@gmail.com) để được kịp thời hướng dẫn, xử lý, giải quyết theo quy 

định. 

 Sở Lao động - TB&XH đề nghị các đơn vị quan tâm, đôn đốc, triển khai thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Trang TTĐT Sở; 

- GĐ, PGĐ Sở (Đ/c Nam); 
- Lưu: VT, LĐVL&GDNN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hoàng Viết Nam 
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