
 

UBND TỈNH ĐỒNG NAI 
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

Số:           /LĐTBXH-GDNN 
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 

23/2021/QĐ-TTg. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Đồng Nai, ngày         tháng      năm 2021 

 
                          Kính gửi:  

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; 
- Liên đoàn lao động tỉnh; 
- Tỉnh đoàn Đồng Nai; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 
- Các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện Công văn số 10949/UBND-KGVX ngày 10 tháng 9 năm 
2021của UBND tỉnh về việc thực hiện Văn bản số 2982/LĐTBXH-TCGDNN 
ngày 07/9/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Để chuẩn bị cho lộ trình tỉnh Đồng Nai trở lại trạng thái bình thường mới 
và giúp người lao động duy trì việc làm, nâng cao năng suất lao động sau khi 
kiểm soát được tình hình dịch bệnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh 
Đồng Nai đã có Văn bản số 4485/LĐTBXH-GDNN ngày 13/8/2021 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 23/2021/QĐ-TTg (đính 
kèm công văn). Nhằm tăng cường tính hiệu quả và độ bao phủ chính sách đến các 
đối tượng thụ hưởng được cao hơn, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề 
nghị các đơn vị phối hợp thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh. 

- Tuyên truyền, triển khai chính sách hỗ trợ người lao động, 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. Lưu ý người sử dụng lao động có trách 
nhiệm phổ biến cho người lao động biết về chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối 
với người lao động (đối tượng thụ hưởng, điều kiện, mức hỗ trợ, thời gian hỗ 
trợ…); rà soát lập hồ sơ người lao động đang tham gia bảo hiểm và đóng đủ bảo 
hiểm thất nghiệp gửi về Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố để được xác nhận 
và thụ hưởng chính sách theo quy định. 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.  

- Tích cực vận động các Hiệp hội doanh nghiệp trong tỉnh cập nhật thông 
tin, tham gia các chính sách hỗ trợ của nhà nước thiết thực, hiệu quả, đưa chính 
sách hỗ trợ đến kịp thời đúng đối tượng. 



 

2. Liên đoàn Lao động tỉnh 

- Phổ biến chính sách hỗ trợ của nhà nước 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 với các đơn vị chuyên môn của Sở Lao động – 
Thương binh và Xã hội tỉnh 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. 

3. Tỉnh đoàn 

Lồng ghép, phổ biến chính sách hỗ trợ người lao động nâng cao trình độ 
kỹ năng nghề vào các hoạt động đối với đoàn viên, thanh niên và tổ chức Đoàn, 
Hội trong tỉnh. Tạo điều kiện để thanh niên, đoàn viên được tiếp cận chính sách.   

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, 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 quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg đến các doanh nghiệp đang 
hoạt động tại địa phương. Việc tham gia chính sách là cơ hội để người lao động 
nâng cao kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc đồng thời đây cũng là lợi 
thế giúp cho việc khôi phục kinh doanh của doanh nghiệp được thúc đẩy nhanh 
hơn, có hiệu quả và khoa học.  

- Đẩy mạnh truyền thông tại địa phương bằng nhiều hình thức khác nhau, 
đảm bảo mỗi người dân đều biết và được hưởng đầy đủ chính sách.  

 5. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp coi đây là cơ hội để mở rộng quan hệ 
hợp tác với các đơn vị sử dụng lao động trong việc phối hợp đào tạo, nâng cao tay 
nghề cho người lao động và năng lực thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, 
giáo viên của nhà trường. 

- 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 hợp với các đơn vị khác trên địa bàn để tổ chức thực hiện. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Thủ trưởng các đơn vị 
liên quan phối hợp chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm hỗ trợ người lao động và 
người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, góp 
phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại 



 

dịch, bảo đảm đời sống và an toàn cho người lao động. Trong quá trình thực 
hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị vui lòng gửi văn bản về Sở Lao động – 
Thương binh và Xã hội (thông qua phòng Giáo dục nghề nghiệp), email: 
daynghedn@yahoo.com để phối hợp giải quyết hoặc kiến nghị theo thẩm 
quyền./. 

   

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BHXH tỉnh; 
- Phòng LĐTB&XH các huyện/TP; 
- GĐ, các PGĐ Sở; 
- Lưu: VT, GDNN, CSLĐ, TT.DVVL. 
 
 
 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

 Nguyễn Thị Mộng Thu 
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DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 
 (Đính kèm Công văn số        /LĐTBXH-GDNN ngày      tháng      năm 2021 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai) 
TT Đơn vị Địa chỉ Số điện thoại Lĩnh vực đào tạo  Liên kết đào tạo 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
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