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SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

Số:           /LĐTBXH-GDNN 

V/v 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 8 năm 2021 

 

Kính gửi: Các Trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm GDNN – 

GDTX và các đơn vị có đăng ký hoạt động GDNN trên 

địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 1681/TCGDNN-ĐTTX ngày 03 tháng 02 năm 2021 

của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc triển khai thực 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. 

Để thông tin kịp thời chính sách của nhà nước đến doanh nghiệp (người sử 

dụng lao động) bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện một số nội dung 

như sau: 

1. Nghiên cứu Chương III (từ Điều 9 đến Điều 12 của Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ, quy định 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. 

2. Chủ động thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến các doanh 

nghiệp đã và đang phối hợp đào tạo thời gian qua, có nhu cầu đào tạo nâng cao kỹ 

năng cho người lao động để xây dựng phương án tổ chức đào tạo, theo Cẩm nang 

hướng dẫn của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tại Quyết định số 316/QĐ-

TCGDNN ngày 30/7/2021.  

 (Quét mã Qrcode để truy cập nhanh Cẩm nang hướng dẫn số) 

 

3. Riêng các Trường cao đẳng khi tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp đối với 

những nghề chưa có trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề 

nghiệp thì có báo cáo gửi Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trước khi tổ chức đào 

tạo; đối với các cơ sở đào tạo khác báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã 



 

hội, hướng dẫn tại văn bản số 1492/TCGDNN-ĐTTX ngày 12/7/2021 của Tổng 

cục Giáo dục nghề nghiệp (văn bản tải trên Website của Tổng).  

4. Nghiên cứu văn bản số 930/BHXH-QLT ngày 12/7/2021 của Bảo hiểm xã 

hội tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết số 68/NQ-

CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 

trong đó có hướng dẫn 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 

(văn bản đính kèm). 

Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc các đơn vị gửi báo 

cáo trực tiếp về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (thông qua Phòng giáo dục 

nghề nghiệp), số điện thoại: 02513.842.708, email: daynghedn@yahoo.com, để 

tổng hợp, trao đổi và hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.  

Đề nghị Thủ trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nghiên cứu, triển khai 

thực hiện tốt các nội dung nêu trên./.    

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ và các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, GDNN. 
 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Thị Mộng Thu 
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