
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

 

Số:        /UBND-LĐTBXH 

V/v tiếp tục triển khai thực hiện 

chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, 

giải quyết việc làm cho người lao 

động bị thu hồi đất 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

Trùng Khánh, ngày       tháng 3 năm 2023 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 277/SLĐTBXH-GDNN ngày 01 tháng 3 năm 

2023 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc tiếp tục triển khai thực 

hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động bị 

thu hồi đất. Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên 

quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương 

và của tỉnh, huyện về hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người bị thu 

hồi đất, trong đó tập trung triển khai Kế hoạch số 1186/KH-UBND ngày 20 

tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo 

nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất; Quyết định số 

14/2020/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy 

định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng. 

2. Rà soát, thống kê, lập danh sách số lao động bị thu hồi đất có nhu cầu 

đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm. Lập phương án đào tạo chuyển đổi nghề, lấy ý 

kiến của người lao động có đất bị thu hồi và gửi Ủy ban nhân dân huyện (qua 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) cho ý kiến trước khi phê duyệt 

phương án đào tạo, chuyển đổi nghề. Lưu ý: Phương án đào tạo, chuyển đổi 

nghề được lập và phê duyệt đồng thời với phương án bồi thường, hỗ trợ tái định 

cư theo quy định tại Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

3. Thường xuyên nắm tình hình, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính 

sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất 

trên địa bàn quản lý. Tránh trường hợp người thuộc đối tượng nhưng không 

được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định. 

4. Định kỳ các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân 

huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 05 tháng 6 
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(báo cáo 6 tháng), trước ngày 05 tháng 12 hàng năm (báo cáo năm) để tổng 

hợp báo cáo cấp trên theo quy định. 

Căn cứ ý kiến chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện; 

- Lưu: VT, LĐTB&XH. 

 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Chu Thị Vinh 
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