
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN NAM TRỰC Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:    /UBND-PLĐTBXH 
 

V/v chuẩn bị các điều kiện phục vụ đoàn kiểm 
tra giám sát đánh giá tình hình thực hiện đào 
tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho lao 

động nông thôn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 
có thu nhập thấp năm 2022 

 

     Nam Trực, ngày      tháng11 năm 2022 

                    Kính gửi:  

        - Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-GDTX huyện 

                            - Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội. 

        - Các cơ sở sản xuất kinh doanh 

 

 Thực hiện  Kế hoạch số 45/KH-SLĐTB&XH ngày 4/11/2022 của Sở Lao 

động TB&XH về việc giám sát đánh giá tình hình thực hiện đào tạo trình độ sơ cấp và 

dưới 3 tháng cho lao động nông thôn, người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 

mới thoát nghèo hộ có thu nhập thấp năm 2022 trên địa bàn huyện Nam Trực. 
 
 Để chuẩn bị tốt các điều kiện làm việc với đoàn kiểm tra của Sở Lao động 

TB&XH, UBND huyện yêu cầu: 

1. Phòng Lao động TB&XH huyện: 

- Thường xuyên kiểm tra các lớp đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng trên 

địa bàn; 

- Tham mưu cho UBND huyện chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung 

kiểm tra việc thực hiện đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho lao động nông thôn, 

người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ có thu nhập thấp 

năm 2022 trên địa bàn huyện theo phụ lục số 02 gửi kèm về Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội theo đề cương kiểm tra trước ngày kiểm tra 03 ngày (ngày làm 

việc) và tổng hợp kết quả đến hết năm gửi về Sở trước ngày 05/1/2023. 

2. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-GDTX huyện, các cơ sở sản xuất kinh 

doanh sử dụng lao động sau đào tạo: 

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cung cấp cho đoàn kiểm tra, giám sát khi có yêu 

cầu theo Kế hoạch số 45/KH-SLĐTB&XH ngày 4/11/2022 của Sở Lao động 

TB&XH. 

 - Bố trí thành phần làm việc với đoàn kiểm tra; Chuẩn bị tài liệu và các điều 

kiện phục vụ đoàn kiểm tra. 

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện./. 
 

   Nơi nhận:                                                          
  - Sở Lao động TBXH (để b/c); 
  - Như trên; 
  - Đồng chí Chủ tịch UBND huyện; 
  - Đồng chí PCT UBND huyện phụ trách       

khối;   
   - Cổng thông tin điện tử huyện; 
  - Lưu: VT. 

               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                   KT. CHỦ TỊCH 

                     PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

                     Vũ Tiến Duật 
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