
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 

 

Số:          /UBND-LĐTBXH 
V/v đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 

 03 tháng cho lao động thuộc hộ nghèo, 

hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và 

lao động có thu nhập thấp năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Mỹ Lộc, ngày       tháng 8 năm 2022 

 

                         Kính gửi:  

                                         - Trung tâm GDNN-GDTX huyện Mỹ Lộc; 

                                         - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1471/SLĐTBXH-DN ngày 03/8/2022 của Sở Lao động 

-TB&XH tỉnh Nam Định về việc đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho lao 

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

năm 2022.  

Năm 2022 UBND tỉnh Nam Định phân bổ kinh phí đào tạo trình độ sơ cấp và 

dưới 03 tháng cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và lao 

động có thu nhập thấp (từ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững năm 2022) cho huyện Mỹ Lộc thực hiện như sau:  

- Kinh phí từ ngân sách trung ương: 123 triệu đồng. 

- Kinh phí từ ngân sách địa phương: 12 triệu đồng. 

- Tổng kinh phí: 135 triệu đồng. 

UBND huyện đề nghị Trung tâm GDNN-GDTX huyện; UBND các xã, thị trấn 

triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Trung tâm GDNN-GDTX huyện. 

- Căn cứ chỉ tiêu được phân bổ, thông báo tuyển sinh đào tạo đến các xã, thị 

trấn trên địa bàn để các đối tượng có nhu cầu đăng ký học. 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn chủ động rà soát nhu cầu học nghề của 

người lao động thuộc các nhóm đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát 

nghèo năm 2022. 

- Căn cứ kết quả rà soát nhu cầu học nghề của người lao động, căn cứ nguồn 

kinh phí được phân bổ (nêu trên) và căn cứ định mức chi tại Quyết định số 

14/2020/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh Nam Định: Đăng ký chỉ tiêu 

đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 03 tháng cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

hộ mới thoát nghèo và lao động có thu nhập thấp năm 2022 theo từng nhóm nghề, 

ngành nghề (theo mẫu gửi kèm công văn này) và gửi về UBND huyện (qua phòng 

Lao động -TB&XH) chậm nhất trước ngày 31/8/2022 để tổng hợp. 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các doanh nghiệp, các đơn vị liên kết 

đào tạo trên địa bàn huyện tổ chức tuyển sinh và đào tạo hoàn thành chỉ tiêu được 

giao, đảm bảo thời gian đào tạo theo quy định, ưu tiên tuyển sinh đào tạo lao động 

thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.  

2. UBND các xã, thị trấn. 

- Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm GDNN-GDTX huyện trong việc rà soát nhu 

cầu học nghề của người lao động thuộc các nhóm đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo 

và hộ mới thoát nghèo năm 2022. 



- Tổ chức thông tin tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, đặc biệt là trên hệ thống Đài truyền thanh của xã, thị trấn để các đối tượng tiếp 

cận thông tin và đăng ký tham gia học nghề. 

Căn cứ vào chỉ tiêu đào tạo mà Trung tâm đăng ký (nêu tại mục 1 công văn 

này), UBND huyện ra Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo chỉ tiêu dạy nghề cho Trung 

tâm thực hiện. 

Để giúp người lao động thuộc các nhóm đối tượng nêu trên được tham gia học 

nghề, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được cấp trên phân bổ, UBND huyện Mỹ Lộc đề 

nghị Trung tâm GDNN-GDTX huyện; UBND các xã, thị trấn quan tâm phối hợp 

triển khai thực hiện kịp thời nội dung trên./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Quang Huy 
 



TÊN ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP VÀ ĐÀO TẠO DƯỚI 03 THÁNG CHO LAO ĐỘNG THUỘC HỘ 

NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO, HỘ MỚI THOÁT NGHÈO, LAO ĐỘNG CÓ THU NHẬP THẤP NĂM 2022 

(Gửi kèm theo Công văn số ………/UBND-LĐTBXH ngày …./8/2022 của UBND huyện Mỹ Lộc) 

 

STT Nghề đào tạo Số lớp Số lao động 
Kinh phí thực hiện 

(đồng) 
Ghi chú 

A NHÓM NGHỀ NÔNG NGHIỆP     

 Nghề A     

 Nghề B     

 Tổng số     

B NHÓM NGHỀ PHI NÔNG NGHIỆP     

 Nghề A     

 Nghề B     

 Tổng số     

 Tổng cộng:      

 

Người lập 

(ký, ghi rõ họ tên) 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(ký tên, đóng dấu) 
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