
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH HẢI DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-VP Hải Dương, ngày         tháng 11 năm 2021 
V/v hỗ trợ cơ sở hoạt động giáo 

dục nghề nghiệp trong bối cảnh 

dịch Covid - 19 

 

 

Kính gửi:  

   - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; 

   - Sở Y tế; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh;  

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện  Công văn số 4052/LĐTBXH-TCGDNN ngày 12/11/2021 của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

trong bối cảnh dịch Covid – 19. 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

- Tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết số 

68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 

07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách 

hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid 

– 19; Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về sửa đổi bổ sung Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 quy định về 

thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp 

khó khăn do đại dịch COVID 19; Kế hoạch số 2680/KH-UBND ngày 23/7/2021 

của UBND tỉnh Hải Dương triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 

01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 

của Thủ tướng Chính phủ. Các chính sách đào tạo nghề và tạo việc làm cho 

người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp thực hiện 

nắm bắt nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để tổ chức 

tuyển sinh, đào tạo, góp phần tránh đứt gãy chuỗi cung ứng lao động.  

2. Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Thực hiện ưu tiên tiêm vắc xin cho đối tượng học sinh, sinh viên của các 

cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp từ tỉnh ngoài trở lại học tập (danh sách cụ 

thể do các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp đề xuất). 

- Khi dịch bệnh Covid – 19 được kiểm soát thì tạo điều kiện để các cơ sở 

hoạt động giáo dục nghề nghiệp hoạt động trở lại. 
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3. Các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp 

- Căn cứ vào diễn biến dịch bệnh Covid – 19 và chỉ đạo của chính quyền 

địa phương chủ động xem xét, quyết định hình thức dạy học (trực tiếp hoặc trực 

tuyến). Chỉ thực hiện tổ chức đào tạo khi đảm bảo các điều kiện về phòng, 

chống dịch bệnh Covid – 19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan 

chức năng.  

- Chủ động phối hợp với doanh nghiệp xây dựng phương án 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 về việc thực hiện một số chính sách 

hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid – 

19.  

- Đề xuất với cơ quan có thẩm quyền ưu tiên tiêm vắc xin cho học sinh, 

sinh viên ở tỉnh ngoài.  

- Trong trường hợp dịch bệnh Covid – 19 còn diễn biến phức tạp thì linh 

hoạt trong điều kiện cho phép thực hiện phương án “giảng dạy, cách ly y tế, ăn ở 

tại trường”. 

4. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

- Tạo điều kiện cho các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp đến liên hệ 

để tư vấn, nắm bắt nhu cầu đào tạo và phối hợp xây dựng phương án đào tạo, bồi 

dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo hướng dẫn tại 

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người 

lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19.  

- Phối hợp với các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tiếp nhận người 

học tới thực tập, học thực hành tại doanh nghiệp. 

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch 

UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ LĐTBXH; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX, Lai (10). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hùng 
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