
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VItT NAM 
TH! xA C!YA LO Dc 1p- Ti.r do- Hnh phñc 

S& IKH-UBND Cz'ca Lô, ngày tháng 3 nàm 2022 

KE HOACH 
Dào tao ngh, giái quyt vic lam näm 2022 

Can ci'x Thông báo so 4472/TB-SLDTBXH ngày 23/12/2021 cüa S Lao 
dng-TB&XH Ngh An v vic giao chi tiêu k hoach linh virc Lao dng-Nguii có 
cong và xã hi näm 2022, UBND th xã Cüa Lô xay drng K hoach dào tao  nghê và 
giài quyt vic lam näm 2022 nhu sau: 

I. MUC IJICH, YEU CAU: 

1. Miic dIch: 

- Nâng cao cht luçing ngun lao dng, gtn cong tác dào tao  ngh vâi k 
hoach phát trin kinh t - xà hi cüa Thj xã và UBND các phithng. Tao  diu kin 
thuQn lçii d nguYi lao dng tham gia h9c ngh phü hçip vâi trinh d h9c vn, diu 
kin kinh t; dáp irng thu cu h9c ngh cUa ngui lao dng và yêu cu cüa thj 
trithng Lao dng; 

- Giãi quyt vic lam vi phuong châm tao  vic lam cho ngui lao dng 
thông qua chuyn djch cci cu kinh t, müa vi1, ... Cung dip thông tin, tao  diu kin 
thun lçii d ngiRi lao dng tx tao  vic lam và tim kim vic lam thông qua các 
chucmg trmnh gii thiu vic lam trong, ngoài tinh và thj tniO'ng lao dng ngoãi nuóc; 

2. Yen can: 

- Các dip, các ngành tir Thj xà dn phumg din tp trung mçi ngun lrc, diu 
kin cho phép d thirc hin hiu qua chuang trInh dào tao  ngh và giài quyt vic 
lam cho nguYi lao dng; 

- Các ca quan, don vj lien quan, UBND các phumg phài diu tra, rà soát nm 
bt thu diu h9c ngh cüa nguôi lao dng, nhu diu sü dimg lao dng cüa các doanh 
nghip d djnh hisàng dào tao  gn véd giãi quyt vic lam; 

I!. CAC CHI TIEU: 

1. Dào to ngh: 

- Chi tiêu giáo di1c ngh nghip (tuyn mói) näm 2022: 2.320 ngui (cao ding 
270 ngui, trung dip 450 ngui, so dip và dào tao  dui 03 tháng là 1.600 ngthi); 

- Gtn vri vic triên khai Dé an "Nâng cao chat lugng ngun lao dng phiic vi 
du ljch, gn vâi giài quyt vic lam và xóa nghèo bn v1rng giai doan 2021-2025", 
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tng s lao dng dr kin dào tto ngh so cp ngh näm 2022 tir ngun ngân sách là: 
245 ngiRi, trong do: 

TT Nghdàotio Si1O'p Sngirôi 

1 Chêbinvàbáoquãnthüysàn 02 70 

2 K thuât ch bin mon an 02 70 

3 Nghip vii nhà hang 02 70 

4 Htrcngdnduljch 01 35 

5 Tinh9cvànphông 01 35 

Cong 08 280 

2. Giãi quyt vic lam: cho tr 950 dn 1000 ngui lao dng (trong do xuI't 
khdu lao d$ng. 600 ngzthi) 

(CO Phu luc chi tjlt kern theo) 

III. NHIEM VJ VA GIAI PHAP: 

1. UBND các phumg, rà soát s lao dng cn dào tao, hun luyn ngh, linli 
vrc dào tao  cho ngiri lao dng d dãng k vâi thj xâ có k hoach  lien kit, pMi hap, 
dào tao  ngh; 

2. Phi hçp vi Trung tam Djch vi vic lam tinh Ngh An t chüc tu vn cho 
ngithi lao dng trên dja bàn d giâi thiu, cung cp thông tin v nhu cu vic lam 
trong và ngoài tinh, thông tin thj tri.thng lao dng ngoài nithc; 

3. Phi hçip vii Ban Chi huy quân sirthj xã t chirc tu vn, hrnrng nghip cho 
quân nhân xutt ngü tth v dja phuong; 

4. Vtn dng các doanh nghip c'Cr ngui lao dng di dào tao,  duy tn và nâng 
cao tay ngh; 

5. Mi rtng các hInh thirc tuyên truyn v nhu cu dào tao  ngh& nhu cu vic 
lam d mang 1aj  hiu qua cao nhu tuyên truyn trên các trang thông tin diên tcr, 
mang xà hi Facebook, Zalo... 

IV. TO C1115'C THU'C HIEN: 

1. Phông Lao dng-TB&XH. 

- Chü trI phi hçp vói PhOng Tài chInh-K hoach  can eli nhu cu dào tao  ngh, 
giài quyt vic lam cüa thj xã thng hp, d xut báo cáo UBND Thj xã phê duyt d? 
toán kinh phi thirc hin chucing trinh dào tao  nghê, giài quyêt vic lam cho ngui 
lao dng näm 2022; 

- D xut các giãi pháp, bin pháp trong vic thçrc hin nhim vii dào tao  ngh 
giãi quyt vic lam báo dam hiu qua, chit lugng. Djnh k' tng hçp, báo cáo kt 
qua dào tao  ngh& giái quyt vic cüa thj xA; 
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2. Phông Tài chInh - Ké hoich: 
Chü trI phM hçp vâi Phông Lao thng-TB&XH phân b ngun kinh phi dào to 

ngh kjp thii theo quy djnh. 

3. Phông Kinh t: 

Phi hçip vi Phông Lao dng-TB&XH chi do các phuing xây drng k hoch 
trin khai cong tác âàø to ngh, giài quyt vic lam, tp hutn bi diiong ngh, 
truyn ngh các lang ngh, tio vic lam mi ti các lang ngh. 

4. Phông Van hóa-Thông tin, Trung tam Van hóa, TT & Truyn thông: 

Chü trI phi hçp vâi các c quan lien quan và UBND các phu?mg xây dirng k 
hoch tuyen truyn các ch d chinh sách h trçi dào tto ngh các thông tin v nhu 
cu tuyn ding vic lam... dn nguYi lao dng trên dja bàn; 

5. Ngãn hang Ngân hang ChInh sách xa hi thj xã: 

- Thirc hin t& chInh sách h trq xut khtu lao dng vay vn tr các nguôn von uu 
däi, Qu quc gia v vic lam; 

- Chju trách nhim huy dng vn và t chirc thrc hin chInh sách tin diing uii 
däi d du tix cho h nghèo vay v6n thun lçi phitc v phát trin san xut, kinh 
doanh, các h dan ctuçc vay v6n giãi quy& vic lam. Cüng vOi các t chrc chinh trj 
xà hi, các ca quan chuyên mOn có lien quan d huóng dn h nghèo cách lam an và 
sir diing vn vay ding miic dIch, hiu qua. Chü dng d xut b sung ngun vn 
vay. Thu&ng xuyên giám sat hiu qua vic sü dçtng vn vay, cMng that thoát, giãm 
thiu ng qua han 

6. Be ngh các t chü'c doàn the cp thj: 

- Hi Nông dan, Hi LHPN thj xà: Chü trI phM hçip vâi phông Lao dng - 
TB&XH các phuè'ng rà soát thng nht v s luçmg, dM tuçYng ngui lao dng cn 
dào tao  theo trInh d sc cp ngh, bi duOng ngh& truyn ngh cho ngui lao dng, 
dcng thi t chüc giám sat chtt hrçing dào tao  ngh cüa các &m vj dàng k t chüc 
h9c ngh& 

- Các t chirc doàn th cp thj chü dng phi hçp vói các ngành lien quan xây 
drng k hoach pM bin, tuyên truyn chü truang, chinh sách cüa Dãng, pháp lut 
cüa nhà nuâc v dào tao  ngh, giãi quyt vic lam cho ngui lao dng; tu vn hoc 
ngh& viêc lam, vn dng các thành viên cüa th chüc mlnh tham gia dào tao  ngh. 

7. UBND các phirong: 
- Trên co' s k hoach cüa Thj xä, các phthng xây dirng k hoach  và tryc tip 

t chirc trin khai thuc hiên trên dia bàn; 

- Cüng c kin toàn Ban Chi dao  dy ngh giái quyk vic lam cüa dja phuo'ng; 

- Rà soát sO lao dng trong d tuôi có nhu câu h9c ngh; lao dông tir do, lao 
dng di lam vic có thai han  0' nuóc ngoài, tng hçip kt qua däng k nhu cu hoc 
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ngh, trên dja bàn dinh kr báo cáo UBND Thj xA, d xut m lrp h9c nghê, l'ôi 
duOng nâng cao kin thirc cho ngui lao dng; 

- PMi hçp vth Phông Lao dng-TB&XH thirc hin k hotch dào tto nghê, hôi 
duo'ng nâng cao kin thirc, hun luyên ngh cho ngrn1i lao dng phü hçTp vOl chwmg 
trinh phát trin kinh t- xà hi 0 dja phuong; 

- Vtn thng các doanh nghip nhan lao ctng trong các h nghèo vào lam vic, và 
h9c ngh, huOng dn h nghèo lam an và chju trách nhim h trçY các h ngho 
thuc khi noi h9 dóng trii sO; 

- Tng hgp kt qua giãi quyt vic lam cho nguôi lao dng trén da bàn, báo 
cáo djnh kST theo qu, näm v UBND Thj xã (qua Phông Lao d7ng-TB&XH). 

Trén day là K hoich dào to ngh và giái quyt vic lam cho ngu0i lao dng 
näm 2022; UBND Thj xà yêu cu các phông, ban, ngành, co quan, don vj lien quan, 
UBND các phuOng nghiêm tue t chirc th?c hin./. 

Nol nhân: 
- Sâ Lao dng TBXH; 
- Thng trirc Thj y, HDND Thj xâ; 
- Chü tjch, các PCI UBND Thj xä; 
- Các phOng, ban, nganh, do'n v thj xã; 
- UBND các phi.i6ng; 
- Luu VT, LDTBXH. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TECH 
PHO CHU TICH 

Hoãng Van Phuic 



UY BAN NHAN DAN 
Till XA CIXA LO 

(Phy lyc kern theo KI hogch so': /KH-UBND ngày tháng 3 nárn 2022 
cia UBND thi xâ Czra Lô) 

TT Phlthng CM tiêu XKLD 
2022 

Giãi quyt 
vic lam näm 

2022 

1 Thu Thüy 85 140 

2 Nghi Thu 50 130 

3 NghiHuong 50 110 

4 NghiHôa 90 150 

5 NghiHâi 120 160 

6 NghiTân 120 160 

7 NghiThüy 85 150 

Tong cong: 600 1.000 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-03-22T14:34:22+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-03-22T14:34:27+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-03-22T14:34:38+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-03-22T14:34:43+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-03-22T14:34:48+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-03-22T14:34:57+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




