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Số:             /SLĐTBXH-GDNN Lạng Sơn, ngày          tháng  7 năm 2021 

V/v phối hợp tư vấn học nghề và việc làm, định 

hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề cho lao động 

tham gia Bảo hiểm thất nghiệp 

 

  

Kính gửi: Trường Trung cấp Công nghệ - Y khoa Trung ương 
  

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn nhận được công văn 

số 20/CV-YKTW ngày 19/7/2021 của trường Trung cấp Công nghệ - Y khoa 

Trung ương về việc phối hợp đào tạo nghề cho lao động tham gia bảo hiểm thất 

nghiệp.  

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13;  

Căn cứ Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 cùa 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm 

thất nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 

12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp; 

Căn cứ  Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg ngày 31 tháng 03 năm 2021 quy 

định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01/7/2021 

quy định về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động 

gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý cho trường Trung cấp Công nghệ - Y khoa Trung ương phối 

hợp với các Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh; Trung tâm dịch vụ việc 

làm tỉnh Lạng Sơn thực hiện tư vấn học nghề và việc làm, tổ chức tuyển sinh và 

đào tạo cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.  

2. Trường Trung cấp Công nghệ - Y khoa Trung ương thực hiện đào tạo 

trình độ thường xuyên (đào tạo dưới 3 tháng) theo quy định tại Thông tư 

43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ LĐTBXH quy định về đào tạo 

thường xuyên; Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều thông tư số 

42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp, 

Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo 

thường xuyên, Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định 

chế độ làm việc của nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 08/2017/TT-
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BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ đối với 

nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 

13/3/2017 quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; việc in, quản 

lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và Thông tư số 

31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2017 quy định về đào tạo trình độ cao 

đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học. 

3. Đề nghị Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh; các Trung tâm GDNN-

GDTX cấp huyện phối hợp với Trường Trung cấp Công nghệ - Y khoa Trung 

ương thực hiện tư vấn học nghề và việc làm, tổ chức tuyển sinh và đào tạo cho 

người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn phúc đáp để quý 

trường biết, thực hiện./. 
  

 
Nơi nhận:                                                                       
- Như trên;          

- Trung tâm DVVL. 

- Các Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, GDNN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thị Hải Yến 

 


		2021-07-21T16:59:20+0700


		2021-07-22T08:04:14+0700


		2021-07-22T08:04:14+0700


		2021-07-22T08:04:14+0700




