
ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN KIẾN AN 

 

Số:          /UBND-LĐTBXH 
 

V/v tăng cường triển khai hoạt động đào 

tạo nghề cho lao động trong doanh 

nghiệp nhỏ và vừa 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Kiến An, ngày       tháng  5  năm 2022  

                                 

 Kính gửi: 

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận; 

- Trung tâm Văn hóa - thông tin và Thể thao quận; 

- Hội doanh nghiệp quận; 

  - Uỷ ban nhân dân các phường; 

                                          

Uỷ ban nhân dân quận nhận được Công văn số 1517/SLĐTBXH-GDNN  

ngày 04/5/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường 

triển khai hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Về việc này, Ủy ban nhân dân quận có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Trung tâm Văn hóa - 

thông tin và Thể thao; Hội doanh nghiệp; Uỷ ban nhân dân các phường, tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến về chính sách pháp luật hỗ trợ cho lao động trong doanh 

nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 80/2021/ND-CP ngày 

26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Về xây dựng kế hoạch hoạt động đào 

tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp, đối tượng hỗ trợ, trình độ và ngành 

nghề hỗ trợ đào tạo, kinh phí hỗ trợ (chi tiết gửi kèm Công văn). 

 Thừa lệnh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, Văn phòng Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân quận thông báo để các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Chủ tịch, PCT UBND quận; 

- Lưu: VT,  LĐTBXH. 

 

 

TL.CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lã Qúy Nghĩa 
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