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            Về việc thực hiện chính sách  

        hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên 

         hoàn thành nghĩa vụ quân sự và  

           học viên học nghề theo chế độ  

                   bảo hiểm thất nghiệp    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

  Thừa Thiên Huế, ngày 08  tháng 6  năm 2020 

 

 

            Kính gửi:  Trường Cao đẳng nghề số 23 - Bộ Quốc phòng  
 

 
        Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được ý kiến có mã phản ánh 

010620021 về việc nguyện vọng học nghề của học viên hưởng chế độ bảo hiểm thất 

nghiệp; mã phản ánh 050620022 của học viên thắc mắc chính sách hỗ trợ đào tạo 

nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự qua Thẻ từ Trung tâm Giám sát, 

điều hành đô thị thông minh tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị 

Trường Cao đẳng nghề số 23 thực hiện các nội dung sau: 
 

1. Trường cho biết lý do việc ngưng tuyển sinh học nghề đối với đối tượng 

hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo ý kiến (mã phản ánh 010620021). 
 

2. Báo cáo tình hình đào tạo nghề đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân 

sự và các chế độ hỗ trợ học nghề qua Thẻ (mã phản ánh 010620022).  

             (Ý kiến các mã phản ánh 010620021, 010620022 kèm theo)  
 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Trường Cao đẳng nghề số 23 báo 

cáo các nội dung nêu trên về Sở trước ngày 11/6/2020, địa chỉ 18 Nguyễn Sinh Sắc, 

Vĩ Dạ, thành phố Huế để Sở phản hồi cho Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị 

thông minh tỉnh./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trung tâm Giám sát, điều hành  

  đô thị thông minh tỉnh (phối hợp); 
- Lưu: VT, DN, VP. 

 GIÁM ĐỐC  

 
 

 

 
 Đặng Hữu Phúc 
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