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            Kính gửi: Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh 
 

         Ngày 13/9/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được ý kiến 

phản ánh của công dân thắc mắc về lớp học nghề cho bộ đội xuất ngũ năm 2022. 

  Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cám ơn ý kiến của bạn về việc mở lớp 

học nghề của thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2022 đăng ký học nghề 

trình độ sơ cấp qua Thẻ. Tuy nhiên, rất tiếc là trong ý kiến thư hỏi của bạn không 

nêu rõ họ tên, địa chỉ thường trú và số điện thoại liên hệ để Sở được tư vấn và trả 

lời cho bạn đầy đủ và chi tiết. Về vấn đề này, Sở thông tin đến bạn một số nội dung 

như sau: 

       1. Về kinh phí triển khai công tác đào tạo nghề cho thanh niên xuất ngũ 2022 

Việc đào tạo nghề cho người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, 

thanh niên tình nguyện (gọi tắt là thanh niên) luôn được UBND tỉnh và Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội quan tâm. Năm 2022, sau khi Trường Cao đẳng 

nghề số 23-BQP không đảm nhận nhiệm vụ đào tạo cho thanh niên xuất ngũ, Sở đã 

tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 05/4/2022 về 

việc hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người hoàn thành nghĩa vụ quân 

sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện năm 2022. 

Đồng thời, Sở đã tham mưu UBND tỉnh có Công văn số 7209/UBND-VH 

ngày 12/7/2022 gửi Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội bố trí 

kinh phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên xuất ngũ với số tiền 

9.134.299.980 đồng (chín tỷ một trăm ba tư triệu hai trăm chín chín ngàn chín 

trăm tám mươi đồng)theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 

09/7/2015 của Chính phủ. Tuy nhiên, sau thời gian chờ đợi, đến ngày 05/8/2022, 

Bộ Tài chính đã có Công văn số 7805/BTC-NSNN hướng dẫn UBND tỉnh chủ 

động sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ đào tạo nghề nêu trên. 
Hiện nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đang khẩn trương yêu cầu các 

Trường rà soát lại số lượng thẻ và ngành nghề đăng ký học nghề của thanh niên để 

phối hợp với Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt nguồn kinh phí hỗ trợ đào 

tạo nghề cho thanh niên xuất ngũ. Sau khi UBND tỉnh bố trí nguồn ngân sách cho 

hoạt động này, Sở sẽ triển khai thực hiện việc đào tạo nghề cho thanh niên xuất ngũ 

theo Kế hoạch 140/KH-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh với các nhiệm vụ 

được giao. 

       2. Về hiệu lực thẻ học nghề sau 12 tháng 

        Do trong thời gian chờ bố trí kinh phí để tổ chức đào tạo nghề cho thanh niên 

xuất ngũ 03 tháng cuối năm. Vì vậy, chưa đến thời điểm để đề xuất gia hạn thẻ học 

nghề. Sau khi cân đối số lượng người học và số thẻ của học viên, Sở Lao động-

Thương binh và Xã hội sẽ đề xuất UBND tỉnh, Bộ Lao động-Thương binh và Xã 

hội, Bộ Tài chính gia hạn thời hạn thẻ học nghề như bạn phản ánh. Việc được gia 

hạn hay không gia hạn thẻ học nghề phụ thuộc vào quyết định của cơ quan cấp trên 

có thẩm quyền.  

 



  

3. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm thông báo thông tin nêu trên cho 

bạn. Trường hợp có vướng mắc hoặc có những vấn đề gì bạn chưa rõ, đề nghị bạn 

đến Phòng Giáo dục nghề nghiệp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa 

chỉ  số 18, đường Nguy n Sinh Sắc, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế để được hướng 

dẫn và tư vấn đầy đủ.  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi đến Trung tâm Giám sát, điều hành 

đô thị thông minh tỉnh để có cơ sở thông tin cho công dân có thư hỏi nêu trên./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trường CĐGT Huế;  

- Lãnh Sở (báo cáo); 

- Lưu  VT, GDNNQu. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Nguyễn Hữu Phước 

 


		2022-09-16T17:44:15+0700
	Việt Nam
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội<sldtbxh@thuathienhue.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




