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Hữu Lũng, ngày    tháng  12 năm 2021 

  

             Kính gửi:  

                         - Phòng Lao động, Thương binh xã hội - Dân tộc huyện;  

                                - Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; 

                                - Trung tâm Giáo dục – Nghề nghiệp huyện; 

                                - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

  

 Thực hiện Công văn số 2195/SLĐTBXH – GDNN ngày 16/12/2021 của 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh về việc rà soát, thống kê, tổng hợp 

nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022. 

 Để có căn cứ xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

năm 2022, báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trình Ủy ban nhân 

dân (UBND) tỉnh Lạng Sơn phê duyệt. UBND huyện đề nghị các cơ quan liên 

quan, Trung tâm Giáo dục – nghề nghiệp phối hợp với UBND các xã, thị trấn 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ, định hướng phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, 

đề xuất các ngành nghề đào tạo phù hợp với định hướng phát triển kinh tế -xã 

hội giai đoạn 2021 -2025 của huyện để thực hiện rà soát, thống kê, tổng hợp nhu 

cầu đào tạo nghề theo các trình độ đào tạo cho lao động nông thôn năm 2022, 

nội dung cụ thể như sau: 

1. Phòng Lao động Thương binh Xã hội – Dân tộc 

- Thực hiện tuyên truyền, định hướng, rà soát, thống kê, tổng hợp nhu cầu 

đào tạo nghề Phi nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2022 của UBND 

các xã, thị trấn (theo Mẫu 01). 

- Tổng hợp nhu cầu đào tạo chung của huyện báo cáo Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội tỉnh (theo Mẫu số 03). 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 Thực hiện tuyên truyền, định hướng, thống kê, tổng hợp nhu cầu đào tạo 

nghề Nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2022 của UBND các xã, thị 

trấn gửi phòng Lao động Thương binh Xã hội – Dân tộc huyện (theo Mẫu số 

02). 

3. Trung tâm Giáo dục - Nghề nghiệp 

Phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền, định hướng, 

gợi ý cho UBND các xã, thị trấn đăng ký nhu cầu đào tạo nghề Phi nông 

nghiệp và nghề Nông nghiệp năm 2022 với các cơ quan chức năng. 
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4. UBND các xã, thị trấn 

Rà soát, tổng hợp và đăng ký nhu cầu đào tạo, đối với: 

- Nhóm Nghề Phi nông nghiệp gửi phòng Lao động – Thương binh Xã 

hội – Dân tộc huyện (Mẫu số 01) 

- Nhóm Nghề Nông nghiệp gửi phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn huyện (Mẫu số 02). 

(Có các biểu mẫu số 01;số 02 và 03 gửi kèm) 
 

  Biểu tổng hợp đăng ký nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 

2022 gửi về UBND huyện (qua phòng Lao động,TBXH-DT,  ĐT: 3.825.753; 

email: Tungpheo12@gmail.com) trước ngày 10/01/2022 để tổng hợp báo cáo 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các P CT UBND huyện; 

- Lưu VT, LĐTBXH - DT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Trần Quốc Phong 
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