
 

 

UBND TỈNH TRÀ VINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG Độc lập  – Tự do  – Hạnh phúc 

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  
  

Số:     /SLĐTBXH-LĐVLGDNN Trà Vinh, ngày        tháng        năm 2020 
V/v thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp 

tuyển dụng, đào tạo lao động để 

nâng cao chỉ số Đào tạo lao động 

trên địa bàn tỉnh  
 

Kính gửi:  

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh; 

- Báo Trà Vinh; 

- Các Cơ sở, Doanh nghiệp, Hợp tác xã trên 

địa bàn tỉnh Trà Vinh, 

 

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh 

Trà Vinh về việc khắc phục những hạn chế, yếu kém năm 2019 và nâng Chỉ số 

PCI năm 2020 và những năm tiếp theo. Trong đó Sở Lao động – Thương binh 

và Xã hội được giao chủ trì Chỉ số “ Đào tạo lao động”, trong đó có 11 chỉ tiêu 

thành phần ( theo phụ lục đính kèm) 

 Thực hiện theo yêu cầu trên, Sở Lao động –Thương binh và Xã hội trân 

trọng thông tin đến các Cơ sở, Doanh nghiệp, Hợp tác xã (gọi chung là doanh 

nghiệp) trên địa bàn tỉnh biết để liên hệ khi có nhu cầu cần hỗ trợ về tuyển dụng 

lao động, hỗ trợ về đào tạo lao động theo chính sách của nhà nước sẽ được tư vấn 

để thụ hưởng chính sách đào tạo theo quy định tại Thông tư 32/2018/TT-

BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội; hoặc cần 

hỗ trợ bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo quy 

định tại Điều 47 Luật Việc làm số 38/2013/QH13. 

Các doanh nghiệp vui lòng liên hệ và gửi thông tin đến Sở Lao động –

Thương binh và Xã hội hoặc các cơ quan đơn vị liên quan sau đây: 

1. Sở Lao động –Thương binh và Xã hội – Địa chỉ: số 2 Phan Đình Phùng, 

Phường 2, Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh - ĐT: 02943.862.435 ( Phòng Lao động – 

Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp). 

2. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Trà Vinh – Địa chỉ: Số 542, Kiên Thị 

Nhẫn, khóm 4, Phường 7, thành phố Trà Vinh – ĐT: 02943.854.997 (Phòng Bảo 

hiểm thất nghiệp); ĐT:  02943.854.128; 02943.854.237 (Phòng Tư vấn giới thiệu 

việc làm); Zalo 0971.438.784. 

3. Trung tâm phục vụ Hành chính công của tỉnh Trà Vinh – ĐT: Số 25 Võ 

Nguyễn Giáp, Khóm 6, Phường 7, Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh – Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội – ĐT: 02943.826.667 

4. Điện thoại đường dây nóng của Phó Giám đốc Sở: 0913.542.320 – Ông 

Dương Quang Ngọc (Tổ trưởng Tổ tư vấn). 



 

 

 Trường hợp các nội dung đề xuất không thuộc chức năng nhiệm vụ của 

Sở Lao động –Thương binh và Xã hội, Sở sẽ phối hợp với các Sở, ngành và các 

đơn vị liên quan để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp. Sở Lao động – Thương binh và 

Xã hội trân trọng thông tin đến các Cơ sở, Doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh để biết, thực hiện. 

 Đề nghị các Sở, ngành tỉnh phối hợp thực hiện và đề nghị Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị, thành phố chỉ đạo các phòng ban liên quan, cơ quan truyền thông, 

Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo rộng rãi đến các  Cơ sở, Doanh nghiệp, Hợp tác 

xã trên địa bàn nắm rõ thông tin trên và giao cho Phòng Lao động – Thương binh 

và Xã hội là đơn vị chủ trì tổng hợp các nhu cầu cần hỗ trợ của doanh nghiệp để 

cùng phối hợp thực hiện./.   

  
Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh (hỗ trợ đăng tải 

thông tin); 

- Báo Trà Vinh (hỗ trợ đăng tải thông tin); 

- Các Sở, ngành tỉnh; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế; 

- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện; 

- Các cơ sở GDNN;  

- BGĐ Sở (b/c); 

- Lưu: VT. LĐVL-GDNN. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Dương Quang Ngọc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 

Chỉ số “Đào tạo lao động” 
(Đính kèm Công văn số         /SLĐTBXH-LĐVLGDNN ngày     tháng    năm  2020 

 

TT Tên chỉ số Ghi chú 

1 
Tỉ lệ DN đánh giá Giáo dục phổ thông tại tỉnh có chất lượng 

Tốt (%) 

 

2 
Tỉ lệ DN đánh giá Giáo dục dạy nghề tại tỉnh có chất lượng 

Tốt (%) 

 

3 DN từng sử dụng dịch vụ Giới thiệu việc làm tại tỉnh (%) 

 

4 
DN đã sử dụng nhà cung cấp tư nhân cho dịch vụ giới thiệu 

việc làm (%) 

 

5 DN có ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ giới thiệu việc làm (%) 
 

6 
Phần trăm tổng chi phí kinh doanh dành cho Đào tạo lao động 

(%) 

 

7 
Phần trăm tổng chi phí kinh doanh dành cho Tuyển dụng lao 

động (%) 

 

8 Lao động tại tỉnh đáp ứng được nhu cầu sử dụng của DN (%) 

 

9 
Tỉ lệ lao động qua đào tạo/số lao động chưa qua đào tạo (%, 

BLĐTBXH) 

 

10 
Tỉ lệ lao động qua đào tạo trên tổng lực lượng lao động (%, 

BLĐTBXH) 

 

11 Tỉ lệ lao động qua đào tạo đang làm việc tại DN (%) 
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