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Căn cứ Công văn số 429/UBND-TH ngày 12 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Cần Thơ về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp 

thứ 10 HĐND thành phố. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ trả lời kiến nghị 

của cử tri như sau: 

1. Đối với kiến nghị của cử tri quận Thốt Nốt: thành phố có kế hoạch định 

hướng đào tạo nghề cho phù hợp nhu cầu thị trường trong thời gian tới, nhằm giúp 

học viên sau khi được đào tạo nghề có cơ hội tìm được việc làm. 

Trả lời: 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp các Sở, Ngành liên quan; 

các địa phương, các doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện một 

số nội dung về định hướng đào tạo nghề cho phù hợp nhu cầu thị trường trong thời 

gian tới, nhằm giúp học viên sau khi được đào tạo nghề có cơ hội tìm được việc làm 

như sau: 

* Thực hiện công tác đào tạo nghề: 

- Hàng năm Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, huyện  phối 

hợp các Ban, Ngành, Hội đoàn thể và Đài truyền thanh tiến hành tuyên truyền, khảo 

sát nhu cầu học nghề của người lao động, đã xây dựng kế hoạch đào tạo nghề phù 

hợp với địa phương. 

  - Sau khi có Kế hoạch phê duyệt của UBND thành phố và Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, huyện  

phối hợp các Ban, Ngành, Hội đoàn thể thực hiện mở các lớp theo nhu cầu đã khảo 

sát cho người lao động là các đối tượng là người thuộc diện chính sách ưu đãi như: 

người có công với cách mạng, người nghèo, người cận nghèo, người dân tộc thiểu 

số, người khuyết tật, người bị thu hồi đất canh tác, lao động nông thôn.  

- Tập trung đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo các mô hình đã thí điểm 

có hiệu quả; đào tạo tại doanh nghiệp, làng nghề, vùng chuyên canh, các xã, phường, 

thị trấn; gắn đào tạo với liên kết sản xuất, hỗ trợ vốn sản xuất, tạo việc làm cho lao 

động nông thôn và xây dựng nông thôn mới. 

Kính gửi:  

- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; 

- Ủy ban nhân dân thành phố; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. 
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- Tổ chức dạy nghề thông qua nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp (tại cơ sở 

doanh nghiệp, tại các làng nghề…). 

- Đào tạo nghề theo đơn đặt hàng, gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 

doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề đã đào tạo theo nhu cầu của người sử dụng lao 

động. 

* Một số định hướng công tác đào tạo nghề: 

- Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo định hướng đổi mới, 

cơ cấu lại hệ thống cơ sở đào tạo, đảm bảo hợp lý về quy mô ngành nghề và cấp 

trình độ đào tạo gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; gắn đào tạo với nhu 

cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp.  

- Huy động các doanh nghiệp tham gia vào xây dựng chương trình đào tạo, hỗ 

trợ thực tập, phản hồi về chất lượng đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu của doanh 

nghiệp. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa dạy nghề với thị trường lao động. 

- Đầu tư tập trung nhưng tránh trùng lắp ngành, nghề giữa các trường đào 

tạo trong thành phố; trong đó, đào tạo nghề cho lao động nông thôn cần được đa 

dạng ngành nghề, đáp ứng nhu cầu người lao động; lựa chọn những nghề có thế 

mạnh của địa phương, phù hợp với địa bàn để tận dụng nguyên liệu thực hành tại 

chỗ. 

  - Đảm bảo thực hiện tự đánh giá chất lượng hàng năm, hệ thống bảo đảm chất 

lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

- Tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác dạy nghề. 

- Tăng cường các giải pháp để thu hút, tăng số lượng và chất lượng đào tạo 

nghề, nhất là trình độ trung cấp, cao đẳng đáp ứng nhu cầu lao động kỹ thuật chất 

lượng cao cho thị trường lao động trong thành phố và khu vực, xuất khẩu lao động 

và yêu cầu của chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động. 

- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo viên dạy nghề cho lao động nông 

thôn phải được chuẩn hóa bồi dưỡng nâng cao kỹ năng chuyên môn nghề cho giáo 

viên, giảng viên để nâng cao chất lượng đào tạo. Trong đó, người dạy phải giỏi nghề, 

có kỹ năng truyền đạt phù hợp với đối tượng là nông dân. 

- Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo cho các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần được đầu tư trang thiết bị, cơ 

sở vật chất để bảo đảm lý thuyết phải đi đôi với thực hành. 

- Đặc biệt, việc đào tạo nghề phải kết nối cho được với doanh nghiệp có nhu 

cầu tuyển dụng để xây dựng kế hoạch dạy nghề, mà còn cần tư vấn định hướng phát 

triển sản xuất, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho người lao động sau đào tạo. 

- Chuyển từ mô hình đào tạo đáp ứng số lượng sang đáp ứng chất lượng và 

hiệu quả theo nhu cầu xã hội.  

- Xây dựng hệ thống dạy nghề mở, linh hoạt, đa dạng về loại hình cơ sở dạy 

nghề, đa dạng về loại hình sở hữu, đa dạng về phương thức đào tạo (tập trung, phi 
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tập trung, lưu động, tại doanh nghiệp, tại các làng nghề, tại các cơ sở sản xuất kinh 

doanh, dịch vụ) 

Trên đây là một số định hướng đào tạo nghề cho phù hợp nhu cầu thị trường 

trong thời gian tới, nhằm giúp học viên sau khi được đào tạo nghề có cơ hội tìm được 

việc làm 

2. Đối với kiến nghị: thành phố quan tâm mở rộng tiêu chuẩn về chế độ điều 

dưỡng, phục hồi sức khỏe để nhiều cán bộ hưu trí được tham gia hơn trong thời gian 

tới.  

Trả lời: 

Tại Điều 4 Mục 1 Chương II Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-

BLĐTBXH-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Liên Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội - Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp 

phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với Người có công với cách mạng và 

thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ quy định: 

“1. Đối tượng được điều dưỡng phục hồi sức khỏe mỗi năm một lần: 

a) Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; 

b) Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày 

khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; 

c) Cha đẻ, mẹ đẻ chỉ có một con mà người con đó là liệt sĩ hoặc cha đẻ, mẹ 

đẻ có hai con là liệt sĩ trở lên; 

d) Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 

đ) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh và thương binh 

loại B (sau đây gọi chung là thương binh), bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng 

lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên; 

e) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm 

khả năng lao động do ảnh hưởng của chất độc hóa học từ 81% trở lên; 

g) Người có công giúp đỡ cách mạng được Nhà nước tặng Kỷ niệm chương 

“Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước”. 

2. Đối tượng được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần: 

a) Cha đẻ, mẹ đẻ của liệt sĩ; người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ; 

vợ hoặc chồng của liệt sĩ; con liệt sĩ bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng; 

b) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ 

kháng chiến; 

c) Thương binh, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương 

tật, bệnh tật dưới 81%; 

d) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm 

khả năng lao động do ảnh hưởng của chất độc hóa học dưới 81%; 
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đ) Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, 

đày; 

e) Người có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến đang hưởng trợ cấp 

hàng tháng” 

Trường hợp thực hiện chế độ điều dưỡng sức khỏe cho cán bộ hưu trí, không 

thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. Ngành 

Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố xin ghi nhận các ý kiến trên để tổng 

hợp kiến nghị đến Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 

 Trên đây là nội dung trả lời kiến nghị của cử tri của Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội thành phố Cần Thơ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP (ĐHP). 07b 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Xuân Mai  
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