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THÔNG BÁO 
Về việc tuyển sinh dạy nghề nghiệp vụ bàn – buồng, lễ tân

trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2020 lần 2

Căn cứ Quyết  định số  3576/QĐ-UBND ngày  31/12/2010 của  Ủy ban
nhân dân (UBND) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt “Đề án đào tạo
nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

Thực hiện Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh
Bà Rịa – Vũng Tàu về việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đào tạo
nghề cho người khuyết tật năm 2020.

Phòng Nội vụ - Lao động – Thương binh và Xã hội huyện thông báo
tuyển sinh dạy nghề nghiệp vụ bàn – buồng, lễ tân lần 2 tại huyện Côn Đảo như
sau:

I.  ĐỐI  TƯỢNG,  THỜI  GIAN  TUYỂN  SINH,  HỒ  SƠ  VÀ  NƠI
ĐĂNG KÝ

1. Đối tượng tuyển sinh
- Người lao động trong độ tuổi lao động chưa qua đào tạo có hộ khẩu

thường trú, KT3 tại Côn Đảo (kể cả số lao động đã có việc làm nhưng có nhu
cầu chuyển đổi ngành nghề và lao động chưa có việc làm). 

- Người lao động chưa từng tham gia các khóa đào tạo nghề cho lao động
nông thôn do UBND huyện Côn Đảo tổ chức.

2. Thời gian tuyển sinh
Thời gian tuyển sinh bắt đầu kể từ ngày 7/5/2020 đến ngày 31/5/2020.
3. Hồ sơ gồm
- Đơn đăng ký học nghề (có mẫu kèm theo) có xác nhận của khu dân cư

nơi cư trú.
- Bản sao hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú.
4. Nơi đăng ký danh sách
Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Côn Đảo, số 28

đường Tôn Đức Thắng, huyện Côn Đảo. Điện thoại: 02543.830.380.
5. Chế độ ưu tiên: Học viên được đào tạo miễn phí và được hỗ trợ tiền

ăn trong thời gian tham gia học nghề, bao gồm:
- Đối tượng là lao động nông thôn thuộc diện được hưởng chính sách ưu

đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn



tật,  người  bị  thu  hồi  đất  canh  tác  (chi  trực  tiếp  cho  người  học  nghề):
25.000đồng/ngày thực học/người.

-  Đối  tượng  là  lao  động  nông  thôn  khác:  20.000  đồng/ngày  thực
học/người.

Lưu ý: Đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ tiền ăn theo thực tế ngày học
khi người học nghề tham gia khóa học đạt 75% số tiết của nghề đào tạo ghi
trong quyết định thành lập lớp (khóa) dạy nghề và phải tham gia thi kiểm tra
cuối khóa học, được thông báo trước khi khai giảng lớp học.

II. NGÀNH NGHỀ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO

TT Nghề đào tạo
Thời gian đào tạo

(dự kiến)
Ghi chú

1 Nghiệp vụ bàn – buồng 1,5 tháng Đào tạo miễn phí

2 Nghiệp vụ Lễ tân 1,5 tháng Đào tạo miễn phí

Lưu ý: Lớp chỉ mở khi có đủ 15 học viên trở lên. 

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO
1. Thời gian: Dự kiến các lớp trên sẽ được khai giảng trong cuối quí III

năm 2020.
2. Địa điểm đào tạo: Phòng sẽ thông báo sau.

Phòng Nội vụ - Lao động – Thương binh và Xã hội huyện thông báo để
các đối tượng có nhu cầu học nghề được biết và đăng ký tham dự./.

Nơi nhận:  
- UBND huyện;
- Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao
   huyện (phát trên đài);
- Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ lưu
trú trên địa bàn huyện;
- Trưởng 9 khu dân cư;
- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Tống Thế Tuyên
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ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ  
  

Họ và tên: .....................................................................................          : Nam,       :Nữ 

Sinh ngày: ..... tháng ....... năm ............ Dân tộc: .................... Tôn giáo: ............................... 

     ND: .................................... N   c p: .................................. N à  c p: ...................... 

N   đăn  ký hộ khẩu thườn  trú: .......................................................................................... 

 hỗ ở h ện tạ : .................................................................................................................................... 

Trình độ học v n: .................................... Đ ện thoạ  l ên hệ: .................................................... 

Đ   tư n  theo  u  t đ nh       Đ-TTg (Đề nghị đánh dấu vào ô trống): 

                Ng  i     ông v i  á h   ng (1a)                 g  i  hu  t t t (1d) 

                Ng  i dân tộ  thiểu số (1b)                           Ng  i  ị thu h i đất   nh tá  (1e) 

                Hộ ngh o (1c) 

                 g  i  thuộ  hộ   n ngh o (2) 

                Đối t ợng l o động nông thôn  há  (3) 

Tôi chưa đư c hỗ tr  học n h  theo ch nh s ch c a  u  t đ nh       chưa đư c 

hỗ tr  học n h  theo c c ch nh s ch kh c c a Nhà nư c  Na  t   làm đ n đăn  ký học 

n h :                                  ................................. do (CSDN):........................................................... 

                                                    tổ chức đào tạo tạ : .................................................................. 

D  k  n v ệc làm sau kh  học (Đề nghị đánh dấu vào 1 trong 4 ô trống):  

                Tự t o việ  là                                           Đ ợ  do nh nghiệp  đ n vị   o ti u s n ph      

                Đ ợ  do nh nghiệp  ng  i s  d ng l o động    hợp đ ng l o động 

                Đi là  việ     th i h n   n    ngoài    

           N u đư c tham   a l p học, t     n ch p hành nộ  qu  l p học, qu  đ nh c a c  

sở dạ  n h   

T     n cam đoan nhữn  th n  t n trên hoàn toàn đún  s  th t, n u c   ì kh n  

đún , t     n hoàn toàn ch u tr ch nh ệm     

Xác nhận của Khu dân cƣ số....…    ........... 

X c nh n Ôn  (bà) ………………………… 

c  hộ khẩu thườn  trú tạm trú tạ  khu ……   

và thuộc d ện đ   tư n  (1): ……….………  

TM. BAN ĐIỀU HÀNH KHU …… 

            TRƢỞNG KHU 

Côn Đ o, ngày ..... tháng      nă  20      

Ngƣời viết đơn 

 

 




