
 

                       Kính gửi: 

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện; 

- Trưởng 9 khu dân cư. 

 

Thực hiện Công văn số 2640/SLĐTBXH-QLGDNN ngày 11/9/2020 của 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc hỗ trợ 

đào tạo nghề cho người thất người thất nghiệp, chưa có việc làm do ảnh hưởng 

của dịch Covid 19 (sau đây gọi tắt là Công văn số 2640/SLĐTBXH-QLGDNN), 

Phòng Nội vụ - Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo một số nội dung, 

như sau: 

1. Đối tượng: người thất nghiệp hoặc chưa có việc làm do ảnh hưởng của 

dịch Covid-19. 

2. Thời gian đào tạo: 2 tháng (320 giờ), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, còn 

lại tại doanh nghiệp. 

3. Địa điểm học: Tại trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama2, Km 32, 

Quốc lộ 51, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 

4. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 01/10/2020. Người học liên hệ trực 

tiếp với Thầy Đỗ Lê Hoàng, Trưởng phòng đào tạo, số điện thoại: 0908177160. 

5. Thời gian khai giảng:15 giờ 20 phút, ngày 02/10/2020. 

6. Chính sách hỗ trợ: 

- Hỗ trợ 100% học phí; 

- Hỗ trợ tiền ăn: 80.000 đồng/người/ngày thực học; 

- Hỗ trợ tiền lưu trú, đi lại: 500.000 đồng/người/tháng; 

- Hỗ trợ sau hoàn thành khóa học 100 euro (tương đương 2.650.000đ); 

UBND HUYỆN CÔN ĐẢO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG NỘI VỤ - LAO ĐỘNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  

Số:              /NVLĐTB&XH Côn Đảo, ngày       tháng       năm 2020 

V/v  hỗ trợ đào tạo nghề cho người thất 

người thất nghiệp, chưa có việc làm do 

ảnh hưởng của dịch Covid 19. 
 



- Bố trí việc làm sau tốt nghiệp. 

7. Điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ: người học cam kết hoàn thành 

khóa học. 

8. Văn bằng sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề. 

Phòng Nội vụ - Lao động – Thương binh và Xã hội huyện đề nghị Phòng 

Văn hóa và Thông tin huyện đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện; Trung 

tâm Văn hóa - Thông tin và Thể Thao huyện thông báo trên loa truyền thanh và 

Trưởng 9 khu dân cư niêm yết tại Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng hoặc 

tại Nhà văn hóa khu dân cư nội dung nội dung Công văn số 2640/SLĐTBXH-

QLGDNN để nhân dân, người lao động nắm bắt và đăng ký tham gia khóa học 

nếu có nhu cầu./. 

(Kèm theo Công văn số 2640/SLĐTBXH-QLGDNN ngày 11/9/2020 của 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND huyện; 

- Lưu: VT. 
 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Tống Thế Tuyên 

 

 

 

 





UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số:        /SLĐTBXH-QLGDNN 
V/v hỗ trợ đào tạo nghề cho người 

thất người thất nghiệp, chưa có việc 

làm do ảnh hưởng của dịch Covid 19. 

Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày     tháng 9 năm 2020 

   

                          Kính gửi:  Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội  

                                           các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội nhận được công văn số 01/CV/CĐL2 

ngày 09/9/2020 của Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama2  về việc đào 

tạo nghề cho người thất nghiệp hoặc chưa có việc làm do ảnh hưởng Covid 19. 

Theo đó, Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama2 phối hợp với Tổ chức 

GIZ của Công hòa liên bang Đức hỗ trợ đào tạo miễn phí các nghề: Nghề Lắp 

đặt, vận hành và bảo trì hệ thống khí nén; Nghề Kỹ thuật hàn; Nghề Kỹ thuật gia 

công cơ khí;  Nghề Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển tự động hóa. 

Chi tiết hỗ trợ của khóa học như sau: 

1. Đối tượng: người thất nghiệp hoặc chưa có việc làm do ảnh hưởng của 

dịch Covid 19. 

2. Thời gian đào tạo: 2 tháng (320 giờ), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, còn 

lại tại doanh nghiệp. 

3. Địa điểm học:  tại trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama2, Km 32, 

Quốc lộ 51, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 

4. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 01/10/2020. Người học liên hệ trực 

tiếp với Thầy Đỗ Lê Hoàng, Trưởng phòng đào tạo, số điện thoại: 0908177160. 

5. Thời gian khai giảng:15h20, ngày 02/10/2020. 

6. Chính sách hỗ trợ: 

- Hỗ trợ 100% học phí; 

- Hỗ trợ tiền ăn: 80.000 đồng/người/ngày thực học; 

- Hỗ trợ tiền lưu trú, đi lại: 500.000 đồng/người/tháng; 



- Hỗ trợ sau hoàn thành khóa học 100 euro (tương đương 2.650.000đ); 

- Bố trí việc làm sau tốt nghiệp. 

7. Điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ: người học cam kết hoàn thành 

khóa học. 

8. Văn bằng sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề 

 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Phòng Lao động – Thương 

binh và Xã hội triển khai, thông tin cho người lao động biết để đăng ký tham gia 

khóa đào tạo./. 

(Đính kèm công văn số 01/CV/CĐL2 ngày 09/9/2020 của Trường Cao 

đẳng Công nghệ quốc tế Lilama2). 

 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Giám đốc Sở (b/cáo); 

- Lưu: VT, QLGDNN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Khánh 
 

 

  
 

 

 




