
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN HẢI CHÂU  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /KH-UBND 

 

  

Hải Châu, ngày     tháng    năm 2019 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho đối tượng lao động đặc thù  

trên địa bàn quận Hải Châu năm 2019 

 

Thực hiện chỉ đạo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố về 

việc rà soát nhu cầu học nghề của lao động nông thôn, lao động đặc thù trên địa 

bàn thành phố;  đồng thời, để có cơ sở xây dựng và triển khai thực hiện Kế 

hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho đối tượng trong độ tuổi lao động 

trên địa bàn quận năm 2019; 

UBND quận Hải Châu tổ chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho đối 

tượng lao động đặc thù trên địa bàn quận năm 2019, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tuyên truyền, tư vấn, định hướng giúp đối tượng lao động đặc thù chưa 

có việc làm ổn định tiếp cận các thông tin về tuyển sinh, đào tạo, học nghề, vay 

vốn, giải quyết việc làm phù hợp với kiến thức, năng lực bản thân và nhu cầu sử 

dụng lao động của xã hội, qua đó hỗ trợ người lao động lập thân, lập nghiệp, ổn 

định cuộc sống. 

2. Thay đổi nhận thức của các đối tượng về đào tạo nghề; vận động người 

lao động học một nghề phù hợp với năng lực bản thân, đáp ứng được yêu cầu 

của thị trường lao động để tạo việc làm, tăng thu nhập, ổnđịnh đời sống xã hội, 

phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện chương trình "4 an", đảm bảo an 

sinh xã hội trên địa bàn quận.  

II. NỘI DUNG TƯ VẤN 

1. Tuyên truyền, giới thiệu các chủ trương, chính sách hỗ trợ về đào tạo 

nghề, vay vốn giải quyết việc làm. 

2. Phổ biến các thông tin tuyển sinh, tuyển dụng học nghề và giới thiệu 

việc làm, chương trình học, cách thức đăng ký nhập học của cơ sở đào tạo nghề. 

3. Trao đổi, thu thập thông tin, tư vấn, định hướng học nghề phù hợp cho 

các đối tượng có nhu cầu học nghề. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN 

1. Thời gian: dự kiến vào tháng 6/2019. 

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 – Trung tâm hành chính quận (270 Trần 

Phú – Đà Nẵng) 

3. Thành phần 
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a) Thành phần tham dự 

- Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố; 

- Lãnh đạo Phòng Dạy nghề - Sở LĐTBXH thành phố; 

- Lãnh đạo UBND quận; 

- Lãnh đạo Phòng LĐTBXH quận; 

- Lãnh đạo Quân sự quận; 

- Công an quận; 

- Lãnh đạo UBND và cán bộ phụ trách công tác Lao động - việc làm, Giảm 

nghèo, PC TNXH 13 phường. 

b) Thành phần ban tư vấn gồm   

- Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Đà Nẵng. 

- Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm Đà Nẵng. 

- Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng. 

- Trường Đại học FPT. 

- Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Hải Châu.  

c) Người lao động có nhu cầu học nghề, chưa có việc làm thuộc đối tượng: 

- Người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo; 

- Bộ đội xuất ngũ; 

- Thanh thiếu niên hư, vi phạm pháp luật. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận 

- Chủ trì, phối hợp triển khai kế hoạch tổ chức tư vấn, định hướng nghề 

nghiệp đối tượng lao động đặc thù năm 2019, phối hợp với các đơn vị tổ chức 

thực hiện kế hoạch và các nội dung tư vấn với những nhiệm vụ cụ thể sau:  Lập 

dự toán kinh phí phục vụ buổi tư vấn nghề và giải quyết việc làm; chuẩn bị các 

điều kiện để phục vụ buổi tư vấn (địa điểm, trang trí, ...); liên hệ mời báo cáo 

viên; chuẩn bị nội dung tài liệu (văn bản, biểu mẫu...). 

- Cung cấp cho UBND các phường các thông tin liên quan đến chính sách 

đào tạo nghề của thành phố, danh mục nghề, thông tin tuyển sinh của các 

trường, phiếu khảo sát nhu cầu học nghề,... 

- Lập danh sách đối tượng lao động đặc thù tham dự buổi tư vấn và phối 

hợp với Quân sự quận và UBND 13 phường để mời các đối tượng tham gia đầy 

đủ, đúng thời gian quy định. 

- Trên cơ sở kết quả danh sách rà soát đối tượng bộ đội xuất ngũ, thanh 

thiếu niên vi phạm pháp luật chưa có việc làm của Quân sự, Công an quận; phối 
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hợp với UBND phường tiếp tục rà soát, xác định và báo cáo lãnh đạo UBND 

quận số lượng, danh sách tham gia buổi tư vấn, định hướng nghề nghiệp. 

2. Quân sự quận 

- Phối hợp với  UBND phường rà soát đối tượng lao động là bộ đội xuất 

ngũ có nhu cầu học nghề, chưa có việc làm và gửi về UBND quận (qua Phòng 

LĐTBXH) trước ngày 28/5/2019. 

3. UBND 13 phường 

- Phối hợp với Phòng LĐTBXH quận, Quân sự quận, Công an quận rà soát 

đối tượng lao động là: Hộ nghèo, hộ cận nghèo; bộ đội xuất ngũ; thanh thiếu 

niên vi phạm pháp luật có nhu cầu học nghề, chưa có việc làm tham gia buổi tư 

vấn và xác định, báo cáo số lượng tham gia về UBND quận (qua Phòng 

LĐTB&XH) trước ngày 27/5/2019 để chuẩn bị tốt trong công tác tổ chức; đồng 

thời triển khai mẫu Phiếu đăng ký học nghề và tìm việc làm đến người lao động 

(có mẫu gửi kèm) và gửi về UBND quận (qua Phòng LĐTB&XH) trước ngày 

30/5/2019 để phân loại nhóm đối tượng và tư vấn phù hợp với nhu cầu của từng 

đối tượng. 

- Tổ chức gặp mặt tại phường các đối tượng có nhu cầu học nghề và giải 

quyết việc làm để triển khai một số nội dung liên quan chuẩn bị cho chương 

trình tư vấn của quận. 

- Cử cán bộ phụ trách công tác Lao động - việc làm, PCTNXH,.. tham gia 

và theo dõi, quản lý đối tượng của địa phương mình tại buổi tư vấn, đồng thời 

tiếp nhận tâm tư, nguyện vọng của đối tượng tại buổi tư vấn để định hướng cụ 

thể và làm cơ sở tham mưu cho lãnh đạo. 

- Chỉ đạo công an phường phối hợp với cán bộ LĐ-VL rà soát, nắm chắc 

danh sách các đối tượng thuộc diện được tư vấn tuyên truyền, phát hành giấy 

mời, vận động đối tượng tham gia chương trình tư vấn đầy đủ và đúng thời gian, 

thành phần quy định. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức chương trình tư vấn, định hướng nghề nghiệp 

cho đối tượng lao động đặc thù trên địa bàn quận năm 2019; yêu cầu các địa 

phương, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện tốt./.  

Nơi nhận: 

- Sở LĐTBXH thành phố (b/c); 
- Quận ủy, UBND quận (b/c);    

- Phòng Lao động TB&XH quận (t/h); 

- Quân sự quận (t/h); 

- Công an quận (t/h); 

- UBND 13 phường (t/h); 

- Lưu: VT, PLĐTBXH.Nguyên 

 

 

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Đoàn Ngọc Sơn 
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                                                                                                                                          Biểu 1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ 

Nhu cầu học nghề năm 2019 

 

Tôi tên là: …………………………….………………………………………. 

Giới tính: ………………............................................................................ 

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………….…. 

Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………….…. 

Địa chỉ nơi cư trú: ………………………………………………………….…. 

Số điện thoại: …………………………………………………………….…… 

Trình độ văn hóa: …………………………………………………………….. 

Trình độ chuyên môn đã được đào tạo ………………………………………. 

Tôi là lao động thuộc đối tượng: 

 Hộ nghèo 

 Hộ cận nghèo 

 Đối tượng ma túy được cai nghiện, giáo dục trở về địa phương 

 Thanh thiếu niên vi phạm pháp luật.  

 Bộ đội xuất ngũ 

Nhu cầu học nghề (ghi rõ cụ thể nghề muốn học): 

- Sơ cấp nghề: ………………………………………………………………… 

- Trung cấp nghề: ……………………………………..…………………….... 

- Cao đẳng nghề: ……………………………………………………………… 

                                      …………., ngày ……..tháng …….. năm …….. 

                                                                                 Người đăng ký 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Đối tượng lao động đặc thù (LĐ thuộc diện chính sách 
NCC với CM; LĐ nông thôn; LĐ thuộc hộ nghèo; thuộc diện 

di dời, giải tỏa, thu hồi đất sx; người dân tộc thiểu số; bộ đội 

xuất ngũ; khuyết tật; người nghiện ma túy, mại dâm hòa nhập 
cộng đồng; học sinh THCS, THPT bỏ học) được hỗ trợ học 

nghề Sơ cấp miễn phí theo các Quyết định số số 31/2016/QĐ-

UBND ngày 10/10/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng.  
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Biểu 2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ TÌM VIỆC 

I. Thông tin chung 

Tôi tên là: …………………………….……. Giới tính: ……………….............................. 

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………Dân tộc: ……………….……………......... 

Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………….……………… 

Số CMND/ Hộ chiếu: ………… Ngày cấp:…………. Nơi cấp: …………………………. 

Số điện thoại: …………………………………………………………….………………... 

Email: ……………………………………………………………………………………… 

Trình độ văn hóa: ………Trình độ chuyên môn đã được đào tạo ………………………… 

Ngoại ngữ: …………….. Trình độ: ………Các chứng chỉ khác (nếu có)………………… 

II. Quá trình làm việc 

TT Đơn vị làm việc Thời gian làm việc 

(Từ tháng, năm đến tháng, năm) 

Vị trí việc làm 

    

    

III. Yêu cầu công việc 

Tên công việc/ vị trí việc làm:………………………………. Mức lương: ………………. 

Nguyện vọng về loại hình công việc:  

 Nhà nước    Cty TNHH     CP    LD hay Đầu tư    NN 

Nguyện vọng về thời gian làm việc:  

 Giờ hành chính       Bán thời gian          Theo ca 

IV. Thông tin về đối tượng ưu tiên  

 Người khuyết tật     Người dân tộc thiểu số    Khác (ghi rõ)  

V.  Nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài (chọn nước muốn đến làm việc) 

Hàn Quốc ; Nhật Bản ; Đài Loan ; Đức ; nước khác:……………… 

VI. Thông tin bổ sung hoặc yêu cầu khác  

………………………………………………………………………………………….. 

…………., ngày ……..tháng …….. năm …….. 

                                                                                            Người đăng ký 
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UBND PHƯỜNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

……………………..  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

  

……………, ngày       tháng      năm 2018 

 

DANH SÁCH  

Tổng hợp danh sách lao động người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, bộ đội xuất 

ngũ, sau cai nghiện, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật có nhu cầu học nghề 

giải quyết việc làm Năm 2019 

 

1. Danh sách lao động đặc thù có nhu cầu học nghề 

 

T

T 

Họ và tên Địa chỉ Đối 

tượng 

Điện 

thoại 

Nghề đào 

tạo 

Trình độ Ghi 

chú 

        

        

        

        

        
 

2. Danh sách lao động đặc thù có nhu cầu tìm việc làm 

TT Họ và tên Ngày tháng 

năm sinh 

Địa chỉ Điện 

thoại 

Đối 

tượng 

Tên công 

việc 

       

       

       

       

       

 Tổng cộng       

   

                    Người lập                                                       Xác nhận của UBND phường 
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