UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ LAO ĐỘNG – TB&XH
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 21tháng 6 năm 2017

V/v trả lời các nội dung kiến
nghị của doanh nghiệp

Kính gửi: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được Công văn số 05/CVBBT ngày 12/6/2017 của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi
về việc trả lời ý kiến của doanh nghiệp là Công ty TNHH Thiên Đàng có nội
dung kiến nghị: “Do tính chất, yêu cầu của công việc đặc thù của Công ty, nên
khi tuyển dụng công nhân vào làm việc chúng tôi phải đào tạo công nhân để phù
hợp với yêu cầu. Công ty trực tiếp đào tạo tay nghề cho nhân viên khoảng 03
tháng trở lên. Vậy Công ty tôi đào tạo tay nghề cho người lao động thì có được
hưởng chính sách gì của tỉnh không? Điều kiện cần đào tạo và hưởng chính
sách này như thế nào?”. Sau khi xem xét các nội dung kiến nghị của Công ty
TNHH Thiên Đàng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xin trả lời các kiến
nghị như sau:
Nhằm tạo sức thu hút cho môi trường đầu tư của tỉnh, thời gian qua,
UBND tỉnh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ đầu tư đối với các doanh
nghiệp khi đầu tư trên địa bàn tỉnh, trong đó có chính sách hỗ trợ đào tạo lao
động tại các doanh nghiệp theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày
29/7/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về ưu đãi, hỗ trợ và thu
hút đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể:
1. Đối tượng áp dụng chính sách là tất cả các tổ chức, cá nhân trong và
ngoài nước có dự án đầu tư (sau đây gọi là nhà đầu tư) được cơ quan có thẩm
quyền Quyết định chủ trương đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
2. Điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo lao động theo
Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh:
- Dự án đầu tư có vốn đầu tư từ 10 (mười) tỷ đồng trở lên (trừ ưu đãi về
giá cho thuê đất, dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn không quy
định mức vốn đầu tư tối thiểu).
- Nhà đầu tư chỉ được hỗ trợ kinh phí đào tạo khi thực hiện ký kết hợp
đồng lao động với người lao động từ 12 tháng trở lên và mỗi lao động chỉ được
hỗ trợ 01 lần.
3. Mức hỗ trợ: Mỗi dự án được hỗ trợ chi phí đào tạo với thời gian đào tạo
ít nhất từ đủ 05 ngày trở lên nhưng không vượt mức: 500.000 đồng/lao
động/khóa đào tạo từ đủ 05 ngày đến dưới 10 ngày; 700.000 đồng/lao động/khóa
đào tạo từ đủ 10 ngày đến dưới 01 tháng; 1.000.000 đồng/lao động/khóa đào tạo
từ đủ 01 tháng đến dưới 02 tháng; 1.500.000 đồng/lao động/khóa đào tạo từ đủ
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02 tháng đến dưới 03 tháng; 2.000.000 đồng/lao động/khóa đào tạo từ đủ 03
tháng đến dưới 06 tháng.
4. Trường hợp Công ty TNHH Thiên Đàng trực tiếp tổ chức đào tạo tay
nghề cho nhân viên thì phải xây dựng kế hoạch, dự toán, chương trình đào tạo
và phương thức tổ chức thực hiện gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
xem xét, xác nhận trước khi tiến hành thực hiện.
Vì vậy, nếu Công ty TNHH Thiên Đàng đảm bảo đủ các điều kiện được
nêu trên thì được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo lao động. Trong quá trình
triển khai thực hiện, có nội dung cần được rõ hơn có thể liên hệ về Sở Lao động
- Thương binh và Xã hội (qua Phòng Dạy nghề, điện thoại số: 055 3827849) để
được biết thêm thông tin và hướng dẫn.
Trên đây là ý kiến trả lời các nội dung kiến nghị của Công ty TNHH
Thiên Đàng, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội phúc đáp để Ban Biên tập
Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi xem xét trả lời cho Công ty TNHH
Thiên Đàng./.
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