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         Nghi Xuân, ngày      tháng 10 năm 2021 

                                        
BÁO CÁO 

Nhu cầu hỗ trợ học nghề và giải quyết việc làm cho người dân gặp khó khăn do 

ảnh hưởng của đại dịch Covid-19  

 

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

 

Thực hiện công văn số 2530/SLĐTBXH-LĐVL-GDNN ngày 20/10/2021 của 

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Hà Tĩnh về việc tổng hợp nhu cầu hỗ trợ học 

nghề và giải quyết việc làm cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch 

Covid-19. Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân báo cáo như sau:  

1. Tổng hợp số công dân trở về từ vùng dịch 

- Số công dân về từ các tỉnh có đến ngày 19/10/2021: 1.484 người; hiện đang 

có mặt tại địa phương: 602 người; 

Trong đó: 

+ Số lao động tự về: 1.296 người, hiện có mặt 460 người; 

+ Số lao động về do các tổ chức hỗ trợ: 188 người, hiện có mặt 142 người. 

2. Số lao động có nhu cầu học nghề và việc làm 

- Nhu cầu học nghề: 11 lao động; 

- Nhu cầu làm việc tại hà Tĩnh: 53 lao động; 

- Nhu cầu đi xuất khẩu lao động: 46 lao động; 

- Lựa chọn khác: 117 lao động; 

- Số lao động không có nhu cầu: 43 người; 

- Số lao động có nhu cầu quay lại nơi làm việc cũ: 114 người. 

  (Có biểu tổng hợp kèm theo)   

Vậy, Uỷ ban nhân dân huyện Nghi Xuân báo cáo kết quả rà soát hỗ trợ học 

nghề, giải quyết việc làm cho lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19./. 

 
Nơi nhận:                                                                                          

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, LĐTBXH.  
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