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Thực hiện Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 01/10/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 04/10, Cục Thông tin cơ sở đề 

nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống truyền thanh - truyền hình cấp 

huyện, đài truyền thanh cấp xã và các phương tiện truyền thông khác trên địa 

bàn, nội dung tuyên truyền về Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 04/10 do Bộ 

Lao động, Thương binh và Xã hội cung cấp như sau: 

1. Tuyên truyền, phổ biến về phát triển kỹ năng lao động, các hoạt động 

giáo dục nghề nghiệp tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp; đánh giá 

và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động; mục đích, vai trò 

và ý nghĩa của Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam. 

2. Tuyên truyền sự phối hợp giữa Nhà nước - cộng đồng doanh nghiệp -

các cơ sở giáo dục đào tạo - người lao động và xã hội đồng hành nâng tầm kỹ 

năng lao động Việt Nam để nâng cao nội lực, sức mạnh nội sinh cho phát triển 

đất nước hậu đại dịch COVID-19 bằng sức mạnh của kỹ năng lao động. 

          3. Tuyên truyền việc thực hiện các chương trình đào tạo, hình thức tổ 

chức đào tạo, tạo điều kiện cho công dân, đặc biệt là thanh niên tham dự các 

khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng lao động để gia nhập thị trường lao 

động, lập nghiệp và thực hiện học tập suốt đời, phát triển sự nghiệp. 

4. Tuyên truyền chính sách “Hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao 

động” theo quy định của Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính 

phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp 

khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 

07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính 

sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch 

COVID-19; Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao 
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động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới; Quyết định số 

176/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình 

hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030; Quyết định số 1446/QĐ-

TTg ngày 30/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Đào 

tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”; Quyết định số 806/QĐ-LĐTBXH ngày 

14/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội công bố tiêu 

chuẩn kỹ năng nghề quốc gia năm 2020. 

5. Tuyên truyền về các thành tựu, kết quả, các sáng kiến về phát triển kỹ 

năng nghề, thúc đẩy nâng tầm kỹ năng lao động và giáo dục nghề nghiệp, đặc 

biệt là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và cuộc cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư. 

Cục Thông tin cơ sở đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn (để b/c); 

- Thứ trưởng Phan Tâm (để b/c); 

- Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp,  

BLĐTBXH (để ph/h); 

- Lãnh đạo Cục; 

- Lưu: VT, KMT. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 
 

 

Hoàng Minh Phương 
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