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Số:            /UBND-TH                       Đăk Hà, ngày       tháng 12 năm 2022. 

V/v đăng ký tham gia học các lớp 

nghề truyền thống của các dân tộc 

thiểu số tại chỗ năm 2023 
         

 

                                   Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Căn cứ Chương trình số 47-CTr/HU, ngày 19/4/2022 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ huyện Đăk Hà (khóa VI) thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum (khóa XVI) về bảo tồn và phát huy giá trị 

nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030. 

Ngày 08/11/2022 Ủy ban nhân dân huyện bàn hành Công văn số 

3084/UBND-TH về việc đăng ký danh mục, số lượng nhu cầu đào tạo nghề cho 

người lao động năm 2023, tuy nhiên quan xem xét, các xã chủ yếu đăng ký các lớp 

đào tạo nghề cho lao động nông thôn không đăng ký các lớp nghề truyền thống.  

Để triển khai thực hiện Chương trình số 47-CTr/HU, ngày 19/4/2022 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đăk Hà, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị UBND 

các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung sau:  

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và 

Nhà nước về công tác đào tạo nghề cho người lao động năm 2023, gắn với Kế 

hoạch số 230/KH-UBND, ngày 03/10/222 của Ủy ban nhân dân huyện, về thực 

hiện Đề án của UBND tỉnh và Chương trình số 47-CTr/HU của BCH Đảng bộ 

huyện (khóa VI) về bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống của các DTTS tại 

chỗ đến năm 2025, định hướng đến 2030. 

2. Khẩn trương khảo sát, đăng ký nhu cầu đào tạo nghề cho lao động trong 

năm 2023, ưu tiên đăng ký học các nghề truyền thống của các DTTS tại chỗ (mỗi 

xã vùng DTTS phải đăng ký ít nhất 01 lớp đào tạo nghề truyền thống) như: Dệt 

thổ cẩm, Đan lát, Làm rượu cần, Chế tác nhạc cụ âm nhạc truyền thống, Rèn, Tạc 

tượng, Đẽo thuyền độc mộc, Làm nỏ của các DTTS tại chỗ; đồng thời gắn với 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông 

nghiệp(1). Qua đó đăng ký mô hình gắn với đào tạo nghề đem lại hiệu quả kinh tế 

cao, có khả năng nhân rộng, lan tỏa tạo hiệu ứng tốt ở các khu dân cư. 

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện và gửi Văn bản đăng 

ký danh mục đào tạo nghề, số lượng người lao động đăng ký học nghề, mô hình học 

                                           

 1 Kế hoạch số 230/KH-UBND, ngày 03/10/222 của Ủy ban nhân dân huyện về kế hoạch thực hiện Đề án 

của UBND tỉnh và Chương trình số 47-CTr/HU của BCH Đảng bộ huyện (khóa VI) về bảo tồn và phát huy giá trị 

nghề truyền thống của các DTTS tại chỗ đến năm 2025, định hướng đến 2030. 
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nghề truyền thống năm 2023, gửi về UBND huyện trước ngày 20/01/2023 (qua 

phòng LĐ-TB&XH) để tổng hợp và tham mưu triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng LĐ-TB&XH (t/h); 

- Phòng NN&PTNT (t/h); 

- Phòng Dân tộc (t/h); 

- LĐ, CV VP 

- Lưu: VT. 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Thương 
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