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Số:          /UBND 
V/v góp ý dự thảo đề xuất nội dung quy 

định về mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi 

nghề về tìm kiếm việc làm đối với trường 

hợp Nhà nước thu hồi đất ở kết hợp kinh 

doanh, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân 

mà phải di chuyển chỗ ở theo quy đinh 

tại Điều 21 Nghị định 47/2014/NĐ-CP và 

Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 

10/12/2015  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 

TP. Lạng Sơn, ngày 26 tháng 01  năm 2021 

 

Kính gửi:   

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
 

Thực hiện Công văn số 95/SLĐTBXH-GDNN ngày 19/01/2021 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc góp ý kiến dự thảo đề xuất nội dung 

quy định về mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề về tìm kiếm việc làm đối với 

trường hợp Nhà nước thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ của hộ gia đình, 

cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở theo quy đinh tại Điều 21 Nghị định 

47/2014/NĐ-CP và Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015. 

Sau khi nghiên cứu các nội và tổng hợp ý kiến của các đơn vị chuyên môn 

của thành phố. UBND thành phố bổ xung góp ý 03 nội dung sau: 

a)  Đề nghị trong phần: 

1. Đối tượng áp dụng 

Người lao động bị thu hồi đất bao gồm:  

1. Người lao động thuộc hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông 

nghiệp theo quy định tại các  Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 

47/2014/NĐ-CP  (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên 

của nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức 

lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp 

mà được bồi thường bằng tiền đối với diện tích đất nông nghiệp thu hồi (sau đây 

gọi tắt là người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp); 

2. Người lao động thuộc hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất ở 

kết hợp kinh doanh, dịch vụ mà phải di chuyển chỗ ở (sau đây gọi tắt là người 

lao động bị thu hồi đất kinh doanh). 

Đề nghị bỏ phần 1. Người lao động thuộc hộ gia đình, cá nhân trực tiếp 

sản xuất nông nghiệp... 

 Lý do: Đây là đề xuất quy định về mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề 

về tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất ở kết hợp kinh 

doanh, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở theo quy đinh 

tại Điều 21 Nghị định 47/2014/NĐ-CP và Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 



10/12/2015, không phải đề xuất đối với các hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản 

xuất nông nghiệp. 

b) Bỏ toàn bộ phần từ phần 3. Thời hạn hỗ trợ.... đến hết phần 4.2. Hỗ 

trợ đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng:  

Lý do: Đây là nội dung đề xuất hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu 

hồi đất chung, không phải quy định riêng cho trường hợp Nhà nước thu hồi đất ở 

kết hợp kinh doanh, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở. 

c) Đề nghị xắp xếp lại các mục cho thống nhất: từ mục 1 đến các mục 

tiếp theo, UBND thành phố đề xuất xắp xếp các mục như sau: 

1. Đối tượng áp dụng 

2. Điều kiện hỗ trợ 

3. Các hình thức hỗ trợ giải quyết việc làm  

4. Nội dung và mức hỗ trợ 

5. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ 

 UBND thành phố báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổng 

hợp./. 

 
 

Nơi nhận:     
- Như trên;   

- CT, PCT UBND TP; 

- Trang TTĐT TP; 

- Phòng LĐ-TB&XH TP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 

 

 

Nông Bích Diệp 
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