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THÔNG BÁO 

Về việc thực hiện Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động  

 tham gia bảo hiểm thất nghiệp  

 
 

Căn cứ Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất 

nghiệp.  Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2021 và bãi bỏ Quyết định 

số 77/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức hỗ 

trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh thông báo: Kể từ ngày 15/5/2021  

các nội dung quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mức hỗ trợ học nghề 

được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg ngày 31/3/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh thông báo các tổ chức, cá 

nhân, doanh nghiệp biết để thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban quản lý KKT tỉnh; 

- Phòng LĐ-TBXH các huyện, thành phố, thị xã; 

- Trung tâm DVVL Hà Tĩnh; 

- Các cơ sở đào tạo trên địa bàn; 

- Giám đốc, các Phó giám đốc; 

- Lưu VT, LĐVL, Bộ phận giao dịch một cửa; 

- website Sở. 
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