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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

Số: 75/KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Văn Quan, ngày 11 tháng 3 năm 2019 

KẾ HOẠCH 

Đào taọ nghề cho lao động nông thôn năm 2019 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ,  

Phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020"; 

Quyết điṇh số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ , 

Quy điṇh chính sách hỗ trơ ̣đào taọ trình đô ̣sơ cấp, đào taọ dưới 03 tháng; 

Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010 của 

Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hướng dẫn quản lý và sử 

dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 

2020” ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng 

Chính phủ; 

Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính, Quy 

điṇh quản lý và sử duṇg kinh phí hỗ trơ ̣đào taọ trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 

3 tháng ; 

Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xa ̃hôị quy định về đào taọ thường xuyên ;  

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 20/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Lạng Sơn 

đến năm 2020; 

Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 06/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn về phê duyệt định mức chí phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ nhu cầu đào taọ nghề của lao động nông thôn các xã , thị trấn năm 

2019 của huyện Văn Quan. 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Tập trung thực hiện tốt các giải pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả  

Quyết định số 1956/QĐ-TTg và Đề án của tỉnh về “Đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn đến năm 2020”; đào taọ nghề đáp ứng nhu cầu học nghề của lao động 

nông thôn (LĐNT) và nhu cầu sử duṇg lao đôṇg qua đào taọ của xa ̃hôị ; gắn đào 

tạo nghề với nguồn vốn hỗ trơ ̣phát triển sản xuất , chuyển dic̣h cơ cấu cây trồng , 

vâṭ nuôi, tạo việc làm tại chỗ, chuyển dịch cơ cấu lao động, góp phần tăng thu 

nhập, giảm nghèo bền vững cho nông dân. 

Đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng, kỹ thuật để ứng dụng tiến bộ khoa học, 

kỹ thuật vào sản xuất, đáp ứng chủ trương hiện đại hoá sản xuất nông nghiệp - 
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nông thôn, góp phần nâng cao tỉ lệ lao động qua đào tạo, thực hiện thành công Đề 

án xây dựng nông thôn mới của huyện. 

Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ huyêṇ đến cơ sở và mọi 

tầng lớp Nhân dân vào việc triển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn; tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trên địa bàn huyện 

trong việc triển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề cho LĐNT. 

III. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU 

1. Mục tiêu: 

Trong năm 2019, đào tạo nghề ngắn hạn (dưới 03 tháng) cho 500 lao động. 

Sau đào tạo, phấn đấu ít nhất  80% trở lên LĐNT sau học nghề áp dụng kiến thức , 

kỹ năng nghề đã học vào sản xuất kinh tế hộ gia đình có hiệu quả hoặc mở thêm 

nghề phụ, chuyển đổi nghề, tăng thêm thu nhập cho LĐNT sau học nghề. 

2. Chỉ tiêu cụ thể đối với nhóm nghề đào tạo: 

Đào tạo các nghề thuộc nhóm nghề nông nghiệp và dịch vụ trong nông 

nghiệp cho: 500 lao động. Danh muc̣ nghề đào taọ và chỉ tiêu đào taọ như sau : 

         Đơn vi ̣tính: người 

TT Tên nghề đào taọ  
Chỉ tiêu 

đào taọ 

Điạ bàn 

tuyển 

sinh 

I NHÓM NGHỀ NÔNG NGHIỆP 440 

Các xã, 

thị trấn 

trên điạ 

bàn 

huyêṇ 

a Nhóm nghề trồng trọt, trồng rừng: 270 

1 Trồng nấm ăn  30 

2 Trồng rau an toàn  30 

3 Trồng dưa hấu  60 

4 Trồng rừng kinh tế  30 

5 Trồng hồi 30 

6 Trồng bí xanh 60 

7 Trồng cây có múi  30 

b Nhóm nghề chăn nuôi: 170 

1 Chăn nuôi lơṇ  70 

2 Chăn nuôi gà 70 

3 Chăn nuôi trâu, bò 30 

II 
NHÓM NGHỀ DỊCH VỤ TRONG NÔNG 

NGHIÊP̣ 60 

1 Kỹ thuật  sửa chữa máy nông nghiêp̣  60 

  Tổng côṇg (I+II): 500 

(Trong quá trình triển khai thực hiện, danh mục và chỉ tiêu đào tạo đối với 

các nghề có thể điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn của địa phương). 
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IV. ĐỐI TƢỢNG TUYỂN SINH ; HÌNH THỨC, THỜI GIAN  ĐÀO 

TẠO; QUY MÔ LỚP HỌC VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 

1. Đối tƣợng tuyển sinh: 

Là lao động nông thôn, người khuyết tật tham gia học nghề trong đó ưu tiên 

người khuyết tật và các đối tượng là người thuộc diện được hưởng chính sách ưu 

đãi người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, 

hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, 

lao động nữ bị mất việc làm trên điạ bàn huyêṇ có nhu cầu hoc̣ nghề và đăng ký 

học nghề (Nữ từ 15 - 55 tuổi, Nam từ 15 - 60 tuổi), có khả năng lao động và có đủ 

sức khỏe, trình độ văn hóa phù hợp với nghề đào tạo. 

2. Hình thức và thời gian đào tạo: 

- Hình thức đào tạo : Dạy nghề thường xuyên hệ ngắn hạn dưới 03 tháng. 

Khuyến khích áp dụng hình thức dạy nghề lưu động tại các xã, thị trấn để tạo điều 

kiện thuận lợi cho người hoc̣ . 

- Thời gian đào taọ : 02 tháng; thời gian thưc̣ hoc̣ 36 đến 40 ngày (tùy theo 

chương trình nghề đào taọ ). 

3. Quy mô lớp học: 

Đối với mỗi lớp học nghề: Quy mô lớp học được quy định tối thiểu là 25 

người và tối đa là 35 người/lớp. 

4. Chính sách hỗ trợ: 

Chính sách hỗ trợ đối với cơ sở dạy nghề và LĐNT tham gia học nghề được 

quy định tại các văn bản sau: Quyết điṇh số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của 

Thủ tướng Chính phủ quy điṇh chí nh sách hỗ tr ợ đào tạo trình độ sơ cấp , đào taọ 

dưới 03 tháng; Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 

30/7/2010 của Bộ Tìa chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hướng dẫn 

quản lý sử dụng kinh phí thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

đến năm 2020 ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của 

Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ 

Tài chính, Quy điṇh quản lý và sử duṇg kinh phí hỗ trơ ̣đào taọ trình đô ̣ sơ cấp và 

đào taọ dưới 3 tháng; Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 06/02/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về phê duyệt định mức chí phí đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và những văn bản quy điṇh , hướng dâñ khác  

của tỉnh.  

a. Mức hỗ trợ chi phí đào tạo: 

Mức hỗ trơ ̣chi phí đào taọ đối với từng nghề đươc̣ quy điṇh taị Quyết định 

số 252/QĐ-UBND ngày 06/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về phê 

duyệt định mức chí phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn, cụ thể: 

- Đối với những nghề thuộc nhóm nghề nông nghiệp : 550.000 

đồng/người/tháng thực học . 
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- Đối với những nghề thuộc nhóm nghề dịch vụ trong nông nghiêp̣ và những 

nghề phi nông nghiêp̣ : 600.000 đồng/người/tháng thực học . 

b. Mức hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại: 

- Đối tượng được hỗ trợ: Người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi 

người có công với cách mạng, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người 

thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, 

đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm tham gia học các chương trình đào tạo 

trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng. 

- Mức hỗ trợ: 

+ Mức hỗ trợ tiền ăn: 30.000 đồng/người/ngày thực học. 

+ Mức hỗ trợ tiền đi lại: 200.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo 

ở xa nơi cư trú từ 15 km trở lên. 

Riêng đối với người khuyết tật và người học cư trú ở xã, thôn, bản thuộc 

vùng khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ: 

Mức hỗ trợ tiền đi lại: 300.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi 

cư trú từ 5 km trở lên. 

V. DỰ TOÁN KINH PHÍ VÀ NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Dự toán kinh phí: 

Căn cứ số lượng LĐNT dự kiến được đào tạo và thời gian  đào tạo của các 

nhóm nghề, ước tổng kinh phí thực hiện kế hoạch như sau: 

Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch: 1.201.000.000 đồng. 

(Bằng chữ: Môṭ tỷ hai trăm linh một triệu đồng). 

Trong đó: 

+ Kinh phí đào tạo: 556.000.000 đồng. 

+ Kinh phí hỗ trợ tiền ăn cho học viên: 600.000.000 đồng. 

+ Kinh phí hỗ trợ tiền đi lại cho học viên: 45.000.000 đồng. 

2. Nguồn kinh phí thực hiện: 

- Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; 

- Kinh phí hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và các nguồn huy 

động tài trợ hợp pháp khác. 

VI. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở cần nhận 

thức sâu sắc về chủ trương, chính sách chiến lược đối với viêc̣ đào taọ nghề cho lao 

động nông thôn của Đảng, Nhà nước, coi đào tạo nghề cho lao động nông thôn là 

một trong những chỉ tiêu quan trọng trong thưc̣ hiêṇ kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương, và là một nôị dung quan troṇg trong  xây dựng nông thôn mới, 

từ đó tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, góp 
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phần thực hiện thành công chủ trương hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp, nông thôn, 

công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước, xây dưṇg nông thôn mới ở địa phương. 

2. Nâng cao vai trò hoạt động của Ban Chỉ đạo dạy nghề cho lao động nông 

thôn cấp huyện và cấp xã, thường xuyên phối hợp các cơ quan đảng, chính quyền, 

các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện việc tuyên truyền, vận động sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân về 

những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác đào taọ nghề, 

coi công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và cần được 

thực hiện thường xuyên.  

3. Giải pháp về cơ chế, chính sách: 

Các chính sách liên quan đến người học nghề, giáo viên dạy nghề, cơ sở đào 

tạo nghề, doanh nghiệp tham gia đào taọ nghề được bố trí chủ yếu từ ngân sách trung 

ương, ngân sách địa phương (nếu có), đồng thời tranh thủ huy động sự hỗ trợ của các 

tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và các nguồn huy động tài trợ hợp pháp khác. 

4. Tăng cường công tá c quản lý Nhà nước của các cơ quan quản lý Nhà 

nước về giáo dục nghề nghiệp ; tăng cường tính tự chủ của cơ sở đào taọ nghề, áp 

dụng linh hoạt hệ thống các văn bản pháp luật về giáo dục nghề nghiệp  trong quá 

trình triển khai thực hiện để đảm bảo chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề. 

5. Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp  

của huyện và xã; bổ sung, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cơ hữu và giáo 

viên thỉnh giảng cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên  

huyện; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, giáo trình, học 

liệu cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện để nâng 

cao chất lượng đào tạo nghề. 

6. Giải pháp hỗ trợ việc làm cho LĐNT sau học nghề: 

Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ  việc làm của tỉnh để giới thiệu việc làm, tư 

vấn việc làm miễn phí cho LĐNT sau hoc̣ nghề . Khuyến khích lao động nông thôn 

tự tạo việc làm mới sau khi học nghề. 

Ưu tiên xét cho vay vốn từ quỹ Quốc gia hỗ trợ giải quyết việc làm, các 

nguồn vốn tín dụng ưu đãi khác để LĐNT sau học nghề có nguồn vốn để đầu tư 

phát triển nghề đa ̃hoc̣ .  

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thời gian thực hiện: 

Thời gian thực hiện từ nay đến hết ngày 31/12/2019. 

2. Phân công trách nhiệm: 

2.1. Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của huyện: 

Các thành viên Ban Chỉ đạo dạy nghề cho lao động nông thôn của huyện, 

căn cứ quy chế hoạt động và nhiệm vụ được phân công phụ trách địa bàn các xã, 

thị trấn, chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn UBND và Tổ                                                                                                         
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Chỉ đạo dạy nghề các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, vận động, triển khai thực 

hiện kế hoạch có hiệu quả.                                        

2.2. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện: 

Là cơ quan thường trực trong triển khai và thực hiện kế hoạch đào tạo nghề 

cho lao động nông thôn của huyện. Chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ 

quan liên quan của huyện hướng dẫn và chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức 

triển khai thực hiện kế hoạch. 

Có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc đào tạo nghề và học nghề trên địa 

bàn huyêṇ ; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ tuyên 

truyền, vận động LĐNT tham gia học nghề; báo cáo UBND huyện kịp thời về 

những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. 

Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, phòng Văn hoá 

và Thông tin huyện thực hiện các hoạt động tuyên truyền về đào tạo nghề cho LĐNT. 

Tổng hợp báo cáo tình hình, đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác 

đào taọ nghề tháng, quý, năm của các đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn 

cho UBND huyện và Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956 huyện. 

2.3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: 

Phối hơp̣ với phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyêṇ t ham 

mưu cho UBND huyện về đào tạo các nghề nông nghiệp; tổ chức quản lý, kiểm tra, 

giám sát các lớp đào tạ o nghề nông nghiêp̣ . Có kế hoạch phát triển nghề, làng 

nghề, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đề xuất nhân rộng những mô hình sản 

xuất nông, lâm nghiệp có hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn phù hợp với kế hoạch, 

quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản của huyện. 

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, phòng 

Văn hóa và Thông tin huyện và các Sở, ngành, đơn vị liên quan cung cấp thông tin 

thị trường hàng hoá, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp 

đến các xã, thị trấn. 

Thực hiện lồng ghép có hiệu quả chương trình, kế hoạch đào tạo nghề cho 

LĐNT theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg với các nguồn vốn thực hiện C hương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới. 

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện đào taọ n ghề nông nghiêp̣ theo tháng, 

quý, năm cho UBND huyện (qua Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc  

huyêṇ để tổng hơp̣ chung ). 

2.4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: 

Chủ trì phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, phòng 

Văn hóa và Thông tin huyện và các Sở, ngành, đơn vị liên quan cung cấp thông tin 

thị trường hàng hóa, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 

cho khu vực nông thôn đến cấp xã, vùng sâu, vùng xa. 

Phối hợp với phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện triển 

khai chương trình dạy nghề, truyền nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 
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thương mại, dịch vụ phù hợp với yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông 

nghiệp, nông thôn. Đào tạo nâng cao tay nghề tại các vùng có nghề truyền thống.  

2.5. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: 

Xây dựng kế hoạch, đưa ra giải pháp đổi mới nội dung, chương trình và 

nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong các Trường Trung học 

cơ sở để học sinh có định hướng đúng đắn về học nghề và chủ động lựa chọn các  

hình thức học nghề phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của bản thân. 

2.6. Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện: 

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn kinh phí đào tạo nghề 

cho LĐNT đảm bảo đúng quy định hiện hành. 

2.7. Trung tâm Giáo dục nghề ng hiêp̣ - Giáo dục thường xuyên và Trung 

tâm Dic̣h vu ̣nông nghiêp̣ huyêṇ : 

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện, xây dựng kế hoạch 

tuyển sinh, đào tạo nghề cho LĐNT năm 2019 của đơn vị và triển khai đến tất cả 

các xã, thị trấn trên địa bàn. 

Căn cứ nhu cầu mở lớp đào tạo nghề của lao động nông thôn các xã, thị trấn, 

các tổ chức chính trị - xã hội, có trách nhiệm chủ động phối hợp với các đơn vị tổ 

chức tuyển sinh, mở lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 

Cấp Chứng chỉ đào tạo  nghề hoặc Chứng chỉ sơ cấp nghề cho LĐNT có kết 

quả học tập từ mức trung bình trở lên. 

Lập báo cáo tháng, quý, năm về tình hình kết quả tuyển sinh , đào taọ nghề 

cho LĐNT của đơn vi ̣  báo cáo UBND huyện (qua phòng Lao động, Thương binh, 

Xã hội - Dân tộc huyện) và các Sở, ngành theo quy định .  

Yêu cầu gửi báo cáo trước ngày 20 tháng cuối quý hoặc báo cáo đột xuất 

khi có yêu cầu. 

2.8. Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội huyện: 

Chủ trì hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện chính sách tín dụng học nghề 

đối với lao động nông thôn tham gia học nghề, chính sách hỗ trợ lãi suất vay đối 

với lao động nông thôn học nghề làm việc ổn định ở nông thôn. Chính sách cho 

vay từ quỹ Quốc gia giải quyết việc làm đối với lao động nông thôn sau học nghề. 

2.9. Trung tâm Văn hó a, Thể thao và Truyền thông huyêṇ : 

Phối hợp với phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện và các 

đơn vi  ̣liên quan tổ chức tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, nhà 

nước về đào taọ nghề cho LĐNT trên các phương tiện thôn tin đại chúng từ huyện 

đến xã. 

Viết bài đưa tin, tuyên truyền về công tác đào taọ  nghề cho LĐNT, gương 

những cá nhân điển hình tiên tiến qua học nghề, những tập thể (xã, thôn, phố) làm 

tốt công tác động viên nhau tham gia các lớp học nghề để biểu dương trên các 

phương tiện thông tin đại chúng. 
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2.10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức đoàn thể 

huyện phối hợp thực hiện: 

Tập trung chỉ đạo các cơ sở hội tuyên truyền, vận động các hội viên, đoàn 

viên và Nhân dân thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về 

đào taọ nghề cho lao động nông thôn, vận động các hội viên, đoàn viên tham gia các 

lớp đào taọ nghề, phấn đấu mỗi hội viên, đoàn viên có 01 chứng chỉ nghề phù hợp. 

Khi có hội viên, đoàn viên đăng ký học nghề, chủ động phối hợp với Trung 

tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện  hoăc̣ Trung tâm Dic̣h vu ̣

nông nghiêp̣ huyêṇ để tổ chức mở lớp đào taọ nghề cho hội viên, đoàn viên của mình. 

2.11. Đối với các Trường THPT trên địa bàn huyện: 

Phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

huyện tổ chức đào taọ nghề và hướng nghiêp̣  cho học sinh của trường để học sinh 

có định hướng đúng đắn về học nghề và chủ động lựa chọn các hình thức học nghề 

phù hợp. 

2.12. UBND các xã, thị trấn: 

- Chịu trách nhiệm chính trong triển khai thực hiện kế hoạch, tổ chức tuyên 

truyền, vận động lao động nông thôn đăng ký tham gia học các nghề phù hợp với 

tình hình thực tế của địa phương ; tổng hợp danh sách học viên đăng ký học nghề 

(Theo mẫu phu ̣luc̣ I ) gửi về phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc, 

phòng Nông nghiệp  và Phát triển nông thôn huyêṇ  và Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiêp̣ - Giáo dục thường xuyên huyện để tổ chức tuyển sinh, mở lớp; phối hợp và 

tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở đào tạo nghề  mở các lớp dạy nghề trên địa 

bàn (bố trí địa điểm mở lớp, tham gia quản lý các lớp dạy nghề). 

- Thường xuyên thực hiện việc điều tra, khảo sát và dự báo nhu cầu học 

nghề của lao động nông thôn trên địa bàn gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương, giải quyết việc làm, chuyển nghề, tăng thu nhập và nâng cao 

chất lượng cuộc sống cho LĐNT.  

- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền cho 

Nhân dân, các hội viên, đoàn viên về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước 

về dạy nghề cho LĐNT, vận động lao động nông thôn tham gia học nghề trở thành 

phong trào rộng khắp trên địa bàn.  

- Chỉ đạo Tổ Chỉ đạo dạy nghề các xã, thị trấn: Căn cứ Quy chế hoạt động, 

phân công thành viên bám sát thôn, phố để tuyên truyền, động viên LĐNT học 

nghề, nắm vững tâm tư, nguyện vọng của người lao động hướng dẫn LĐNT đăng 

ký theo học những nghề phù hợp. 

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện hàng quý (3 tháng 01 lần) và báo cáo 

tổng kết năm cho UBND huyện (thông qua phòng Lao động, Thương binh, Xã hội 

- Dân tộc huyện).  

Yêu cầu gửi báo cáo trước ngày 20 tháng cuối quý hoặc báo cáo đột xuất 

khi có yêu cầu. 
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VIII. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHI ̣

Đề nghi ̣ UBND tỉnh Laṇg Sơn và các Sở , ngành liên quan phân bổ  nguồn 

kinh phí để UBND huyêṇ thưc̣ hiêṇ đaṭ chỉ tiêu kế hoac̣h đề ra . 

Trên đây là nội dung Kế hoạch đào tạo nghề cho LĐNT năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân huyện, đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, 

Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn ngiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở LĐTB&XH tỉnh;  

- Phòng Dạy nghề - SLĐTB&XH tỉnh;   (báo cáo)                                      
- TT HU, TT HĐND huyện;               

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;                              
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

  Đổng Tiến Dũng 
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Phụ lục: 01 

Đơn vị: ........................................ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

DANH SÁCH LĐNT ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ 

 Nghề đăng ký học:....................................................................... 

Dự kiến thời gian đề nghị mở lớp: ngày..............tháng............năm.................. 

      

 

                        Kính gửi: - Phòng LĐTBXH-DT huyện Văn Quan; 

                                        - Phòng Nông nghiệp&PTNT huyêṇ (nghề nông nghiêp̣); 

 

                                        - Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thƣờng xuyên 

huyện Văn Quan. 

  

STT Họ và tên  

Ngày, tháng, 

năm sinh Đối tƣợng* 
Nơi thƣờng trú 

( Thôn, phố ) 
Nam Nữ 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           
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20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           

28           

29           

30           

31           

32           

33           

34           

35           

      

 Ghi chú: * Đối tượng ghi cụ thể:    

  

 - Người khuyết tâṭ:……..học 

viên.  

  

 - Người có công:.............học 

viên.  

   - Người thuôc̣ hô ̣nghèo:............học viên. 

  

 - Dân tộc thiểu số:.............học 

viên.  

  

 - Đối tượng khác:.................học 

viên.  

      

  .........................., ngày ..........tháng...........năm................. 

 Lập biểu   Thủ trƣởng đơn vị 

 ( Ký và ghi rõ họ, tên )   ( Ký tên, đóng dấu ) 

      

 


