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KE HOiCH
Thirc hin cong tác dào to nghê, giãi quyêt vic
lam cho lao dIng nông thôn nãm 2019

Can cir Quyt djnh s 1956/QD-TTg ngày 27/11/2009 cüa Thu tung ChInh phii
v vic phê duyt D an "Dào tao ngh cho lao dng nông thôn dn näm 2020"; Quyêt
djnh s 12/QD-TTg ngày 6/1/2017 cüa Thu tuóng ChInh phñ Phê duyt Dê an xác
dinh thiêt hai, thrc hin bôi thutmg, h trçY, khôi phiic san xuât và darn báo an sinh xã
hôi cho ngu?ñ dan bj ânh hthng sir c rnôi truông tii các tinh Ha Tinh, Quáng BInh,
Quáng Trj, Thira Thiên Hue; Quyêt dnh so 1528/QD-UBND ngày 27/5/2019 cüa
UBND tinh phân b kinh phi thirc hin Nâng cao chit luçmg dào tao nghê cho lao dng
nông thôn närn 2019.
Thirc hin Ngh quyêt 56/2017/NQ-HDND ngày 15/7/2017 cüa HDND tinh;
Quyet djnh s 2707/QD-UBND ngày 22/9/20 17 cüa UBND tinh ye vic Ban hành
K hoach thirc hin Nghj quyêt 56/2017/NQ-HDND ngày 15/7/2017 cüa HDND
tinh v dào tao trInh d sa cp, dào tao du'ó'i 3 tháng giai doan 20 17-2020 trén dia
bàn tinh; K hoach s 41/KH-UBND ngày 8/02/2014 ci1a UBND tinh, K hoach so
19/KH-UBND ngày 21/3/2014 cüa UBND huyn ye vic triên khai thirc hiri
Chuong trInh day ngh vic lam nãm 2014 và dlnh huó'ng nhQng nãm tiêp theo;
Thông tu sé 27/2015/TT-BLDTBXH ngày 24/7/2015 cüa B Lao dng TBXH huó'ng
dn thu thp, tng hpp và lu'u tn1' thông tin thj truô'ng lao d5ng
UBND huyn xây dirng k hoch thirc hin cong tác dào tao ngh giài quyt
vic lam cho lao dng nông thOn nãrn 2019 grn các ni dung chü yu nhu sau:
I. MIJC DICH, YEU CAU
1. Mçic dIch
Nâng cao vai trô, trách nhirn cüa các cp, các ngânh trong vic tharn rnu'u,
ph& hçip thijc hin K hoach dào tao nghê, giài quyët vic lam cho lao dng nOng
thôn trén dja bàn huyn:
- Tip tiic trin khai có hiu qua các chInh sách dào tao ngh cho lao dng
nông thôn theo Quyt djnh s 1956/QD-TTg ngày 27/11/2009 cüa Thu tuó'ng ChInh
phü và các chInh sách h trçi xuât khu lao dng cho nguô'i dan bi ánh hung do sir

c môi tri.rông biên trên dja bàn huyn Cam Xuyên theo Quyet djnh so 1 2/QD-TTg
ngày 6/1/20 17 cüa Thu tu'ó'ng ChInh phü.
- Nâng cao cht lu'çmg các hot dng tu vn hpc ngh& vic lam, xuât khâu lao
dng gop phn thirc hin tt Cong tác giái quyt vic lam cho lao dng trên dja bàn.
2. Yêu câu
- Ngithi lao dng duçc tiêp cn kjp thè, day di các chê d, chInh sách cüa
Nba nuác v day ngh vic lam, XKLD.
- Co k näng iiirng dung khoa hQc k thut trong san xuât nông nghip, chãn
nuôi gia sic, gia crn, nhu cu chuyn di ngh sang 1mb vrc tiu thu cOng nghip,
thu'ang nghip, djch vii, du lch cilng vó'i chu'Gng trinh mtic tiêu quöc gia ye xây
dirng nông thôn mó'i.
- Tto vic lam, thu nhp on dinh, dtt mvc tiêu tang t l lao dng qua dào tao,
chuyn djch ca câu lao dng nông thôn, giám t' l h nghèo trong chuang trmnh
phát trin kinh t - xã hi, gop phn xây dirng nông thôn mâi trén dla bàn huyn.
II. MÔT SO MUC TIEU CJ TH
1. Linh vrc dào tio nghê
Dr kiên mi 9 lop dy ngh cho lao dng nông thôn, trong do:
- 5 lórp ngh nông nghip, s h9c viên 150 nguYi.
- 4 lip ngh nông nghip, so h9c viên 120 nguôi.
2. Linh vuj'c vic lam, XKLJJ.
- Tu vn, giói thiu và giái quy& vic lam cho 4000 nguO'i, trong do xut khu
lao dng 800 ngu?'ii.
- To chirc rà soát biên dng thông tin lao dng, vic lam trén 35.000 ho trong
d tui lao dng.
- T chirc diêu tra câu lao dng trên 150 doanh nghip dang hoat d3ng trên dia
bàn huyn.
III. TO CH1J'C THU'C HIN
1. Phông Lao dng - Thuang binh và Xã hi huyn.
- Là cc quan thu?mg trirc tham mu'u cho UBND huyn kin toàn Ban chi dio
thirc hin Chucmg trInh dy ngh vic lam và XKLD; xây drng k hoach dy ngh&
vic lam, XKLD cüa huyn; huàng dn UBND các xã, thj t14n xây dirng k hoach
dy ngh& vic lam, XKLD.
- Phôi hçTp vi Phông NN&PTNT tharn rnuu cho UBND huyn k9 hp'p dng
dt hang dâo tao ngh vol các co sO dy ngh có dü diëu kin trên da bàn tinh dã

duqc 1ira ch9n. Thirc hin chrc näng kim tra, giám sat các 1p dy ngh phi nông
nghip trên dja bàn huyn.
- Xây dirng, trInh UBND huyn phé duyt và t chiirc thirc hin k hoach
kim tra, giám sat, dánh giá tInh hinh thirc hiên k hoach trên dia bàn;
- To chirc tp hun, diu tra, rà soát và tng hc'p, báo cáo tInh hInh lao dng,
vic lam trên dja bàn huyn.
2. Phông Nông nghip và Phát triên nông thôn.
- Tham muu xây dçrng các vüng chuyên canh, cánh dOng rnãu, rnô hlnh kinh
t nông thôn mdi, thi.rc hin t có hiu qua dê an tái câu trilic nên nông nghip dê
tao vic lam cho lao dng nông thôn;
- Trijc tip chi dao và chju trách nhirn ye vic diy ngh nông nghip cho lao
dng nông thôn trên dja bàn; xác dnh nhu câu h9c nghê, xây dung k hoach, dix
toán kinh phi thirc hin day ngh nông nghip gi:ri Phông Lao dng - Thuang binh
và Xã hi d tng hgp, trInh UBND huyn;
- Lira ch9n co s& dào tao ngh nông nghip dü diu kin theo quy dinh, phOi
hçip vi Phông Lao dng - Thuang binh và Xä hi tharn mu'u cho UBND cap huyn
k kt hcip dng dt hang dào tao nghê nông nghip cho lao dng nông thôn di vo'i
các co s& dào tao và thanh quyt toán theo quy djnh;
- Xây dçrng k hoach, t chrc kim tra, giám sat, dánh giá tInh hInh dào tao
ngh nông nghip cho lao dng nông thôn;
- Tng hçp, báo cáo kt qua dào tao ngh nông nghip cho lao dng nông
thôn, g11i PhOng Lao dng - Thuong binh và Xã hi và UBND huyn.
3. Phông Tài chInh - K hoach.
- Chü trI, phôi hçip vâi Phông Lao dng - Thu'ang binh và Xã hi, Phông
Nông nghip và Phát triên nông thôn thâm djnh kê hoach vá dr toán kinh phi hang
nàm d thçrc hin K hoach dào tao ngh trInh UBND huy'n;
- Tham mu'u cho UBND huyn b trI kinh phi tir ngân sách dja phu'ang dê
thçrc hin K hoach dào tao ngh;
- Phôi hgp vol Phông Lao dng - Thuong binh và Xã hi và các co quan lien
quan kiêm tra, giám sat, dánh giá tInh hlnh quán l, sü diing kinh phi thirc hin K
hoach dào tao ngh trên da bàn;
- Tng hcip, bao cáo tInh hlnh quán 1 và s dçing kinh phi thuc hiên Ké
hoach dào tao nghê, giái quyêt vic lam glri Phông Lao dng - Thiwng binh và Xã
hi và UBND huyn theo quy djnh.
4. PhOng Giáo dçic và Dào tao.

Chju trách nhim trong tham muu ban hành và thirc hin các chInh sách ye
giáo dc, dào tao gn vói di mi can bàn toàn din nên giáo diic huyn theo tinh
thn Nghj quyêt TW 8; chi dao các truèng h9c dnh huó'ng cho hpc sinh trong vic
tu vn ngh sau khi tt nghip THCS.
5. Phông Van hóa - Thông tin, Dài TT-TH huyn.
- Phi hçip vfd Phông Lao dng - Thuang binh và Xã hi, Phông Nông
nghip và Phát trin nông thôn chi dao dài truyn thanh Co si thirc hin cong tác
thông tin, tuyên truyên thithng xuyên, sâu rng v các chInh sách v dy ngh& viêc
lam, XKLD.
- Xây dirng chuyên mic tuyên truyn v dào tao ngh& giái quyêt vic lam,
XKLD cho lao dng nông thôn trên các phuang tin thông tin ô' dja phu'crng; CUfl
cp thông tin v các Ca so dy ngh có dü diêu kin, các dan vj có chüc nãng tuyn
dung lao dng di lam vic a nuOc ngoài, các dan vj trong và ngoài tinh dang có nhu
cu tuyn ding lao dng, các ngh dào tao, các mO hInh day ngh gn vó'i vic lain
có hiu qua d lao dng nông thôn bit và içra ch9n.
6. Trung tam Day ngh - HN - GDTX huyn.
- Xây dirng k hoach, l trInh, tp trung ht nguôn lrc d dy ngh theo
Quyêt djnh 1956/QD-TTg, Quyt djnh 12/QD-TTg trên dja bàn toàn huyn.
- Xây dçrng k hoach lien kt dào tao ngh dài han g.n vó'i viêc lien kt các
doanh nghip giãi quy& vic lam sau dào tao.
- Phi hgp các phông, ngành, tO chüc doàn the có lien quan diêu tra khäo sat
va thuc hin day ngh tai các thôn, xóm, to dan phô và t?i các xã, thj tran trong toan
huyn gn vOl các mô hInh phát trin san xu.t.
7. Trung tam Ifng ding khoa h9c k5 thut và bào v cay trOng vt nuôi.
Phi hqp Phông NN&PTNT, Trung tam Day nghê - Huóng nghip - GDTX
huyn b tn can bô, hp dông giâng day chuyn giao khoa h9c k' thut các ngành
ngh nông nghip trên dja bàn toàn huyn.
8. Hi Lien hip phy. nU huyn, Huyn doàn, Hi nông dan: Trên co sO chtirc
nàng, nhim vi,i cüa mInh phi hçp vOi các phông, ban, don vj tnin khai thi.rc hiên
Kê hoach dat k& qua t&.
9. Üy ban nhân dan các xã, thi trn.
- Kin toàn Ban chi dao thy.c hin Chuong trinh day nghC, vic lam, XKLIJ
cap xã;
- Xây dirng K hoach dào tao nghê, giái quyt vic lam cho lao dông tai dja
phuang; tham muu các giái pháp ciii the dé hoàn thành chi tiêu k hoach và dang k'
vOi các phOng ban UBND huyn;

- Nm vmg ngun nhân Ftrc cüa dja phuong vâ cp nht dugc các thông tin
cung, cu lao dng; trong do chili các chi tiêu: so lao dng qua dào tto, so lao dng
chua có vic lam, co cu lao dng theo ngành ngh s lao dng dugc giái quyt
vic lam mdi, s lao dng chuyn di ngh& s lao dng cAn dào to ngh vi
XKLD....;
- To chilic cho nguñ lao dng dàng k h9c ngh& phOi hgp vOi Phông LDTBXH, phOng NN&PTNT ma và kiêm tra, giám sat các

lap

hpc nghë cho lao dng

nông thôn trên dja bàn. H trg các Co si dy nghê duy tn si s

lap

hoc, bão dirn

hiu qua dào tio;
- Phi hçp vai các co si dugc UBND huyn k hcp dng dy nghê cho Lao
dng nông thôn trên da bàn d tuyn lao dng nOng thôn h9c nghê du diu kin;
- Ph bin các chInh sách, quy djnh v dy ngh cho lao dng nông thôn
cung cAp các thông tin v quy hoch phát triên kinh t - xã hi cilia dja phuong, các
thông tin v ngh dào t?o, diêu kin cilia ngh hoc, dja chi no'i lam vic sau khi hpc,
nhu câu tuyên dung lao dng qua dào to cilia các doanh nghip, Co si dü diu idén
tham gia dy ngh cho lao dng nông thôn d ngrni lao dng nông thôn bit, tir li'a
ch9n ngh hpc phü hçp;
- Xác nhn vào don xin h9c ngh cilia nguai lao dng nông thôn theo quy djnh;
- Tto diêu kin cho nguai h9c nghê tiêp cn vdri các nguOn vOn tin diing tii
dia phucing theo quy djnh; giilip ngu'ñ lao dng to chilrc san xuAt, tiêu thii san phm
hoc giâi quyt vic lam sau h9c ngh;
- Phi hap, huang dAn các t chilrc doân th tir cAp xã dn thOn, xorn, t dan
ph tham gia vào vic tuyên truyên, tu van h9c nghê cho lao dng nOng thOn;
- Báo cáo tInh hInh thrc hiên cilia Uy ban nhân dan xã, thi trân theo các nôi
dung nêu trên gi:lri Phông Lao dng - Thuong binh và Xã hi, Phông NN&PTNT dê
thng hçip, trInh Uy ban nhân dan huyn theo quy djnh.
Trên day là k hoch triên khai cOng tác dào to nghê, giâi quyêt vic lam cho
lao dng nông thôn nan-i 2019, yêu cAu các phông, ban, do'n vi, UBND các xa, tL
trAn trin khai thrc hin nghiêm tüc, có hiu qua.
No'i nhân:
- So' LDTB&XH;
- Chü tjch,PCT UBND huyn phu trách khi;
- Các phông, ban, do'nvj liOn quan;
- UBND các xã, thj trân;
- Lu'u: VT, LDTBXHJ ,—
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Van Thing

KE HOJCH DAO TIO NGHE NONG NGHIIP CHO LAO DQNG NONG THON NAM 2019
(Bku kern theo Ke' hogch soI61J/KH- UBND ngay2 tháng 7 náin 2019)
Kinh phi dy nghê nông nghip cho lao dung nông thôn
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xã Cm Trung
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65,610,000
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TC ngh Ha Tinh

xa Cm M5 và các xã
3 plii cn (Cam Thch,
Crn Due, Cm Quan)

1
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30

109,320,000

Vn hành các ba1 may cong trInh

TC ngh H Tinh
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65,610,000

Kithuttrongtrot
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1
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36,900,000
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1
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30

65,610,000
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8
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1
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1
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30
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tháng
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CD nghë Nguyen
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3 tháng
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