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BÁO CÁO 

Kết quả công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn 

9 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn huyện  

 

 Thực hiện Công văn số 1132/SNN-PTNT ngày 07/9/2018 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo kết quả thực hiện 

đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn 9 tháng, phương hướng, nhiệm 

vụ quý IV năm 2018, UBND huyện Đình Lập tổng hợp  báo cáo kết quả thực 

hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn 9 tháng, phương hướng, 

nhiệm vụ quý IV năm 2018 trên địa bàn với các nội dung sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐÀO TẠO NGHỀ NÔNG NGHIỆP CHO 

LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 

1. Kết quả hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn 

- Theo Kế hoạch đào tạo nghề cho nông nghiệp nông thôn năm 2018: Tổng 

số lớp mở đào tạo năm 2018 là 08 lớp, với tổng số 270 người tham gia. 

- Đã triển khai đào tạo: Tổng số lớp lao động nông thôn được hỗ trợ học 

nghề nông nghiệp theo chính sách của Đề án 1956 hiện đang ở trong 09 tháng đầu 

năm 2018 là 05 lớp (Lớp kỹ thuật chăn nuôi gà, kỹ thuật trồng rừng kinh tế) đạt 

62,5%KH với 175 học viên tham gia đặt 64,8%KH. Trong đó: 

(Chi tiết như biểu kèm theo) 

2. Công tác tổ chức thực hiện, hình thức mở lớp đào tạo nghề nông nghiệp 

Trên cơ sở Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 28/5/2018 của UBND huyện 

Đình Lập về đào tạo nghề cho nông nghiệp nông thôn năm 2018, các cơ quan 

chuyên môn của huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện phối hợp với UBND các xã, thị 

trấn, các ban ngành, đoàn thể huyện tổ chức triển khai công tác đào tạo nghề cho 

nông nghiệp nông thôn xuống từng thôn bản; cử cán bộ công chức, viên chức đến 

cơ sở thực hiện công tác tuyên truyền, vận động lao động nông thôn về công tác 

đào tạo nghề, trong đó chú trọng đào tạo nghề gắn với các tiêu chí trong chương 

trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là đối với xã phấn 

đầu về đích nông thôn mới trong năm 2018. 

Đối với các lớp đào tạo sử dụng hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước như 

chương trình đào tạo nghề theo đề án 1956, chương trình mục tiêu Quốc gia về 

xây dựng nông thôn mới: Căn cứ nhu cầu đào tạo thực tế của các hộ gia đình, cá 

nhân trực tiếp đăng ký, UBND các xã, thị trấn tổng hợp danh sách và gửi đến 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện, sau đó các cơ 

quan chuyên môn của huyện thẩm định đối tượng, nội dung và hình thức mở lớp, 
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đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành. Thời gian mở lớp chủ yếu là lớp 

ngắn hạn dưới 03 tháng, đối tượng lựa chọn là người lao động nông thôn. 

Tài liệu học tập, giáo trình đều được các tổ chức đủ tư cách pháp nhân biên 

soạn, được cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt mới thống nhất đưa vào giảng 

dạy, tài liệu thường xuyên được cập nhật bổ xung, đảm bảo đúng kỹ thuật phù 

hợp với thời điểm giảng dạy. 

3. Hoạt động tuyên truyền; tư vấn học nghề và việc làm đối với lao 

động nông thôn; Các mô hình đào tạo nghề có hiệu quả cho lao động nông 

thôn theo từng nhóm nghề ở địa phương 

Trên cơ sở Kế hoạch đào tạo nghề cho nông nghiệp nông thôn năm 2018, 

đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, giáo viên của Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện, phòng chuyên môn và UBND các xã, thị 

trấn xuống từng thôn bản thông qua các cuộc họp thôn, xã, hội đoàn thể để lồng 

ghép tuyên truyền, vận động người trong độ tuổi lao động chưa qua đào tạo chủ 

động đăng ký các lớp đào tạo trên cơ sở thực tế địa phương và năng lực cá nhân. 

Song công tác tuyên truyền, vận động vẫn chưa mang lại hiệu quả cao do đội ngũ 

tuyên truyền còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng nghề. 

Các danh mục nghề nghiệp đào tạo phù hợp với tình hình thực tế của từng 

xã, thị trấn và nhu cầu nghề gắn với chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dưng 

nông thôn mới và đảm bảo từng bước ổn định và từng bước cụ thể hóa ngành 

nghề, thế mạnh của địa phương.  

Trên địa bàn huyện chưa có các mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu sau 

đào tạo nghề để tuyên truyền và nhân rộng, chưa có các tổ chức, cá nhân, doanh 

nghiệp đầu tư và tuyển lao động sau học nghề. Do đó việc tuyên truyền về công 

tác đạo tạo nghề, xây dựng và nhân rộng mô hình còn nhiều khó khăn. 

4. Hoạt động phát triển đội ngũ giáo viên, người dạy nghề 

Đến hiện tại đội ngũ giáo viên, giảng viên cơ bản có trình độ sư phạm, có 

chứng chỉ nghề, có nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng nghề, thường xuyên được tập 

huấn, đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý ở các 

cơ sở giáo dục tham gia dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn. 

5. Hoạt động điều tra, khảo sát, dự bảo nhu cầu; kiểm tra, giám sát 

đánh giá tình hình kết quả đào tạo nghề nông nghiệp  

Do chưa có các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư và tuyển lao động 

sau học nghề, mặt khác chưa có mô hình kinh tế trang trại trên địa bàn nên nhu 

cầu đào tạo chủ yếu là nghề cho an sinh xã hội, chưa có nhu cầu đăng ký nghề 

cho lao động công nghệ cao. 

Việc kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình kết quả đào tạo nghề nông 

nghiệp vẫn được các cơ quan chuyên môn thực hiện thường xuyên, đúng quy 

định. Trong quá trình kiểm tra, giám sát việc đào tạo nghề nông nghiệp đã kịp 

thời chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm để đơn vị kịp thời khắc phục. 

6. Kinh phí thực hiện  
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Tổng kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong 9 tháng cho 05 

lớp là 320.730.000 đồng. Trong đó: Kinh phí hỗ trợ từ nguồn Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 210.000.000 đồng. 

7. Đánh giá chung 

Công tác đào tạo nghề cho nông nghiệp nông thôn đã được các cấp, các 

ngành quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện xuống từng thôn, bản. Tuy nhiên, 

nguồn kinh phí tổ chức cho đào tạo nghề nông nghiệp nông thôn chủ yếu do ngân 

sách nhà nước cấp, chưa huy động được sự tham gia đóng góp kinh phí cho dạy 

nghề lao động nông thôn từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; điều kiện kinh tế 

của huyện còn nhiều khó khăn, chưa thu hút được các doanh nghiệp đầu tư vào 

địa phương; 

II. KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018 

1. Mở lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn  

- Tiếp tục mở lớp dạy nghề theo nhu cầu đảm bảo kế hoạch đã đề ra. 

- Ngoài ra triển khai các lớp tập huấn về chuyển giao kỹ thuật, các hội nghị 

đầu bờ để hướng dẫn chuyên môn cho người nông dân. 

2. Tiếp tục tăng cường công ác tuyên truyền, vận động người trong độ tuổi 

lao động chưa qua đào tạo chủ động đăng ký tham gia các lớp đào tạo nghề phụ 

hợp với thực tế và năng lực bản thân. 

3. Chỉ đạo thực hiện các mô hình, dự án phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ sản 

xuất cho nhân dân phải gắn với công tác đào tạo nghề cho nông nghiệp nông 

thôn; Thực hiện đồng bộ công tác dạy nghề và tạo việc làm cho lao động nông 

thôn; gắn chương trình dạy nghề với các chương trình đầu tư, hỗ trợ phát triển 

sản xuất và chương trình xây dựng nông thôn mới. 

4. Cơ cấu tại tổ chức nhân sự của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

cũng như cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trung tâm Giáo  dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường xuyên huyện nhằm đảm bảo công tác đào tạo nghề cho lao động 

nông nông, góp phần nâng cáo chất lượng giảng dạy. 

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao 

động nông thôn 9 tháng đầu năm 2018, kế hoạch nhu cầu dạy nghề nông nghiệp 

nông thôn 3 tháng cuối năm 2018 trên địa bàn huyện Đình Lập./. 

 

Nơi nhận:                                                   
- Sở NN&PTNT; 

- Chi cục PTNT tỉnh; 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Lao động-TB, XH và DT; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 
- Trung tâm GDNN-GDTX; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ TUYỂN SINH 9 THÁNG NĂM 2018 
(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND, ngày      tháng 9 năm 2018 của UBND huyện Đình Lập) 

 

TT 

 
Tên lớp 

Số học viên tham gia 

Kinh phí 

(Tr. đồng) 

Thời gian thực hiện 

Ghi chú 
Tổng 

Trong đó 

Khai giảng Bế giảng 
Nữ 

Dân tộc thiểu 

số/ít người 

1 Chăn nuôi gà tại Thôn Tẩn Lầu xã Bắc Xa 35 12 30 77,647 14/6/2018 10/8/2018  

2 Chăn nuôi gà tại thôn Nà Pè xã Bắc Xa 35 21 15 77,647 24/5/2018 20/7/2018  

3 Đào tạo trồng cây Thông 35 04 25 80,142 13/9/2018 16/11/2018  

4 Chăn nuôi gà tại Nà Áng xã Đình Lập 35 10 02 77,647 14/9/2018 16/11/2018  

5 Chăn nuôi gà tại thôn Nà Thuộc xã Bắc Xa 35 20 29 77,647 19/9/2018 23/11/2018  

Tổng 175 67 101 320,730  
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BIỂU TỔNG HỢP THỰC HIỆN HỖ TRỢ ĐÀO TẠO CHO LĐNT 9 THÁNG NĂM 2018 

(THEO ĐỀ ÁN 1956 CỦA CHÍNH PHỦ) 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND, ngày      tháng 9 năm 2018 của UBND huyện Đình Lập) 
 

  

Số người học Hiệu quả sau khi đào tạo 

 Tỷ 

lệ 

lao 

động 

có 

việc 

làm 

sau 

học 

nghề  

 Tổng 

số  

 

Trong 

đó: 

Nữ  

Chia theo nhóm đối tượng chính sách 

Số 

người 

đã 

học 

xong 

Tổng số 

người có  

việc làm 

Trong tổng số 

Số hộ 

thoát 

nghèo 

Số hộ 

trở 

thành 

hộ 

khá 

Tổng 

số 

người 

thực 

tế 

thuộc 

đối 

tượng 

1 

Trong tổng số (đối tượng 1) 

Người 

thuộc 

hộ 

cận 

nghèo 
(đối 

tượng 

2) 

LĐNT 

khác 

(đối 

tượng 

3) 

Được 

doanh 

nghiệp 

tuyển 

dụng 

Được 

doanh 

nghiệp 

nhận 

bao 

tiêu 

sản 

phẩm 

Thành  

lập tổ, 

nhóm 

SX, 

HTX, 

doanh 

nghiệp 

Tự 

tạo 

việc 

làm 

Người 

được 

hưởng 

chế độ 

ưu đãi 

người 

CC với 

cách 

mạng 

Người 

thuộc 

hộ 

nghèo 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số/ít 

người 

Người 

khuyết 

tật 

Người 

thuộc 

hộ bị 

thu 

hồi 

đất 

 A   1=3+9+10   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  
 12=13+14 

+15+16  
 13   14   15   16   17   18   19  

Tổng số 175 67 144  43 101   21 10 175         

 1 Dưới 25 tuổi 3 1 3   3     3         

2 Từ 26 đến 45 tuổi 147 56 121  40 81   17 9 147         

3 Trên 45 tuổi 25 10 20  3 17   4 1 25         
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KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ NÔNG NGHIỆP 9 THÁNG NĂM 2018 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND, ngày      tháng 9 năm 2018 của UBND huyện Đình Lập) 

              

TT Nội dung 

Kế hoạch giao 2018 Kết quả thực hiện 9 tháng năm 2018 

Chỉ tiêu, nhiệm 

vụ 
Kinh phí (triệu đồng) Chỉ tiêu, nhiệm vụ Kinh phí (triệu đồng) 

Đơn vị 

tính 

Chỉ 

tiêu, 

nhiệm 

vụ 

Tổng 

số 

Trong đó 
Đơn vị 

tính 

Chỉ tiêu, 

nhiệm vụ 
Tổng số 

Trong đó 

NSTW NSĐP Khác NSTW NSĐP Khác 

  TỔNG SỐ                         

1 
Tuyên truyền, tư vấn học nghề nông 

nghiệp và việc làm đối với lao động 

nông thôn người        người       

2 
Rà soát, cập nhật, xác định nhu cầu 

đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động 

nông thôn                  

- Nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp của 

lao động nông thôn người 270 400 400     người 175 320,703 210    

- Cơ sở tham gia đào tạo nghề nông nghiệp 

cho lao động nông thôn 
cơ sở        cơ sở  

     

3 Phát triển  chương trình, giáo trình 

nghề nông nghiệp 

C.Tr, 

GTr 
       

C.Tr, 

GTr 
   

   

4 Xây dựng các mô hình đào tạo nghề 

nông nghiệp cho lao động nông thôn 

Mô 

hình 

     

  

Mô 

hình       

Phụ lục 4 



 8 

5 
Tổng số lao động nông thôn  

được hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp, 

trong đó: 

người       người 

  

 

  

- Hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương người       người 175 210 210   

- Hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương người       người      

- Hỗ trợ từ doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo 

và tổ chức, cá nhân người 
      

người 
   

  

5.1 Chia theo lĩnh vực                

- Sơ cấp người       người      

- Đào tạo thường xuyên người       người      

5.2 Chia theo đối tượng                

- Nữ người       người 67     

- Người được hưởng chế độ chính sách ưu 

đãi người có công với cách mạng người       người      

- Người thuộc hộ nghèo người       người 43     

- Người dân tộc thiểu số người       người 101     

- Người khuyết tật người       người      

- Người bị thu hồi đất nông nghiệp người       người      

- Người thuộc hộ cận nghèo người           người 21     

- Lao động nông thôn khác người           người 10     

6 
Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện 

nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông 

nghiệp cho lao động nông thôn                    
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- 

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao 

năng lực xây dựng kế hoạch, quản lý, 

triển khai và tổ chức thực hiện ĐTN nông 

nghiệp cho LĐNT người        người       

- 
Tổ chức các đoàn thanh tra, giám sát, 

đánh giá tình hình thực hiện ĐTN nông 

nghiệp cho LĐNT Đoàn        Đoàn       

- Cách hoạt động khác                  

 

 


		2018-09-26T14:11:37+0800
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Đình Lập<ubnddinhlap@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




