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KẾ HOẠCH
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022, định hướng đến năm 2030
Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 07/03/2022 của UBND tỉnh về
việc thực hiện Chiến lược giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021- 2030 tầm nhìn 2045
trên địa bàn tỉnh Sơn La. Uỷ ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai xây dựng kế
hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022 định hướng đến năm
2030 trên địa bàn huyện, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông
thôn, góp phần thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng
nông thôn mới.
- Tạo việc làm thu nhập cho người lao động, tăng tỷ lệ lao động qua đào
tạo, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong chương
trình phát triển kinh tế xã hội.
- Tạo cơ hội cho người lao động sau khi hoàn thành chương trình đào
tạo, có tay nghề tìm việc làm, tự tạo việc làm và có thu nhập, góp phần ổn
định cuộc sống.
2. Yêu cầu
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn phải đáp ứng yêu cầu phát triển
kinh tế xã hội của huyện, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
Lồng ghép các nguồn lực, các hoạt động của đề án đào tạo nghề cho lao
động nông thôn với các chương trình đề án khác có liên quan, tránh sự chồng chéo
trong tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo nghề cho lao động
nông thôn trên địa bàn.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Đối tượng đào tạo
- Lao động làm nông nghiệp ở các vùng sản xuất hàng hóa thực hiện tái
cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xã phấn đấu đạt chuẩn
nông thôn mới năm 2022
- Lao động làm việc trong các trang trại; các hợp tác xã; tổ hợp tác nông
nghiệp; doanh nghiệp có liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với nông dân;
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nông dân thuộc các vùng sản xuất tập trung thuộc diện quy hoạch vùng nguyên
liệu cho các nhà máy chế biến nông sản.
- Lao động nông thôn tham gia thực hiện chu trình trong Chương trình
mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
- Lao động là người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận
nghèo, hộ bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp, phụ nữ nông thôn.
2. Hình thức, chỉ tiêu đào tạo
- Hình thức đào tạo: Đào tạo nghề nông nghiệp trình độ sơ cấp nghề và
dạy nghề dưới 3 tháng cho lao động nông thôn; tập huấn chuyển giao công nghệ.
- Chỉ tiêu đào tạo: 800 người, trong đó:
+ Ngân sách Nhà nước hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp nghề: 490 người;
+ Tập huấn chuyển giao công nghệ và đào tạo bằng các nguồn hỗ trợ
khác: 310 người.
3. Nguồn kinh phí đào tạo: Nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG
xây dựng nông thôn mới năm 2022 và các nguồn vốn hợp pháp khác.
4. Định hướng đến năm 2030
+ Chỉ tiêu đào tạo dự kiến đến năm 2030: 5.600 người, trong đó:
+ Ngân sách Nhà nước hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp nghề: 4.000 người;
+ Tập huấn chuyển giao công nghệ và đào tạo bằng các nguồn hỗ trợ
khác: 1.600 người.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
- Là cơ quan thường trực, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện Kế
hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện.
- Chịu trách nhiệm lựa chọn các cơ sở dạy nghề có đủ năng lực dạy nghề
theo quy định và triển khai mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn
theo chỉ tiêu kế hoạch giao.
- Xây dựng dự toán kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm
2022, gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định.
- Thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nội
dung, chương trình đào tạo bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chủ trì phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ, đề xuất bố trí ngân
sách thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn; thẩm định dự
toán; thẩm định đơn vị dạy nghề trình Thường trực Ủy ban nhân dân huyện phê
duyệt; phối hợp kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo nghề
cho lao động nông thôn năm 2022.
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3. Phòng Nông nghiệp và PTNT: Phối hợp với phòng Lao động Thương binh và xã hội trong việc rà soát nhu cầu đào tạo nghề, quản lý, kiểm
tra, giám sát quá trình thực hiện nội dung, chương trình đào tạo bảo đảm chất
lượng, hiệu quả.
4. Đơn vị tham gia ký kết Hợp đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn:
Có trách nhiệm đào tạo nghề, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ của kế
hoạch và tuân thủ theo Luật Dạy nghề và các quy định hiện hành của Nhà nước.
5. Uỷ ban nhân các xã: Phối hợp với các ngành, cơ quan, liên quan thực
hiện công tác tuyển sinh học nghề theo đúng đối tượng; tham gia kiểm tra, giám
sát, quản lý học viên và đơn vị dạy nghề trong quá trình thực hiện nội dung,
chương trình đào tạo và thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực dạy
nghề tại địa bàn.
Trên đậy là Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022 và
định hướng đến năm 2030, của Uỷ ban nhân dân huyện. Yêu cầu các cơ quan,
đơn vị, Uỷ ban nhân dân các xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức triển khai
thực hiện, bảo đảm nội dung theo Kế hoạch./.
Nơi nhân:

- Sở Lao động -Thương binh và Xã hội(b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Uỷ ban nhân dân các xã;
- Lưu: VT; LĐTBXH(Sơn), PT 25b.
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