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  UỶ BAN NHÂN DÂN  

  HUYỆN NGHI XUÂN 

     Số:         /BC-UBND 

CÔṆG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIÊṬNAM 

  Độc lập- Tư ̣do- Hạnh phúc 

              Nghi Xuân, ngày 23  tháng 12 năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019,  

xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2020 
 

Căn cứ Công vănsố 2774/SLĐTBXH-GDNN ngày 04/12/2019 của Sở Lao 

động - Thương binh & Xã hội về việc báo cáo kết quả hỗ trợ đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn năm 2019 và xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2020, Ủy ban nhân 

dân Huyện Nghi Xuân báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. Kết quả đạt được  

1. Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện  

- 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; 

Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề 

án “Xác định thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ, khôi phục sản xuất và đảm bảo 

an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà 

Tĩnh, Quảng Bình, Thừa thiên Huế”, 

- Ủy ban nhân dân huyện ban hanh kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 05/03/2019 về 

Kế hoạch đào tạo nghề - Giải quyết việc làm năm 2019; 

- Công văn số 797/UBND-LĐTBXH ngày 31/5/2019 về việc đôn đốc, hướng dẫn 

thực hiện Kế hoạch đào tạo nghề; “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn” năm 2019; 

- Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội đã có Công văn số 42/LĐTBXH ngày 

17/7/2019 về việc đôn đốc kế hoạch đào tạo nghề cho LĐNT năm 2019; rà soát, thu 

thập, cập nhật thông tin thị trường lao;  

- Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 1322/UBND-LĐTBXH ngày 

19/8/2019 về việc đôn đốc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc đối tượng bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển; 

- Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 1466/UBND-LĐTBXH ngày 

09/9/2019 về việc triển khai thực hiện công văn số 7817/VPCP-KGVx của văn 

phòng Chính phủ và một số nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ sự cố môi 

trường biển; 

- Công văn số 61/LĐTBXH ngày 11/9/2019 về việc đôn đốc thực hiện Kế 

hoạch Dạy nghề - Việc làm quí III năm 2019;  

- Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 2057/UBND-LĐTBXH ngày 

10/12/2019 về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình dạy nghề - Việc làm năm 

2019 và xây dựng Kế hoạch  Chương trình dạy nghề và giải quyết việc làm  năm 2020.  

2. Hoạt động tuyên truyền, tư vấn học nghề cho lao động nông thôn 



2 
 

- Tập trung tuyên truyền về các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về 

công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; 

- Phối hợp với Trường trung cấp nghề Hà Tĩnh, Trung tâm giới thiệu việc làm Hà 

Tĩnh, chỉ đạo Huyện đoàn và các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị Chương trình dạy 

nghề - Việc làm và XKLĐ tại 3 cụm: Xuân Trường, Xuân Thành, Thị trấn Xuân 

An;tuyên truyền, tư vấn, phổ biến chính sách về đào tạo nghề, tạo việc làm đối với 

lao động nông thôn; các chính sách ưu tiên đối với lao động là người khuyết tật và 

lao động nữ. Xác định nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019; 

trong đó xác định rõ các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo Nghề nông nghiệp; Nghề phi 

nông nghiệp; yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 

cơ cấu lao động thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại địa phương; định hướng 

cho người lao động học nghề; xây dựng kế hoạch phù hợp với nhu cầu học nghề cho 

lao động nông thôn, trong khả năng cân đối các nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ đào 

tạo nghềcủa từng địa phương. 

3. Hoạt động điều tra khảo sát, dự báo nhu cầu học nghề của người lao động 

- Hàng năm các địa phương, đơn vị đã tổ chức điều tra, khảo sát nhu cầu học 

nghề của người lao động tại 19 xã, thị trấn một cách khá nghiêm túc, tổ chức đăng ký 

học nghề cho lao động nông thôn theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Lao động- 

TBXH. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn chủ động cập nhật danh sách lao động có 

nhu cầu học nghề gửi về các phòng chuyên môn theo qui định, đầy đủ và đảm bảo 

quy trình. (lĩnh vực nghề Phi nông nghiệpgửi về Phòng LĐ-TBXH; lĩnh vực nghề 

nông nghiệpgửi về Phòng Nông nghiệp & PTNT) đề tổng hợp, xây dựng kế hoạch 

gửi Sở Lao động - Thương binh & Xã hội, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. 

- Khảo sát, rà soát lựa chọn các cơ sở tham gia dạy nghề với mục tiêu dạy nghề gắn 

với giải quyết việc làm cho người lao động. Được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

thẩm định về năng lực được cấp giấy phép hoạt động dạy nghề và có khả năng giới thiệu 

việc làm cho học viên sau khi hoàn thành khóa học;  

- Huyện Nghi Xuân lựa chọn 04 đơn vị tham gia đào tạo nghề, chuyển đổi nghề 

cho lao động nông thôn bao gồm: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp & GDTX huyện, 

Trường trung cấp nghề Hà Tĩnh, Trường trung cấp nghề kỹ nghệ, Trường trung cấp 

nghề Lý Tự Trọng. 

II. Hỗ trợ đà o taọ nghề triǹh đô ̣sơ cấp dạy nghề dưới 3 tháng theo đơn 

đăṭ hàng giữa UBND cấp huyêṇ với cơ sở giáo duc̣ nghề nghiêp̣  

- Tổng số lớp đào tạo nghề đến 31/12/2019: 28 lớp; tổng số học viên 948 

người,Trong đó: 

1. Đào tạo nghề theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg:  

- Kinh phí hỗ trợ dạy nghề theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg được giao năm 

2019: Theo Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh về việc 

phân bổ kinh phí thực hiện Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn năm 2019: 750.000.000 đồng. Trong đó: 

+ Nghề nông nghiệp: 450.000.000 đồng. 

+ Nghề phi nông nghiệp: 300.000.000 đồng. 

Kết quả: Số lượng 09 lớp, tổng số học viên  283 người,  
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- Nghề Nông nghiệp: 06 lớp, 178 học viên; 

+ Số kinh phí đã thanh quyết toán: 448.606.000 đồng; 

- Nghề Phi Nông nghiệp: 03 lớp, 105 học viên; 

+ Số kinh phí đã thanh quyết toán:189.660.000 đồng. 

- Tổng kinh phí dự toán năm 2019: 992.943.000 đồng 

- Nguồn ngân sách địa phương: 194.887.000 đồng/02 lớp.  

- Số tiền huy động từ các nguồn hợp pháp khác 159.790.000đồng  

2. Đào tạo nghề theo Quyết định số 12/QĐ-TTg: 

Kết quả: Số lượng19 lớp, tổng số 665 học viên;  

- Tổng kinh phí hỗ trợ dạy nghề theo Quyết định số 12/QĐ-TTg được giao 

năm 2019: Quyết định số 4053/QĐ-UBND ngày 13/12/2019: 3.590.000.000 đồng. 

* Năm 2019: 19 lớp, tổng số học viên 665 người 

- Nghề Nông nghiệp: 03 lớp, 105 học viên; 

- Nghề Phi Nông nghiệp: 16 lớp, 560 học viên; 

- Tổng kinh phí thanh quyết toán năm 2019: 3.364.620.000 đồng. 

(Phụ lục 01 kèm theo) 

III. Những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân 

1. Khó khăn, vướng mắc 

- Một số cấp uỷ Đảng, chính quyền cơ sở công tác chỉ đạo về đào tạo nghề, 

giải quyết việc làm chưa sát với định hướng phát triển kinh tế cây, con chủ lực của 

địa phương;  

- Số lao động sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông đa số đi làm ăn xa, số còn 

lại đã qua 01 lượt đào tạo nghề; mặt khác là lao động nông thôn công việc chính là 

làm nông nghiệp nên tư vấn, tuyển sinh chuyển đổi học các nhóm nghề phi nông 

nghiệp còn lúng túng chưa định hướng được; Công tác tuyển sinh gặp nhiều khó 

khăn, lực lượng lao động trẻ tham gia học nghề ít;  

- Việc giải quyết việc làm sau đào tạo gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các nghề 

nông nghiệp, việc tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế, chưa tạo động lực thúc đẩy sự 

chuyển đổi về cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong các ngành nghề nông nghiệp; 

2. Nguyên nhân 

- Một số lãnh đạo các xã, thị trấn chưa chỉ đạo quyết liệt về công tác đào tạo nghề, 

việc lựa chọn các ngành nghề đào tạo chưa gắn với mục tiêu phát triển kinh tế và thế 

mạnh của từng địa phương. 

- Công tác kiểm tra, giám sát công tác dạy nghề còn chưa sâu sát, chưa làm cho các 

cấp các ngành và nhân dân nhận thức được quyền lợi, trách nghiệm trong công tác đào 

tạo nghề. Một số địa phương chưa thực sự vào cuộc, chưa chú trọng đến tạo việc làm 

cho người lao động, chủ yếungười dận tự tạo việc làm và các cơ sở đào tạo. 

- Công tác khảo sát, điều tra ban đầu thiếu chặt chẽ, chưa gắn kết với nhu cầu người 

học và sản phẩm chủ lực của địa phương nên hiệu quả chưa cao; 

- Một số bộ phận không nhỏ người lao động nông thôn chưa hiểu đầy đủ sự 

cần thiết và lợi ích của học nghề, chưa chuyên cần học tập. 

 IV. Đề xuất, kiến nghị  
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- Cần có chế độ phụ cấp cho cán bộ theo dõi dạy nghề tại các xã, thị trấn; 

- Có chính sách hỗ trợ bao tiêu sản phẩm , hỗ trơ ̣vốn vay , lãi suất  vay cu ̣thể 

cho LĐNT sau khi hoc̣ nghề; 

- Tăng mức kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền, kiểm tra, khảo sát, đào 

tạo, giám sát dạy nghề lao động nông thôn trên địa bàn. 

- Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ từ huyện đến cở sở về 

chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, giám sát, tư vấn học nghề. 

V.Kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ thực hiện năm 2020 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách về đào tạo nghề, tạo 

việc làm đối với lao động nông thôn; các chính sách ưu tiên đối với lao động là 

người khuyết tật và lao động nữ theo quy định; 

- Tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp vớicác cấp, các ngành, đoàn thể, 

các cở sở đào tạo nghề khảo sát nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo 

yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao 

động thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại địa phương; 

- Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tập trung các giải pháp giải quyết việc 

làm, dạy nghề gắn với phát triển các mô hình sản xuất, xây dựng nông thôn mới 

nâng cao; 

- Tăng cường việc kiểm tra, giám sát, các lớp dạy nghề nông thôn, để chấn 

chỉnh các cơ sở, các lớp dạy nghề thực hiện đúng với các quy định chính sách về 

dạy nghề nâng cao chất lượng đào tạo. 

- Số lao động có nhu cầu đào tạo nghề theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg trong 

năm 2020: 10 lớp, số lượng 350học viên với tổng kinh phí 1.149.014.000đồng (phụ 

lục 02 kèm theo). 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

năm 2019 và kế hoạch thực hiện năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân báo 

cáo Sở Lao động -Thương binh & Xã hội./. 

Nơi nhận: 

- Sở Lao động-TB&XH; 

- Chủ tịch các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nông Nnghiệp&PTNT;  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Bùi Việt Hùng 
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