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BÁO CÁO 

Cô g tá  đà  t o nghề nông nghiệ       a  đ ng  

nông thôn  ăm 2020 và nhiệm vụ  ăm 2021  

 

 I. KẾT QUẢ THỰC HI    Ă  2020 

 1. Công tác chỉ đ   điều hành 

Thực hiện Quyết định s  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”   ghị qu ết s  56/2017/ Q- Đ   ngà  17/7/2017 của  Đ   t nh. 

Hàng năm  UBND huyện ban hành Chương trình Việc làm - Dạy nghề, Kế 

hoạch điều tra Cung - Cầu lao động  theo đó mỗi xã, thị trấn khảo sát nhu cầu, 

hướng dẫn người dân lựa chọn những nghề phù hợp định hướng phát triển kinh 

tế xã hội của địa phương và ph i hợp với các cơ sở đào tạo nghề mở các lớp đào 

tạo nghề cho lao động nông thôn. Ngoài ra, UBND huyện đã ban hành 15 văn 

bản ch  đạo  đôn đ c trong quá trình thực hiện. 

 2. Kết quả hỗ trợ đà  t o nghề nông nghiệ       a  đ ng nông thôn 

 ăm 2020 triển khai 10 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với tổng 

s  298 học viên, kinh phí thực hiện: 866.235.000 đồng.  rong đó, có 04 lớp đào 

tạo nghề nông nghiệp với tổng s  140 học viên, cụ thể: lao động thuộc các nhóm 

đ i tượng 3 (người d n tộc thiểu s   người thuộc diện hưởng ch nh sách ưu đãi 

người có công cách mạng  người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ bị thu hồi đất, 

lao động nữ bị mất việc làm  ngư d n): 26  lao động thuộc đ i tượng 4 (người 

thuộc hộ c n ngh o : 18  lao động thuộc đ i tượng 5  người học là phụ nữ  lao 

động nông thôn  hác : 96. 

- Nguồn kinh phí 1956: 02 lớp với tổng  inh ph   186.070.000 đồng, cụ thể: 

   thu t trồng c   ăn quả có m i tại  ã  hạch Đài với 35 học vi n   inh 

ph  thực hiện là 94.760.000 đồng; 

   thu t trồng c   ăn quả có m i tại  ã  am Điền với 35 học vi n   inh 

ph  thực hiện là 91.310.000 đồng. 

- Nguồn ng n sách hu ện: 02 lớp với tổng  inh ph  198.890.000 đồng, 

cụ thể: 

   thu t trồng c   ăn quả có m i tại  ã  hạch  u n với 35 học vi n   inh 

ph  thực hiện 114.620.000 đồng; 
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   thu t trồng c   ăn quả có m i tại  ã  gọc  ơn với 35 học vi n   inh 

ph  thực hiện là 76.270.000 đồng. 

 (Có            kèm theo) 

 3.  á   giá   u g 

 3.1 Đánh giá hiệu quả công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động 

nông thôn 

Những năm qua công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã góp 

phần t ch cực trong chu ển đổi nghề và giải quyết việc làm cho người lao động; 

nâng cao ta  nghề và năng lực sản  uất cho người lao động; Phát triển các ngành 

nghề để giải quyết việc làm như: trồng rau an toàn, trồng c   ăn quả có m i  

trồng dưa lưới trong nhà màng, chăn nuôi bò  lợn, gà...; phát triển hợp tác xã, tổ 

hợp sản xuất; phát triển trang trại, gia trại, các mô hình kinh tế; thông qua công 

tác đào tạo nghề  người lao động được cung cấp thông tin  tư vấn  giới thiệu về 

thị trường đầu và và đầu ra cho các sản ph m. 

 3.2 Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 

- Mặc dù công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã có những 

chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động; 

kiến thức, k  năng nghề, tác phong công nghiệp và khả năng làm việc theo tổ 

nhóm vẫn còn hạn chế: 

- Tỷ lệ học viên học nghề ngắn hạn sau  hi hoàn thành  hóa học áp dụng 

kiến thức, k  năng để phát triển sản xuất vẫn còn thấp do một s  lao động thiếu 

diện t ch canh tác  thiếu v n đầu tư; doanh nghiệp s  dụng lao động nông nghiệp 

còn hạn chế.   

- Một bộ ph n người d n chưa nh n thức được ý nghĩa của học nghề hiện 

nay, thờ ơ  thiếu ý thức học nghề, trông chờ ỷ lại không chịu khó học để có thêm 

kiến thức, k  năng phát triển sản xuất, tạo thêm việc làm mới  tăng thu nh p. 

-    lượng lao động nông thôn được đào tạo nghề vẫn còn thấp so với   u 

cầu; s  lượng đăng  ý học nghề nông nghiệp một s  địa phương  hông đủ s  

lượng để mở lớp đào tạo. 

-  hu cầu đào tạo nghề phi nông nghiệp có  u hướng nhiều hơn so với 

nghề nông nghiệp. 

   . P ƯƠ    ƯỚNG NH M VỤ  Ă  2021 

 1. Kế ho    đà  t o nghề nông nghiệ   ăm 2021 

 Triển  hai  ế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2021  

     hu ện đã  hảo sát nhu cầu đào tạo nghề  đến na  toàn hu ện đã có 13 

lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với 455 học vi n  trong đó có 02 lớp 

đào tạo nghề nông nghiệp: 
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 - Kinh phí  s  dụng  inh ph  được ph n bổ tại  ghị qu ết 262/2020/ Q-

 Đ   ngà  08/12/2020 của  Đ   t nh và nguồn ng n sách địa phương : 

213.000.000 đồng  cụ thể: 

+ Đào tạo nghề trồng m a tại  ã  hạch   nh: 01 lớp   inh ph  thực hiện là 

108.000.000 đồng. 

+ Đào tạo nghề ch  v ng tại  ã  am Điền: 01 lớp   inh ph  thực hiện là 

105.000.000 đồng. 

 - S  lao động đào tạo: 70 người 

(C                                

 2. Nhiệm vụ và giải pháp 

- Đ y mạnh công tác tuyên truyền  tư vấn học nghề việc làm b ng nhiều 

hình thức  trong đó t p trung xây dựng chuyên mục tr n báo  đài  đài tru ền 

thanh các xã, thị trấn, in ấn tờ rơi  pano  áp ph ch để phổ biến chính sách, nhân 

rộng mô hình tiêu biểu. Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục quan tâm 

chăm lo  gi p cho lao động nông thôn sau khi học nghề  ong có điều kiện để sản 

xuất, tạo điều kiện làm việc mới cho họ. 

- T p trung đ y mạnh dạy nghề cho lao động nông thôn phù hợp với định 

hướng phát triển nghề nông nghiệp  qu  hoạch vùng sản  uất  cơ cấu lại ngành 

nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.  

-  ăng cường công tác kiểm tra giám sát, kiểm tra đột xuất các lớp tổ chức 

dạy nghề tr n địa bàn huyện về thời gian  s  học viên tham gia, dụng cụ, tài 

liệu... Đ y mạnh xã hội hóa, ban hành các cơ chế ch nh sách ưu ti n   u gọi và 

thu hút các doanh nghiệp. 

- Khuyến khích các doanh nghiệp tr n địa bàn huyện chủ động đào tạo 

nghề nâng cao tay nghề cho người lao động tại doanh nghiệp; tham gia tích 

cực vào thị trường lao động của huyện để đặt hàng đào tạo và s  dụng lao 

động qua đào tạo nghề. Đ y mạnh thu h t đầu tư  phát triển các loại hình doanh 

nghiệp, hợp tác xã, sản xuất kinh doanh, phát triển các loại hình dịch vụ, du lịch, 

thương mại để giải quyết việc làm cho người lao động; tăng cường liên kết với 

các công ty, doanh nghiệp trong đào tạo nghề giải quyết việc làm, bao 

tiêu sản ph m. 

 3.  ề xuất, kiến nghị 

Để đảm bảo công tác đào tạo nghề tr n địa bàn huyện đạt được mục tiêu, 

chất lượng và hiệu quả giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu thực tiễn đề ra. 

  nh đề nghị Ủy ban nhân dân t nh và các  ở, ngành quan tâm ch  đạo, ph i hợp 

thực hiện một s  nội dung sau:  

- Về nội dung đào tạo, cần phải bổ sung và t p trung vào những vấn đề mới 

như: Chu ển đổi sản xuất thích ứng với biến đổi khí h u; đào tạo nghề sản xuất 

công nghệ cao; đào tạo sản xuất sản ph m vệ sinh an toàn thực ph m. 
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- Đ y mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nh n thức của các cấp, các 

ngành  người lao động và toàn xã hội về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho 

lao động nông thôn; chú trọng công tác tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm, 

định hướng, phân luồng học sinh sau t t nghiệp THCS. 

- Ban hành các chính sách cho phát triển kinh tế, gắn công tác đào tạo nghề 

với xây dựng các mô hình kinh tế, phát triển sản xuất, nâng cao thu nh p, t n 

dụng t i đa các ch nh sách ưu đãi trong     dựng nông thôn mới; 

- Tích cực tham gia vào công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội 

kịp thời để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục nghề 

nghiệp gắn với việc làm, nâng cao thu nh p, chuyển dịch cơ cấu lao động; 

- Định kỳ giao ban, sơ  ết, tổng kết để đánh giá kết quả đạt được và đề ra 

phương hướng nhiệm vụ thời gian tiếp theo./. 

          
-  ở        ; 

-   r  u ện ủ    Đ   hu ện; 

- Chủ tịch  các  C       hu ện; 

-  hòng  Đ-TB&XH; 

- Văn phòng  Đ  -     hu ện; 

-  ưu: V     . 
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