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KẾ HOẠCH           
Triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2021            

 
 

Thực hiện Quyết định số 2421/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 của UBND 
tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động 

nông thôn năm 2021; Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 16/3/2021 của UBND 
tỉnh Sơn La về đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn tỉnh Sơn 

La năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch triển khai đào tạo 
nghề cho lao động nông thôn năm 2021, như sau:      

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU     

1. Mục đích  

Đào tạo và dạy nghề cho lao động nông thôn để có kỹ năng ứng dụng 

khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm và đáp 
ứng nhu cầu chuyển đổi nghề sang lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương 

nghiệp, dịch vụ, cùng với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng 
nông thôn mới trên địa bàn huyện.  

Tạo việc làm, thu nhập ổn định, đạt mục tiêu tăng tỷ lệ lao động qua đào 

tạo, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong việc thực 
hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

2. Yêu cầu   

Các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền tới 

cơ sở về nội dung, chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn. UBND các 
xã, thị trấn điều tra, khảo sát người lao động trong độ tuổi có nhu cầu tham gia 

học nghề hoặc chưa qua đào tạo nghề để thực hiện công tác tuyển sinh và tổ 
chức lớp đào tạo nghề đạt hiệu quả.    

Công tác tuyên truyền vận động phải thường xuyên để nhân dân hiểu rõ 
về chủ trương đào tạo nghề, thu hút đầu tư, tạo việc làm tại chỗ cho lao động 

nông thôn trên địa bàn huyện.      

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO        

1. Chỉ tiêu, nhiệm vụ   

Đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho lao động nông thôn, 

lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng…   

Thông qua khảo sát nhu cầu học nghề của lao động nông thôn năm 2021 

theo các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện như sau: 
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- Số lao động đào tạo trong năm là: 1.080 người, trong đó: 

+ Nghề phi nông nghiệp: 910 người, trong đó: đào tạo sơ cấp 520 người, 
đào tạo thường xuyên 390 người. 

+ Đào tạo nghề nông nghiệp: 170 người ( phòng Nông nghiệp – PTNT 

huyện chủ trì, phối hợp với phòng Lao động – TB&XH thực hiện). 

2. Đối tượng học nghề    

Chủ yếu tập trung đào tạo cho lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, 

có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học, ưu tiên dạy nghề cho 
các đối tượng là người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công 

với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người bị thu hồi đất canh tác, bộ đội 
xuất ngũ, phụ nữ nông thôn đặc biệt là người khuyết tật. 

3. Chính sách đối với người học nghề         

Lao động nông thôn học nghề được hỗ trợ chi phí học nghề theo quy định 

tại Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh Sơn La 
về việc ban hành danh mục nghề và quy định mức chi phí đào tạo trình độ sơ 

cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Sơn La; Thông tư số 32/2018/TT-
BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động - TBXH hướng dẫn việc hỗ trợ 

đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa.  

Ngoài việc được hỗ trợ chi phí học nghề, lao động nông thôn thuộc diện 
hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác được hỗ trợ 
theo quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo 
dưới 03 tháng. 

4. Thời gian thực hiện 

4.1. Quý I, II năm 2021 

Xây dựng Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn, báo cáo Sở Lao 

động - TBXH và gửi các đơn vị, doanh nghiệp, UBND các xã để nắm bắt và 
thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho Chương trình đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn năm 2021 trên địa bàn huyện. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, doanh 
nghiệp tham gia dạy nghề, lập các thủ tục, hồ sơ dạy nghề cho lao động nông 

thôn theo quy định. 

4.2. Quý III năm 2021 

Tổ chức thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo nhu cầu 
đăng ký của các đơn vị, doanh nghiệp và UBND các xã trên cơ sở danh sách đã 

được UBND huyện phê duyệt. 

4.3. Quý IV năm 2021  

Tổ chức nghiệm thu và bế giảng các lớp đào tạo nghề và hoàn thành các 

thủ tục quyết toán chương trình đào tạo nghề năm 2021 theo quy định. 
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5. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí hỗ trợ từ nguồn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông 
thôn mới năm 2021 và các nguồn hợp pháp khác theo quy định. 

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN   

1. Tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước 
về chính sách dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, người nghèo, người 

tàn tật, người có công với cách mạng và quần chúng nhân dân có nhận thức 
đúng đắn, đầy đủ thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách về dạy nghề 

của Đảng và Nhà nước. 

2. Tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp giữa các ngành chức năng, các 
doanh nghiệp, các trường dạy nghề để triển khai tổ chức thực hiện. 

3. Bám sát mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và chương 
trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. 

Đa dạng hóa các hình thức dạy nghề: dạy nghề tập trung, dạy nghề tại 
chỗ, kèm nghề... Các mô hình chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất 

nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Chú trọng lao động là hộ nghèo, hộ cận 
nghèo... Định hướng cho người lao động tự chọn nghề, tự chọn hình thức đào 

tạo, tự tìm kiếm cơ hội việc làm. 

4. Dạy nghề gắn với tổ chức xây dựng và phát triển kinh tế hợp tác, liên 

kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, xây dựng các mô hình trình diễn làm nơi tham 
quan học tập cho nông dân, có kế hoạch hỗ trợ vốn, vật tư, cây, con giống cho 

học viên sau khi học xong để hành nghề. 

5. Thực hiện tốt chương trình phối hợp về lĩnh vực dạy nghề giữa các cơ 

sở dạy nghề với Sở Lao động - TBXH để tạo nguồn kinh phí dạy nghề cho lao 
động nông thôn.  

6. Tập trung ưu tiên đào tạo những nghề để nâng cao hiệu quả sản xuất 

nông nghiệp gia tăng sức cạnh tranh sản phẩm hàng hóa nông sản, tạo việc làm 
tại chỗ và những nghề phục vụ chuyển đổi cơ cấu lao động nông thôn, cung cấp 

lao động cho các doanh nghiệp trong huyện. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN   

1. Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội 

Là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan có 
trách nhiệm:  

- Tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện và báo cáo tình hình triển 
khai thực hiện kế hoạch. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu đề xuất 
các chính sách, giải pháp, biện pháp có liên quan đến vấn đề đào tạo nghề; 
phối hợp với các ngành, đoàn thể, các đơn vị, doanh nghiệp và UBND các xã 
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triển khai thực hiện các hoạt động đào tạo nghề, đảm bảo đúng theo các quy 

định của pháp luật. 

Thông báo công khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 

2021 đến các đơn vị, doanh nghiệp và UBND các xã. 

Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực 

hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện.  

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn    

Chủ trì, phối hợp với phòng Lao động – Thương binh & Xã hội xác định 
ngành nghề đào tạo cho lao động nông thôn phục vụ chuyển đổi cơ cấu kinh tế, 

cơ cấu lao động trong nông nghiệp nông thôn; xây dựng danh mục nghề, chương 
trình dạy các nghề chăn nuôi, trồng trọt trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề thường 
xuyên; xây dựng kế hoạch và chỉ tiêu về dạy nghề do Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định, hướng dẫn thực hiện theo các lĩnh vực sản xuất nông, 
lâm nghiệp, thủy sản. 

Phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức việc đào tạo nghề nông 
nghiệp cho lao động nông thôn. 

Phối hợp với Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện cung cấp thông 
tin thị trường hàng hóa, hỗ trợ và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ nông 

nghiệp đến cơ sở xã.  

Phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện kiểm tra, 

giám sát tình hình thực hiện dạy nghề cho lao động nông thôn; báo cáo kết quả 
thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn (qua phòng Lao 

động – Thương binh & Xã hội). 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm truyền thông - Văn hóa  

Tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, chính sách của Nhà 
nước về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trọng tâm là Nghị quyết 
số 11-NQ/HU ngày 02.4.2021 của Ban Thường vụ huyện ủy về phát triển nguồn 

nhân lực huyện Bắc Yên giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch của tỉnh, chủ trương 
của huyện trên các kênh thông tin đại chúng góp phần nâng cao nhận thức đến 

các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân về công tác đào tạo nghề, việc làm, 
thu nhập, ổn định đời sống. 

Chú trọng tuyên truyền nhân rộng những nghề người lao động có thể 
chuyển đổi phù hợp với thị trường hiện nay, từng bước chuyển dịch cơ cấu lao 

động nông thôn. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Tăng cường công tác chỉ đạo các trường THCS, THPT tư vấn phân luồng 
hướng nghiệp dạy nghề cho học sinh cuối cấp thông qua các hoạt động hướng 

nghiệp cho các học sinh không có điều kiện học tiếp, để tham gia học nghề cung 
ứng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài huyện.  

5. Phòng Dân tộc 
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Triển khai tuyên truyền các chính sách trong Đề án đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn cho các đối tượng người dân tộc, nâng cao nhận thức cho người 
dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện về công tác đào tạo nghề, tạo việc làm.  

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Chủ trì, phối hợp với phòng Lao động – Thương binh & Xã hội, phòng 

Nông nghiệp và PTNT tổng hợp nhu cầu hỗ trợ, thẩm định, đề xuất bố trí kinh 
phí thực hiện Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2021; phối 

hợp kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động 
nông thôn năm 2021. 

7. Phòng Kinh tế & Hạ tầng 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan khảo sát, xác định nhu cầu 
sử dụng lao động trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ của 

các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện. 

Hướng dẫn các xã, thị trấn khai thác thông tin thị trường hàng hóa cho lao 

động nông thôn trên các kênh thông tin về tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm; hỗ trợ 
việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. 

8. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 

Thực hiện cho vay đối với lao động nông thôn học nghề có nhu cầu vay 

vốn từ chương trình tín dụng học sinh, sinh viên theo quy định hiện hành; thực 
hiện cho vay vốn ưu đãi đối với lao động nông thôn sau đào tạo nghề để giải 

quyết việc làm hoặc vay vốn để khởi nghiệp từ Quỹ quốc gia về việc làm theo 
cơ chế cho vay giải quyết việc làm hiện hành. 

9. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức 
chính trị - xã hội huyện 

Phối hợp với các ngành phổ biến, tuyên truyền vận động nhân dân về chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; nâng cao nhận thức đến các ngành, 
các cấp và các tầng lớp nhân dân về vai trò của công tác đào tạo nghề đối với lao 

động nông thôn và việc làm. Chú trọng đến những nghề người lao động có thể 
chuyển đổi phù hợp với thị trường hiện nay, từng bước chuyển dịch cơ cấu lao 

động nông thôn trên địa bàn huyện. 

10. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn 

Thống kê số lượng lao động có nhu cầu học nghề (từng loại nghề cụ thể), tổ 
chức thực hiện tuyên truyền, thông báo chủ trương Kế hoạch đào tạo nghề năm 

2021 cho lao động nông thôn để người lao động nông thôn tiếp tục đăng ký tham 
gia học nghề và tuyển dụng lao động. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, chủ động phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị liên quan tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp để 

khắc phục tình trạng đào tạo nghề không đúng mục đích, những nghề địa 
phương không có nhu cầu.       
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Trên đây là Kế hoạch triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 

2021 của UBND huyện Bắc Yên. Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch 
nếu có khó khăn, vướng mắc yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn kịp thời báo cáo, phản ánh về Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Lao động 
– Thương binh & Xã hội) để xem xét, giải quyết./.       

 
Nơi nhận: 
- Sở Lao động - TBXH; 
- Thường trực huyện ủy; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Cac cơ quan, đơn vị liên quan; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, PLĐ. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN      

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

 
 Thào A Mua 
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