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      Si Ma Cai, ngày       tháng  01  năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2021  

và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Si Ma Cai 

 

Thực hiện Văn bản số 62/SNN-PTNT ngày 12/01/2021 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai, về việc xây dựng kế hoạch trung hạn đào tạo 

nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. 

 Uỷ ban nhân dân huyện Si Ma Cai xây dựng Kế hoạch đào tạo nghề nông 

nghiệp cho lao động nông thôn năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu học 

nghề nông nghiệp của lao động nông thôn và thị trường lao động, gắn đào tạo 

nghề nông nghiệp với tạo việc làm tại chỗ và chuyển dịch cơ cấu lao động. 

Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn cần chú trọng nhóm 

nghề nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vùng sản xuất hàng hóa, tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp, xây dựng NTM của huyện; phấn đấu đưa tỷ lệ lao động sau 

đào tạo trên 70% có việc làm mới, ổn định, nâng cao thu nhập. 

2. Yêu cầu 

Huy động sự tham gia của hệ thống chính trị và mọi tầng lớp Nhân dân 

vào việc triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động 

nông thôn; tạo được sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các tổ 

chức chính trị xã hội; các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại trên địa bàn 

huyện, tỉnh trong việc triển khai thực hiện. 

Đào tạo gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển 

sản xuất nông nghiệp của tỉnh và quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở cấp xã. 

Chương trình đào tạo nghề phải gắn với đặc thù sản xuất nông, lâm 

nghiệp của huyện; quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp của 

tỉnh Lào Cai; phù hợp với năng lực, nhận thức của người học. 

Cơ sở đào tạo nghề phải đảm bảo trang thiết bị, cơ sở dạy học; đội ngũ 

giảng viên có năng lực, trình độ và kinh nghiệm, nhiệt tình trong công tác giảng dạy. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động 

nông thôn để góp phần thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây 

dựng nông thôn mới; lựa chọn đúng ngành, nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu, 

nguyện vọng của người học. 



2. Mục tiêu cụ thể 

- Giai đoạn 2021 - 2025, hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động 

nông thôn là 50 lớp, 1.750 người với tổng kinh phí đào tạo là 4.935 triệu đồng, 

trong đó: 

+ Năm 2021: 13 lớp 455 người, tổng kinh phí là 1.283,1 triệu đồng. 

+ Năm 2022: 9 lớp, 315 người, tổng kinh phí là 888,3 triệu đồng. 

+ Năm 2023: 9 lớp, 315 người, tổng kinh phí là 888,3 triệu đồng. 

+ Năm 2024: 9 lớp, 315 người, tổng kinh phí là 888,3 triệu đồng. 

+ Năm 2025: 10 lớp, 350 người, tổng kinh phí là 987 triệu đồng 

(Có các biểu chi tiết 01,02,03,04 kèm theo) 

-Sau đào tạo, ít nhất 75% số người học nghề có việc làm mới hoặc tiếp 

tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Đối tượng đào tạo 

- Lao động trong độ tuổi 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. 

- Lao động trong độ tuổi lao động làm việc trong các trang trại, hợp tác xã, 

tổ hợp tác, doanh nghiệp có liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với nông dân. 

 - Các đối tượng là người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi 

người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ 

cận nghèo; thành viên các hợp tác xã, trang trại và lao động nông thôn khác 

nhằm đảm bảo an sinh xã hội. 

2. Ngành nghề đào tạo và hình thức đào tạo 

- Nhóm ngành nghề đào tạo dự kiến:          

+ Nhóm nghề trồng trọt: Kỹ thuật trồng cây ăn quả ôn đới, kỹ thuật 

trồng và chăm sóc cây dược liệu, kỹ thuật trồng và chăm cây rau trái vụ. 

+ Nhóm nghề chăn nuôi - thú y: Kỹ thuật chăn nuôi đại gia súc, gia cầm. 

- Hình thức đào tạo: Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn 

theo hình thức sơ cấp và dưới 03 tháng. Đào tạo theo hình thức “bắt tay chỉ 
việc”, đào tạo tại nơi sản xuất, tại các thôn, xã, lấy thực hành là chính. 

3. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện lồng ghép từ các nguồn: Ngân sách Trung ương; 

Ngân sách tỉnh; Ngân sách huyện tự cân đối và các nguồn kinh phí hợp pháp 

khác theo quy định của pháp luật. 

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

- Tổ chức tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm sâu rộng trong quần 

chúng nhân dân, triển khai đến các cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp về chủ 

trương, chính sách, cách thức thực hiện và lợi ích của việc đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn. Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú thông qua các 

phương tiện thông tin đại chúng, các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Đoàn Thanh 

niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh... 



- Các xã, thị trấn tổ chức khảo sát nhu cầu học nghề của lao động nông 

thôn tại địa phương, định hướng lựa chọn nghề cho người lao động, trên cơ sở 

đó phối hợp chặt chẽ với Trung tâm GDNN-GDTX huyện để tổ chức các lớp 

học cho lao động nông thôn đạt hiệu quả cao.  

- Phối hợp với các đơn vị giới thiệu việc làm, các doanh nghiệp, HTX, 

trang trại tham gia tổ chức đào tạo nghề theo nhu cầu của đơn vị sử dụng lao 

động để đào tạo việc làm cho người lao động sau khi được đào tạo nghề. 

- Củng cố, nâng cao năng lực hoạt động tư vấn đào tạo nghề gắn với giới 

thiệu việc làm và mở rộng thị trường lao động, xuất khẩu lao động.  

- Xây dựng và lồng ghép một số mô hình điểm khuyến nông gắn với đào 

tạo nghề nông nghiệp để phổ biến nhân rộng và làm hạt nhân cho việc phát triển 

các tổ hợp tác, hợp tác xã. 

- Tăng cường công tác quản lý lao động trên địa bàn huyện nhất là ở cấp 

xã, thị trấn nhằm nắm chắc lực lượng lao động tại địa phương, gồm: Số lượng 

lao động, trình độ văn hóa, nhu cầu nghề, tình trạng thiếu việc làm…  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức 

xây dựng danh mục nghề, chương trình dạy nghề các nghề nông nghiệp trình độ 

sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng; xác định nhu cầu đào tạo các ngành nghề 

cần đào tạo trong lĩnh vực nông nghiệp. 

- Chủ trì, phối hợp Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông huyện 

cung cấp thông tin thị trường hàng hóa, hỗ trợ việc tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp, dịch vụ nông nghiệp đến cấp xã. 

- Thực hiện lồng ghép có hiệu quả chương trình, kế hoạch đào tạo nghề 

cho lao động nông thôn trong chương trình xây dựng nông thôn mới, chương 

trình khuyến nông. 

- Tham gia kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện dạy nghề nông nghiệp 

cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện. 

2. Phòng Lao động - TB&XH huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và các xã, thị trấn tổ chức 

triển khai thực hiện Đề án, tổng hợp đánh giá kết quả định kỳ 6 tháng và năm, 

báo cáo UBND huyện. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác đào tạo nghề và xuất khẩu lao 

động đến người lao động trên địa bàn huyện. 

- Chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện 

các chính sách và giải pháp hoạt động của kế hoạch. Hướng dẫn các xã, thị trấn xây 

dựng kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn phù hợp với tình hình địa phương. 

3. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX huyện 

Trên cơ sở Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn 

của huyện, phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Lao động - 

TB&XH huyện và các cơ quan, ban, ngành, liên quan, UBND các xã, thị trấn 

xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch đào tạo nghề, công tác đào tạo 



nghề, xây dựng cơ cấu ngành nghề đào tạo phù hợp, tăng cường liên kết với các 

doanh nghiệp để tổ chức đào tạo theo địa chỉ sử dụng lao động, đảm bảo việc 

làm cho lao động sau học nghề.  

4. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cán bộ, 

học viên về học nghề, tạo việc làm; vận động hội viên tham gia học nghề, đồng 

thời rà soát, xác định nhu cầu học nghề, tạo việc làm thuộc lĩnh vực quản lý. 

Vận động các đối tượng không có nghề tham gia lớp dạy nghề nông nghiệp cho 

lao động nông thôn, tạo việc làm ổn định, an sinh xã hội. 

- Phối hợp, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chương trình đào tạo 

nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn huyện năm 2021. 

- Cung cấp thông tin giá cả thị trường, hàng hóa, hỗ trợ việc làm và việc 

tiêu thụ sản phẩm. 

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- UBND các xã, thị trấn xác định nhu cầu đào tạo, xây dựng kế hoạch 

đào tạo nghề nông nghiệp sát với thực tiễn, theo nhu cầu học nghề của người 

dân, ưu tiên lao động nằm trong vùng sản xuất hàng hóa tập trung, các dự án 

phát triển sản xuất của địa phương. 

- Phối hợp, tạo điều kiện cho các cơ sở dạy nghề tham gia dạy nghề 

nông nghiệp cho lao động nông thôn tại địa phương. 

- Thống kê số lao động nông thôn có nhu cầu thực tế cần học nghề trên 

địa bàn xã; nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo nghề của các doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn; tuyên truyền, tư vấn 

cho lao động nông thôn lựa chọn nghề học phù hợp. 

- Phối hợp các cơ quan chức năng thực hiện nội dung của kế hoạch; phối 

hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch. 

Trên đây là kế hoạch Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn 

năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Si Ma Cai.  

  Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT Lào Cai; 

- TT: HU, HĐND, UBND huyện; 

- UBMTTQ, các đoàn thể huyện; 

- Phòng NN&PTNT; 

- Phòng Lao động TB&XH; 

- TT GD NN&GDTX; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lý Xuân Thành 
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