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MẪU PHIỀU 02/NN 

 (Dành cho Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh/thành phố) 

Phần thứ nhất 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH NÔNG 

NGHIỆP VÀ PTNT TẠI ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2011-2021 

1. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của Quy hoạch, Đề án phát triển 

nhân lực ngành 1 

1.1. Kết quả triển khai chủ trương chính sách về phát triển nguồn nhân lực 

ngành nông nghiệp và PTNT (chương trình, nội dung đã thực hiện, kinh phí thực 

hiện…) 

Trong đó, số lượt nhân lực được đào tạo, bồi dưỡng trong giai đoạn 2011-2020: theo 

theo một số chủ thể (Đội ngũ công chức, viên chức; Đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn; Đội ngũ quản lý doanh nghiệp nhà nước, nông lâm trường quốc doanh, 

gồm kiểm soát viên, người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp (nếu có); Đội 

ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác... 

1.2. Thực trạng nhân lực ngành nông nghiệp và PTNT tại địa phương giai đoạn 

2011-2021 

a) Đánh giá thực trạng cán bộ, công chức, viên chức ngành nông nghiệp và phát 

triển nông thôn (không bao gồm hệ thống khuyến nông2) theo  mức độ đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ của ngành về số lượng và chất lượng. 

- Thống kê thực trạng cán bộ, công chức, viên chức ngành nông nghiệp và phát triển 

nông thôn (không bao gồm hệ thống khuyến nông) theo Biểu mẫu số 1 dưới đây. 

b) Đánh giá thực trạng lao động sản xuất kinh doanh3 nông lâm thủy sản trên địa bàn 

tỉnh/thành phố theo  mức độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh về số 

lượng và chất lượng. 

- Thống kê số lao động trong lĩnh vực nông lâm thủy sản như Biểu mẫu số 2 dưới 

đây. 

2. Đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 

- Kết quả đạt được 

- Khó khăn, tồn tại, hạn chế 

- Nguyên nhân 

                                            
1Quyết định Số: 2534/QĐ-BNN-TCCB về Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn giai đoạn 2011 – 2020 và Quyết định Số: 1323/QĐ-BNN-TCCB về Phê duyệt Đề án “Nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2014-2020” 
2Hệ thống khuyến nông được thu thập qua một biểu riêng 
3 Lao động sản xuất kinh doanh bao gồm lao động tại các doanh nghiệp, công ty công ích, nông lâm trường, 

hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, nông trường và các cá nhân, tổ chức ngoài nhà nước khác… 
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Phần thứ hai 

ĐỊNH HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2021-2030 

1. Mục tiêu và dự kiến nguồn nhân lực đến năm 2030 

- Mục tiêu và định hướng phát triển nguồn nhân lực của địa phương đến năm 

2030 và tầm nhìn đến năm 2045. 

- Kế hoạch/nhu cầu sử dụng nhân lực trong các cơ quan, đơn vị nhà nước 

ngành Nông nghiệp và PTNT đến 2030 (báo cáo theo Biểu mẫu số 3 dưới đây). 

- Kế hoạch/nhu cầu lao động khu vực sản xuất nông lâm thủy sản của địa 

phương đến năm 2030 (báo cáo theo Biểu mẫu số 4 dưới đây). 

- Kế hoạch đào tạo cho đội ngũ công chức, viên chức ngành nông nghiệp và 

PTNT ở địa phương các cấp đến năm 2030 (báo cáo theo Biểu mẫu số 5 dưới đây). 

- Kế hoạch đào tạo cho lao động nông nghiệp khu vực sản xuất kinh doanh ở 

địa phương các cấp đến năm 2030 (báo cáo theo Biểu mẫu số 6 dưới đây). 

2. Đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về đào tạo và phát triển nguồn nhân 

lực đến 2030, định hướng đến 2045  

- Giải pháp về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, bao gồm các giải pháp về 

thu hút, tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái, chế độ 

tiền lương… 

- Giải pháp ưu tiên đối với người học nhằm thu hút, học 

sinh, sinh viên theo học các ngành nghề nông nghiệp và PTNT. 

- Giải pháp về quy hoạch và phát triển hợp lý mạng lưới cơ sở giáo dục, đào tạo 

nhân lực của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Giải pháp về tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo 

- Giải pháp về khoa học và công nghệ 

- Giải pháp về liên kết, hợp tác phát triển 

- Giải pháp về hợp tác quốc tế 

- Giải pháp khác  

3. Kiến nghị với Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và 

các Bộ ngành có liên quan. 
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Biểu mẫu số 1: Thực trạng nguồn nhân lực hệ thống các cơ quan, đơn vị nhà 

nước ngành Nông nghiệp và PTNT của tỉnh (tính đến 31/12/2021) 

 

STT 
Vị trí và ngành nghề đào 

tạo 

Trình độ chuyên môn 

Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Cao 

đẳng 

Trung 

cấp 

Khác 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

I Cấp tỉnh       

a Cán bộ quản lý, trong đó 

phân chia theo chuyên ngành 

đào tạo. 

      

 Nông nghiệp       

 Lâm nghiệp       

 Thủy sản       

 Thủy lợi       

 Kinh tế  Nông nghiệp & 

PTNT 

      

 Ngành nghề khác       

b Cán bộ chuyên môn, 
trong đó phân chia theo 

chuyên ngành đào tạo. 

      

 Nông nghiệp       

 Lâm nghiệp       

 Thủy sản       

 Thủy lợi       

 Kinh tế  Nông nghiệp 

& PTNT 
      

 Khác       

II Cấp huyện       

a Cán bộ quản lý, trong đó 

phân chia theo chuyên ngành 

đào tạo. 

      

 Nông nghiệp       

 Lâm nghiệp       

 Thủy sản       

 Thủy lợi       

 Kinh tế & PTNT       

 Khác       

b Cán bộ chuyên môn, 
trong đó phân chia theo 

chuyên ngành đào tạo. 

      

 Nông nghiệp       

 Lâm nghiệp       
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STT 
Vị trí và ngành nghề đào 

tạo 

Trình độ chuyên môn 

Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Cao 

đẳng 

Trung 

cấp 

Khác 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 Thủy sản       

 Thủy lợi       

 Kinh tế  Nông nghiệp 

& PTNT 
      

 Khác       

III Cấp xã       

a Cán bộ quản lý, trong đó 

phân chia theo chuyên ngành 

đào tạo. 

      

 Nông nghiệp       

 Lâm nghiệp       

 Thủy sản       

 Thủy lợi       

 Kinh tế  Nông nghiệp 

& PTNT 
      

 Khác       

b Cán bộ chuyên môn, 
trong đó phân chia theo 

chuyên ngành đào tạo. 

      

 Nông nghiệp       

 Lâm nghiệp       

 Thủy sản       

 Thủy lợi       

 Kinh tế  Nông nghiệp 

& PTNT 
      

 Khác       

 Tổng số = I+II+III       
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Biểu mẫu số 2: Thực trạng lao động sản xuất kinh doanh nông lâm thủy 

sản trên địa bàn tỉnh/thành phố  

Tính đến: 31/12/2022 

STT Ngành nghề đào tạo 

Tổng 

số 
Chia theo trình độ chuyên môn 

Sau 

đai 

học 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trung 

cấp 

nghề 

Sơ cấp 

nghề 

Đào 

tạo 

ngắn 

ngày 

Chưa 

qua 

đào 

tạo 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

I. Tổng số lao động trên 

địa bàn tỉnh 

        

II. Lao động trong lĩnh 

vực nông lâm thủy sản 

        

1. Nông nghiệp         

2. Lâm nghiệp         

3. Thủy sản         

4. Thủy lợi         

5. Kinh tế NN, PTNT         

6. Ngành nghề khác         

 Tổng số         

 

Ghi chú: Lao động sản xuất kinh doanh bao gồm lao động tại các doanh 

nghiệp, công ty công ích, nông lâm trường, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia 

đình, nông trường và các cá nhân, tổ chức ngoài nhà nước khác… 
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Biểu mẫu số 3: Kế hoạch/nhu cầu sử dụng nhân lực trong các cơ quan, đơn vị nhà nước đến 2030 

 

STT Vị trí, ngành nghề 

Kế hoạch sử dụng đến năm 2025 Kế hoạch sử dụng đến năm 2030 

Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Cao đẳng Trung 

cấp 

Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Cao 

đẳng 

Trung 

cấp 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

I Cấp tỉnh           
a Cán bộ quản lý, trong 

đó phân chia theo 

chuyên ngành đào tạo. 

          

 Nông nghiệp           
 Lâm nghiệp           
 Thủy sản           
 Thủy lợi           
 Kinh tế NN & 

PTNT 
          

 Khác           
b Cán bộ chuyên môn, 

trong đó phân chia 

theo chuyên ngành 

đào tạo. 

          

 Nông nghiệp           
 Lâm nghiệp           
 Thủy sản           
 Thủy lợi           
 Kinh tế & PTNT           
 Khác           

II Cấp huyện           
a Cán bộ quản lý, trong           
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STT Vị trí, ngành nghề 

Kế hoạch sử dụng đến năm 2025 Kế hoạch sử dụng đến năm 2030 

Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Cao đẳng Trung 

cấp 

Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Cao 

đẳng 

Trung 

cấp 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

đó phân chia theo 

chuyên ngành đào tạo. 

 Nông nghiệp           
 Lâm nghiệp           
 Thủy sản           
 Thủy lợi           
 Kinh tế NN & 

PTNT 
          

 Khác           
b Cán bộ chuyên môn, 

trong đó phân chia 

theo chuyên ngành 

đào tạo. 

          

 Nông nghiệp           
 Lâm nghiệp           
 Thủy sản           
 Thủy lợi           
 Kinh tế & PTNT           
 Khác           

III Cấp xã           
a Cán bộ quản lý, trong 

đó phân chia theo 

chuyên ngành đào tạo. 

          

 Nông nghiệp           
 Lâm nghiệp           
 Thủy sản           
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STT Vị trí, ngành nghề 

Kế hoạch sử dụng đến năm 2025 Kế hoạch sử dụng đến năm 2030 

Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Cao đẳng Trung 

cấp 

Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Cao 

đẳng 

Trung 

cấp 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

 Thủy lợi           
 Kinh tế & PTNT           
 Khác           
b Cán bộ chuyên môn, 

trong đó phân chia 

theo chuyên ngành 

đào tạo. 

          

 Nông nghiệp           
 Lâm nghiệp           
 Thủy sản           
 Thủy lợi           
 Kinh tế & PTNT           
 Khác           
 Tổng số =I+II+III           
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Biểu mẫu số 4. Kế hoạch/nhu cầu lao động khu vực sản xuất nông lâm thủy sản của địa phương đến năm 2030 

 

STT Ngành nghề đào  tạo 

Kế hoạch sử dụng đến năm 2025 Kế hoạch sử dụng đến năm 2030 

Sau 

đai 

học 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trung 

cấp 

nghề 

Sơ 

cấp 

nghề 

Đào 

tạo 

ngắn 

ngày 

Chưa 

qua đào 

tạo 

Sau 

đai 

học 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trung 

cấp 

nghề 

Sơ cấp 

nghề 

Đào 

tạo 

ngắn 

ngày 

Chưa 

qua 

đào 

tạo 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

I. Tổng số lao động 

trên địa bàn tỉnh 
              

II. Lao động trong lĩnh 

vực nông lâm thủy 

sản 

              

1. Nông nghiệp               

2. Lâm nghiệp               

3. Thủy sản               

4. Thủy lợi               

5. Kinh tế NN & 

PTNT 
              

6. Khác               

 Tổng số               

 

Ghi  chú:  Lao động khu vực sản xuất bao gồm lao động tại các doanh nghiệp, công ty công ích, nông lâm trường, hợp tác 

xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, nông trường và các cá nhân, tổ chức ngoài nhà nước khác…)
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Biểu mẫu số 5. Kế hoạch đào tạo cho đội ngũ công chức, viên chức ngành nông nghiệp ở địa phương 

các cấp đến năm 2030 

 

STT 
Vị trí và ngành nghề đào tạo 

Kế hoạch đào tạo giai đoạn 2021 - 2025 Kế hoạch đào tạo giai đoạn 2026 - 2030 Ghi chú 

Tổng 

số  

Trong đó Tổng 

số 

Trong đó 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trung 

cấp 

Khác 
(nếu 

có) 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trung 

cấp 

Khác 
(nếu 

có) 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)  

1 Công chức, viên chức quản lý, 

trong đó phân chia theo chuyên 

ngành đào tạo. 
  

             

 Nông nghiệp                

 Lâm nghiệp                

 Thủy sản                

 Thủy lợi                

 Kinh tế, PTNT                

 Ngành nghề khác                

2 Công chức, viên chức chuyên 

môn, kỹ thuật, trong đó phân chia 

theo chuyên ngành đào tạo 

  

             

 Nông nghiệp                

 Lâm nghiệp                

 Thủy sản                

 Thủy lợi                

 Kinh tế, PTNT                

 Ngành nghề khác                

 Tổng số = 1 + 2                
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Biểu mẫu số 6. Kế hoạch đào tạo cho lao động nông nghiệp khu vực sản xuất kinh doanh ở địa phương 

các cấp đến năm 2030 

 

STT 
Ngành đào tạo 

Kế hoạch đào tạo giai đoạn 2021 - 2025 Kế hoạch đào tạo giai đoạn 2025 - 2030 Ghi 

chú 

Tổng 

số  

Trong đó Tổng 

số 

Trong đó 

Sau 

đại 

học 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trung 

cấp 

Sơ 

cấp 

Ngắn 

hạn 
Sau 

đại 

học 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trung 

cấp 

Sơ cấp Ngắn 

hạn 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)  

1. Nông nghiệp                

2. Lâm nghiệp                

3. Thủy sản                

4. Thủy lợi                

5. Kinh tế, PTNT                

6. Ngành nghề khác                

 Tổng số                

 

Ghi chú: Kế hoạch đào tạo trên cơ sở định hướng phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh, 

gắn với khai thác thế mạnh, tiềm năng của mỗi địa phương. 

-------------Hết mẫu phiếu số 02/NN------------- 

-




