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KẾ HOẠCH 

Đào tạo trình độ sơ cấp nghề và đào tạo nghề 
dưới 3 tháng cho lao động nông thôn năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 19/9/2022 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc đào tạo trình độ sơ cấp nghề và đào tạo nghề dưới 3 tháng cho 
lao động nông thôn năm 2022, UBND huyện xây dựng Kế hoạch triển khai thực 

hiện, nội dung cụ thể như sau. 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn với 
nhu cầu của thị trường, hỗ trợ thúc đẩy và phát triển các mô hình khởi nghiệp, sáng 
tạo ở nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá và hiện đại hoá nông nghiệp nông 
thôn và xây dựng nông thôn mới, nâng tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo nghề 
cho phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp trong và ngoài huyện, tạo tiền đề để 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế cho phù hợp với chương trình phát triển kinh tế - xã hội 
của huyện; 

- Chuyển mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ đào tạo theo năng 

lực sẵn có của cơ sở giáo dục nghề nghiệp sang đào tạo theo nhu cầu học nghề của 
lao động nông thôn và yêu cầu của thị trường lao động; gắn đào tạo nghề với chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện.  

2. Yêu cầu: 

Đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ, phù hợp với nhu cầu học nghề của 
người lao động và định hướng phát triển kinh tế của từng địa phương; sử dụng có 
hiệu quả nguồn kinh phí được phân bổ theo quy định. 

II. NỘI DUNG 

1. Đối tượng học nghề: Người trong độ tuổi lao động (nữ từ đủ 15-55 tuổi; 

nam từ đủ 15-60 tuổi) có nhu cầu học nghề, có trình độ học vấn và sức khỏe phù 

hợp với nghề cần học. Trong đó, ưu tiên dạy nghề cho lao động thuộc diện chính 
sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người tàn tật, người bị thu hồi đất 

canh tác. 

2. Mức hỗ trợ: Mức hỗ trợ chi phí học nghề theo quy định tại Điều 2 ban 
hành kèm theo Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh 

Nam Định quy định mức chi phí đào tạo và mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ 

cấp, đào tạo dưới 3 tháng theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của 

Thủ tướng Chính phủ. 
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3. Phương thức hỗ trợ: Thông qua hình thức giao nhiệm vụ cho Trung tâm 

Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện tổ chức dạy nghề cho lao 

động nông thôn trên địa bàn huyện. 

4. Thời gian thực hiện dự kiến: Xong trước ngày 31/12/2020. 

5. Tổng kinh phí thực hiện: 350 triệu đồng.  

Dạy nghề phi nông nghiệp cho 140 lao động.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định danh mục nghề và 

nhu cầu học nghề của người lao động; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc 

việc triển khai Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện 

và Sở LĐ-TB&XH tỉnh theo quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên huyện và UBND các xã, thị trấn trong công tác tuyển sinh; xét duyệt danh 

sách lao động tham gia học nghề do Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên huyện báo cáo; đồng thời theo dõi, nắm bắt số lượng và chất lượng 

lao động sau khi đào tạo để giới thiệu, tạo công ăn việc làm cho người lao động. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: Phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH 
huyện và các cơ quan liên quan cung cấp nhu cầu lao động của các doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất kinh doanh cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên huyện để có kế hoạch đào tạo và giới thiệu, tạo công ăn việc làm cho người 

lao động nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH trong việc quản lý, sử dụng, 

quyết toán kinh phí đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn năm 2022. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát tình hình 

thực hiện Kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2022 theo quy định. 

5. UBND các xã, thị trấn: 

- Chủ động phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên huyện tuyên truyền, hướng dẫn, tư vấn cho người lao động đăng ký 

tham gia học nghề; tổng hợp nhu cầu học nghề năm 2022 của người lao động trên 

địa bàn, lập báo cáo gửi về UBND huyện (qua Phòng LĐ-TB&XH huyện) để chỉ 

đạo cơ sở dạy nghề chủ động phối hợp tuyển sinh. 

- Tiếp nhận, đối chiếu, xác nhận vào đơn học nghề, xác nhận đối tượng ưu 

tiên như gia đình chính sách, hộ nghèo, không để trùng lặp đối tượng. 

- Phối hợp với các cơ sở dạy nghề thực hiện tuyển sinh và các doanh nghiệp, 

cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn để giải quyết việc làm cho người lao động 

sau học nghề. 

31/12/2022.
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- Phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH huyện và các cơ quan có liên quan để 

đôn đốc tiến độ, kiểm tra, giám sát việc đào tạo nghề. 

6. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện: 

- Chủ động phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyển sinh học nghề 

theo quy định tại Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH và số 43/2015/TT-
BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; đảm bảo tuyển sinh và dạy 

nghề đúng đối tượng, nội dung hợp đồng. 

- Trước khi mở lớp, lập danh sách tuyển sinh trình Phòng LĐ-TBXH huyện 
xác nhận để ra thông báo mở lớp. 

- Tổ chức dạy nghề, kiểm tra xét công nhận tốt nghiệp, cấp chứng chỉ cho 

lao động đã học nghề, quản lý sổ sách, hồ sơ học viên theo đúng quy định. 

- Phối hợp với UBND xã, thị trấn theo dõi, thống kê tình trạng việc làm, thu 

nhập của lao động nông thôn do cơ sở đào tạo sau học nghề. 

- Báo cáo định kỳ, đột xuất về tiến độ thực hiện, chất lượng dạy nghề cho lao 

động nông thôn với Phòng LĐ-TB&XH huyện. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn thực hiện nghiêm nội dung Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có 

khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp thời về UBND huyện (qua Phòng LĐ-TB&XH 
huyện tổng hợp) để chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận:  
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 
- Cơ quan, đơn vị lên quan; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Cổng TTĐT huyện; 
- Lưu: VT, LĐTBXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Trần Văn Vỵ 
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