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KẾ HOẠCH 

Điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo trình độ sơ cấp 

và dưới 3 tháng cho lao động nông thôn năm 2023 

           

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-SLĐTBXH ngày 19/9/2022 của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh về việc điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo trình độ sơ 

cấp và dưới 3 tháng cho lao động nông thôn năm 2023, UBND huyện xây dựng Kế 

hoạch thực hiện cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nhằm xác định nhu cầu học nghề của lao động nông thôn theo từng ngành 

nghề, về cơ cấu và quy mô để từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, đầu tư cơ sở vật 

chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên đáp ứng nhu cầu của người học và nhu cầu 

thị trường lao động, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao 

động và xây dựng nông thôn mới. 

- Việc điều tra, khảo sát phải đảm bảo chặt chẽ, chính xác, khách quan, đúng 

trình tự, qua đó nắm bắt được nhu cầu học nghề của người lao động để xây dựng 

kế hoạch đạo tạo, đề xuất phương án đầu tư năm 2023. 

II. NỘI DUNG 

1. Nội dung điều tra: 

- Thông tin hộ gia đình: Họ và tên chủ hộ, địa chỉ, số điện thoại, tổng số 

nhân khẩu, số người là Nam giới từ đủ 14 đến 59 tuổi và số người là Nữ giới từ đủ 

14 tuổi đến 54 tuổi. 

- Thông tin cá nhân trong hộ: Giới tính, ngày tháng năm sinh, trình độ học 

vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng tham gia hoạt động kinh tế, nhu cầu đào tạo 

(ngành, nghề, trình độ,…). 

2. Đối tượng và thời gian điều tra: 

- Đối tượng điều tra: Lao động nông thôn trong độ tuổi: Nam giới từ đủ 14 

đến 59 tuổi, Nữ giới từ đủ 14 tuổi đến 54 tuổi. 

- Thời gian điều tra: Tổ chức ghi phiếu điều tra tại các thôn, xóm; hoàn 

thành xong trước ngày 15/12/2022. 

3. Phương pháp điều tra: 

- Điều tra theo phương pháp chọn mẫu: 4 xã Xuân Đài, Xuân Bắc, Xuân 

Tân, Thọ Nghiệp mỗi xã lựa chọn 2 thôn, xóm để thực hiện việc điều tra. 

- Phỏng vấn trực tiếp đối tượng điều tra theo hộ. Điều tra viên gặp gỡ chủ hộ 

(hoặc người nắm vững thông tin về hộ) để phỏng vấn và ghi phiếu. 
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- Tổng hợp kết quả từ phiếu điều tra, từ kết quả tổng hợp phiếu điều tra cụ 

thể phân tích, tổng hợp kết quả của từng thôn, xóm và từng xã. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng LĐ-TB&XH huyện:  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND 

huyện ban hành các văn bản chỉ đạo phục vụ công tác điều tra; thường xuyên kiểm 

tra, đôn đốc, giám sát quá trình triển khai điều tra tại địa phương; tổng hợp kết quả, 

báo cáo UBND huyện, Sở LĐ-TB&XH tỉnh theo quy định. 

- Tiếp nhận phiếu điều tra, gửi các địa phương được chọn điều tra; hướng dẫn 

Công chức LĐ-TB&XH các xã làm sạch phiếu điều tra và thực hiện việc điều tra. 

2. UBND các xã Xuân Đài, Xuân Bắc, Xuân Tân, Thọ Nghiệp: 

- Mỗi xã lựa chọn 02 thôn, xóm để tổ chức điều tra, khảo sát tại địa phương. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, công chức, các đoàn thể 

chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân về mục đích, yêu cầu của việc điều tra, 

khảo sát. 

- Chỉ đạo Cán bộ, Công chức chuyên môn thực hiện tốt công tác điều tra, 

khảo sát, điền đầy đủ các nội dung trong phiếu kiểm tra, tổng hợp kết quả báo cáo 

UBND huyện (qua Phòng LĐTB&XH huyện) trước ngày 20/12/2022. 

Trên đây là Kế hoạch Điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo trình độ sơ cấp 

và dưới 3 tháng cho lao động nông thôn năm 2023. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã Xuân Đài, Xuân Bắc, Xuân Tân, 

Thọ Nghiệp triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Trong quá trình thực hiện 

nếu có khó khăn, vướng mắc kịp báo cáo về UBND huyện (qua Phòng LĐ-

TB&XH huyện tổng hợp) để chỉ đạo, giải quyết./. 
 

Nơi nhận:  
- Lãnh đạo UBND huyện;     

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã Xuân Đài, Xuân Bắc, Xuân Tân, Thọ Nghiệp; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Văn Vỵ 
 

 


		2022-10-13T07:27:04+0700


		2022-10-13T16:17:29+0700


		2022-10-13T16:30:29+0700


		2022-10-13T16:30:29+0700


		2022-10-13T16:30:29+0700




