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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 
 

Số:           /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Mỹ Lộc, ngày      tháng 9 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng  

cho lao động nông thôn năm 2022 

 

Căn cứ 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 3 tháng;  

Căn cứ Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính Quy định 

quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng; Thông tư 

số 40/2019/TT-BTC ngày 28/6/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016; Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ 

Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương 

thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và 

thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ. 

Căn cứ các văn bản của UBND tỉnh Nam Định: Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND 

ngày 04/5/2020 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; Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 về việc phân bổ vốn sự 

nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2022; Quyết định số 

1705/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 về việc điều chỉnh vốn sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ hỗ 

trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu thị trường của Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2022; Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 

19/9/2022 về đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho lao động nông thôn năm 

2022. 

 UBND huyện Mỹ Lộc xây dựng Kế hoạch đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 

tháng cho lao động nông thôn (sau đây gọi tắt là LĐNT) năm 2022 trên địa bàn huyện, 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

1. Mục đích. 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho LĐNT, 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 hóa và hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và xây dựng nông 

thôn mới, nâng tỷ lệ LĐNT qua đào tạo nghề cho phù hợp với nhu cầu của các doanh 

nghiệp trong và ngoài địa bàn 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 LĐNT từ đào tạo theo năng lực sẵn có của cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp sang đào tạo theo nhu cầu học nghề của LĐNT 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. 
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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. Đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng. 
a, Đối tượng được hỗ trợ. 

Người học nghề là LĐNT, người khuyết tật tham gia học các chương trình đào tạo 

trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng, trong đó ưu tiên người khuyết tật và 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, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi 

đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm, ngư dân. 

b, Điều kiện được hỗ trợ:  

Người học nghề phải đảm bảo các điều kiện sau: 

- 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; trường hợp học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử 

dụng lao động thì phải đủ 14 tuổi; những người không biết đọc, viết có thể tham gia học 

những nghề phù hợp thông qua hình thức kèm cặp, truyền nghề và phải đủ sức khoẻ phù 

hợp với ngành nghề cần học. 

- Có phương án tự tạo việc làm sau học nghề đảm bảo tính khả thi theo xác nhận 

của UBND cấp xã hoặc được đơn vị sử dụng lao động cam kết tuyển dụng hoặc có đơn vị 

cam kết bao tiêu sản phẩm sau học nghề. 

c, Mức hỗ trợ. 

Mức hỗ trợ chi phí đào tạo theo quy định tại 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.  

d) Số lao động được hỗ trợ: 60 lao động, trong đó: 

- Số lao động học nghề nông nghiệp: 30 lao động. 
- Số lao động học nghề phi nông nghiệp: 30 lao động. 

e) Phương thức hỗ trợ chi phí học nghề. 

Thông qua hình thức giao nhiệm vụ cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên (GDNN-GNTX) huyện để đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng 

theo quy định. 

2. Công tác kiểm tra, giám sát. 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; UBND các xã, thị trấn kiểm tra, giám sát các lớp đào tạo nghề trên địa bàn theo quy 

định. 

3. Thời gian thực hiện: Dự kiến xong trước ngày 31/12/2022. 

4. Kinh phí thực hiện.  
Từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 

2022 theo Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 04/8/2022, Quyết định số 1705/QĐ-

UBND ngày 14/96/2022 của UBND tỉnh Nam Định, cụ thể:  
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- Tổng kinh phí thực hiện là: 177 triệu đồng, trong đó: 

+ Kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng: 120 triệu đồng 

(đào tạo nghề nông nghiệp: 60 triệu đồng; đào tạo nghề phi nông nghiệp: 60 triệu đồng). 

+ Kinh phí hỗ trợ đối tượng chính sách: 50 triệu đồng. 

+ Kinh phí kiểm tra, giám sát: 07 triệu đồng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Phòng Lao động -TB&XH. 

- Triển khai Kế hoạch của UBND huyện đến UBND các xã, thị trấn, các cơ quan 

liên quan và Trung tâm GDNN-GDTX huyện là đơn vị được UBND huyện giao nhiệm vụ 

thực hiện, đảm bảo sử dụng có hiệu quả kinh phí được phân bổ. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền về chính 

sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho LĐNT theo Quyết định số 

46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định giao nhiệm vụ cho Trung tâm 

GDNN-GDTX huyện thực hiện đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng đối với 

nhóm nghề phi nông nghiệp. 

- Phối hợp với phòng Nông nghiệp&PTNT tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, 

hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo trình 

độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho LĐNT. 

- Thẩm định hồ sơ đề nghị mở lớp của Trung tâm GDNN-GDTX huyện về đào tạo 

trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng đối với nhóm nghề phi nông nghiệp, thông báo 

cho Trung tâm GDNN-GDTX mở lớp khi hồ sơ đảm bảo đủ điều kiện theo đúng quy 

định. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo trình độ 

sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho LĐNT trên địa bàn huyện. 

- Tổng hợp, báo cáo thường xuyên và đột xuất về tiến độ, kết quả đào tạo trình độ 

sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho LĐNT về UBND huyện và Sở Lao động -TB&XH 

tỉnh Nam Định theo quy định. 

2. Phòng Nông nghiệp&PTNT. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền về chính 

sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho LĐNT theo Quyết định số 

46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định giao nhiệm vụ cho Trung tâm 

GDNN-GDTX huyện thực hiện đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng đối với 

nhóm nghề nông nghiệp. 

- Phối hợp với phòng Lao động -TB&XH tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, 

hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo trình 

độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho LĐNT. 

- Thẩm định hồ sơ đề nghị mở lớp của Trung tâm GDNN-GDTX huyện về đào tạo 

trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng đối với nhóm nghề nông nghiệp, thông báo cho 

Trung tâm GDNN-GDTX mở lớp khi hồ sơ đảm bảo đủ điều kiện theo đúng quy định. 
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- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo trình độ 

sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho LĐNT đối với nhóm nghề nông nghiệp trên địa bàn 

huyện. 

- Tổng hợp, báo cáo thường xuyên và đột xuất tình hình đào tạo trình độ sơ cấp và 

đào tạo dưới 3 tháng đối với nhóm nghề nông nghiệp về UBND huyện (qua phòng Lao 

động -TB&XH) và Sở Nông nghiệp&PTNT tỉnh Nam Định theo quy định. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Lao động -TB&XH, phòng NN&PTNT xét duyệt, 

thẩm định quyết toán việc quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo 

dưới 3 tháng cho LĐNT đối với Trung tâm GDNN-GDTX huyện khi kết thúc lớp học. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện 

đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho LĐNT trên địa bàn huyện theo quy 

định. 

4. Trung tâm GDNN-GDTX huyện. 

Sau khi được UBND huyện giao nhiệm vụ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 

tháng cho LĐNT năm 2022: 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn; các ban ngành, đoàn thể; các doanh nghiệp, 

đơn vị sản xuất kinh doanh tổ chức tuyển sinh đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, điều 

kiện; nghề đào tạo; địa bàn tuyển sinh và quy chế tuyển sinh theo quy định. 

- Lập hồ sơ đề nghị mở lớp, bao gồm: Danh sách học viên; Danh sách giáo viên, 

cán bộ quản lý; Kế hoạch đào tạo; Thời khoá biểu; Tiến độ đào tạo; Kế hoạch giáo viên; 

Dự toán kinh phí cho hoạt động đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng; Đơn xin 

học nghề, bản cam kết… trình phòng Lao động -TB&XH (đối với nhóm nghề phi nông 

nghiệp), phòng NN&PTNT (đối với nhóm nghề nông nghiệp) để thẩm định theo quy định. 

- Sau khi có thông báo mở lớp của phòng Lao động - TB&XH/phòng NN&PTNT, 

tổ chức đào tạo cho người học theo đúng chương trình, kế hoạch, tiến độ và thời khoá 

biểu đã được phê duyệt. 

- Lập biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 

theo quy định tại Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 43/TT-BLĐTBXH 

ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động -TB&XH. 

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

của người lao động sau học nghề báo cáo UBND huyện (qua phòng NN&PTNT đối với 

nghề nông nghiệp, qua phòng Lao động - TB&XH đối với nghề phi nông nghiệp). Tuân 

thủ, chấp hành việc kiểm tra, giám sát của cơ quan có thẩm quyền. 

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả, thanh quyết toán kinh phí chi cho hoạt động đào tạo 

trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng theo đúng Hướng dẫn số 03/HD-SLĐTBXH ngày 

13/5/2020 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Nam Định. (Riêng gạch đầu dòng thứ 8, 

mục 7, phần IV Hướng dẫn số 03/HD-SLĐTBXH được sửa đổi như sau: “Học viên 

hoàn thành khóa học phải được Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp nếu đạt yêu cầu 

được cấp chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo theo quy định tại Thông tư số 

34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ lao động - TB&XH”). 

- Báo cáo thường xuyên và đột xuất tình hình đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo 

dưới 3 tháng cho LĐNT về phòng Lao động-TB&XH, phòng NN&PTNT để tổng hợp, 



 5 

báo cáo UBND huyện và Sở Lao động -TB&XH, Sở NN&PTNT tỉnh Nam Định theo quy 

định. 

6. UBND các xã, thị trấn. 

- Chủ động phối hợp với Trung tâm GDNN-GDTX huyện tuyên truyền, hướng dẫn 

người lao động đăng ký tham gia học nghề phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương và nhu cầu của thị trường lao động. 

- Cung cấp các thông tin về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, 

nghề đào tạo, điều kiện của người học; cơ sở có đủ điều kiện tham gia đào tạo nghề để 

người lao động địa phương biết, tự lựa chọn nghề học cho phù hợp. 

- Phối hợp với Trung tâm GDNN-GDTX huyện trong việc tư vấn, tuyển sinh; ký 

cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho LĐNT áp dụng các kiến thức sau khi học nghề vào 

phát triển sản xuất.  

- Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh trên địa 

bàn tạo điều kiện tiếp nhận lao động sau khi học nghề vào làm việc. 

- Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, giám sát tình hình đào tạo trình độ 

sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho LĐNT trên địa bàn thuộc quyền quản lý. 

 - Tổng hợp, thống kê, theo dõi tình trạng việc làm, thu nhập của LĐNT sau đào tạo 

nghề. Tiếp tục rà soát nhu cầu học nghề của LĐNT trên địa bàn làm cơ sở xây dựng kế 

hoạch cho những năm tiếp theo. 

- Báo cáo thường xuyên và đột xuất tình hình đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo 

dưới 3 tháng cho LĐNT về phòng Lao động -TB&XH để tổng hợp, báo cáo UBND huyện 

và Sở Lao động -TB&XH tỉnh Nam Định theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho lao động 

nông thôn năm 2022 trên địa bàn huyện Mỹ Lộc. UBND huyện đề nghị các cơ quan liên 

quan; UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, 

nếu có vướng mắc báo cáo kịp thời về UBND huyện (qua phòng Lao động-TB&XH) để 

xem xét, chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh Nam Định; 

- Sở Lao động-TB&XH, Sở NN&PTNT tỉnh 

Nam Định; 

- Thường trực Huyện uỷ, HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan: Phòng LĐ-TB&XH; Phòng 

NN&PTNT; Phòng TC-KH; Trung tâm 

GDNN-GDTX; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Quang Huy 
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