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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 

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

và đào tạo dưới 3 tháng cho lao động nông thôn năm 2023 

 

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. 

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

TB&XH tỉnh Nam Định về điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo trình độ sơ cấp và đào 

tạo dưới 3 tháng cho lao động nông thôn năm 2023. 

UBND huyện Mỹ Lộc xây dựng Kế hoạch điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo 

trình độ sơ cấp và đào tạo dưới dưới 3 tháng cho lao động nông thôn (LĐNT) năm 

2023 trên địa bàn huyện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

1. Mục đích. 

Xác định nhu cầu học nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng trên địa bàn huyện 

theo từng ngành nghề về cơ cấu, về qui mô. Trên cơ sở đó tham mưu với cấp có thẩm 

quyền xây dựng kế hoạch đào tạo, đề xuất phương án đầu tư năm 2023. 

2. Yêu cầu. 

- Đảm bảo chính xác khách quan, tính khoa học, tính đại diện trong điều tra 

chọn mẫu. 

- Đảm bảo tiết kiệm, tránh hình thức lãng phí. 

- Đảm bảo đúng tiến độ thời gian. 

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG. 

1. Đối tượng, phạm vi điều tra: Lao động trong độ tuổi trên địa bàn huyện: 

nam từ đủ 14 đến 59 tuổi; nữ từ đủ 14 đến 54 tuổi tính đến thời điểm điều tra, khảo 

sát.  

2. Nội dung điều tra: 

2.1. Thông tin chung về hộ gia đình: Họ tên chủ hộ; địa chỉ; số điện thoại; tổng 

số nhân khẩu; số người nam từ đủ 14 đến 59 tuổi, nữ từ đủ 14 đến 54 tuổi.  

2.2. Thông tin từng cá nhân trong hộ: Họ và tên; giới tính; ngày tháng năm 

sinh; trình độ học vấn; trình độ chuyên môn; tình trạng hoạt động kinh tế hiện tại; 

nhu cầu đào tạo (phân theo ngành, nghề, trình độ,...). 

III. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA. 

- Điều tra theo phương pháp chọn mẫu, cụ thể: trên địa bàn huyện lựa chọn 03 

đơn vị gồm: Xã Mỹ Thành, xã Mỹ Thịnh và thị trấn Mỹ Lộc, trong đó mỗi đơn vị 

xã, thị trấn chủ động lựa chọn 02 Thôn/Xóm/TDP để tiến hành điều tra, khảo sát.  

- Phỏng vấn trực tiếp đối tượng điều tra theo hộ, Điều tra viên tiến hành gặp 

gỡ chủ hộ (hoặc người nắm vững thông tin về hộ) để phỏng vấn và ghi phiếu. 

- 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 xã, thị trấn và toàn huyện. 
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IV. THỜI GIAN, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN. 

 - Tổ chức ghi phiếu điều tra tại các Thôn/Xóm/TDP: Hoàn thành trước 

10/12/2022. 

- Tổng hợp kết quả của xã, thị trấn: Hoàn thành trước 20/12/2022. 

- Tổng hợp kết quả của huyện: Hoàn thành trước 30/12/2022. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

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

- Hướng dẫn nghiệp vụ cho Điều tra viên các xã, thị trấn được chọn điều tra, 

khảo sát. 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn được chọn điều tra, khảo sát tổ chức 

tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc điều tra, khảo sát nhu cầu 

đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng.  

- Kiểm tra, giám sát và đôn đốc quá trình thực hiện tại các xã, thị trấn.  

- Tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát trên địa bàn huyện báo cáo Sở Lao động-

TB&XH tỉnh Nam Định đảm bảo đúng tiến độ thời gian quy định. 

 2. UBND các xã Mỹ Thành, Mỹ Thịnh, thị trấn Mỹ Lộc. 

 - Căn cứ vào kế hoạch của UBND huyện, mỗi xã, thị trấn chủ động lựa chọn 

02 Thôn/Xóm/TDP để tiến hành điều tra, khảo sát. 

 - Chỉ đạo các ngành chức năng của địa phương thực hiện tuyên truyền trong 

quần chúng nhân dân, vận động nhân dân cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho 

Điều tra viên; Chỉ đạo Trưởng các Thôn/Xóm/TDP được lựa chọn điều tra, khảo sát 

phối hợp với công chức Lao động -TB&XH của xã, thị trấn thực hiện điều tra, tổng 

hợp kết quả, báo cáo kết quả thực hiện theo đúng tiến độ thời gian quy định. 

 - Chủ động kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện tại các 

Thôn/Xóm/TDP được lựa chọn điều tra, khảo sát. 

- Tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát trên địa bàn xã, thị trấn về UBND huyện 

(qua phòng Lao động -TB&XH) kịp thời theo quy định.  

 Trên đây là Kế hoạch của UBND huyện về điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo 

trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng cho lao động nông thôn năm 2023 trên địa 

bàn huyện. UBND huyện đề nghị phòng Lao động -TB&XH; UBND xã Mỹ Thành, 

xã Mỹ Thịnh, thị trấn Mỹ Lộc triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nội 

dung trên, đảm bảo đáp ứng đúng yêu cầu, mục đích của Kế hoạch đề ra./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Lao động -TB&XH tỉnh Nam Định; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Phòng Lao động -TB&XH; 

- UBND xã Mỹ Thành, xã Mỹ Thịnh, thị 

trấn Mỹ Lộc; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Quang Huy 
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