
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ CÚ 
 

Số: 52/KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Trà Cú, ngày  28 tháng  6 năm 2022 

  

KẾ HOẠCH 
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022  

trên địa bàn huyện Trà Cú 
 
 

Căn cứ Quyết định số 4338/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 
năm 2022. 

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn năm 2022 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG 

1. Mục tiêu  

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề, nhằm tạo việc làm, tăng 

thu nhập của lao động nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao 
động, đảm bảo phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 

nông thôn. 

- Đào tạo cho 465 lao động có nhu cầu đăng ký học nghề (kỹ thuật xây 

dựng 186 lao động, trang điểm thẩm mỹ 94 lao động, lắp đặt và sửa chữa điện 
gia dụng 134 lao động, sửa chữa máy nổ nông nghiệp 51 lao động) .  

(Đính kèm bảng đăng ký) 

2. Yêu cầu 

- Đào tạo theo nhu cầu học nghề của người lao động và thị trường lao 

động, gắn đào tạo nghề với thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 
chuyển dịch cơ cấu lao động và nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đảm bảo đào 

tạo nghề đúng đối tượng, đúng chính sách quy định. 

- Các cơ quan, đơn vị và công ty, doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề 

phải có đủ năng lực, điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật.  

3. Phạm vi thực hiện, đối tượng hưởng lợi 

a. Phạm vi thực hiện 

- Triển khai thực hiện trên địa bàn các xã, thị trấn với nhiều hình thức 

như: Dạy nghề, truyền nghề.... 

b. Đối tượng hưởng lợi 

Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động (từ 16 - 55 tuổi đối với nữ; từ 
16 - 60 tuổi đối với nam); có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần 

học (kể cả những người không biết đọc, không biết viết có thể tham gia học 
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những nghề phù hợp thông qua hình thức kèm cặp, truyền nghề), ưu tiên dạy 
nghề cho các đối tượng là người khuyết tật và người thuộc diện 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... 

II. NỘI DUNG 

1. Khảo sát xác định nhu cầu học nghề 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban nhân dân 
các xã, thị trấn rà soát, khảo sát xác định trên cơ sở căn cứ nhu cầu học nghề của 

người lao động trên địa bàn huyện. 

2. Chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

2.1. Chỉ tiêu đào tạo nghề từ nguồn ngân sách Nhà nước  

- Chỉ tiêu đào tạo nghề phi nông nghiệp tỷ lệ giải quyết việc làm cho lao 

động sau khi qua đào tạo đạt từ 85% trở lên. 

- Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 64,46%. Trong đó tỷ lệ lao động qua 

đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 31,12%. 

2.2. Chỉ tiêu đào tạo nghề từ nguồn xã hội hóa 

Tổng số lao động tuyển dụng gắn với đào tạo nghề và giải quyết việc làm 
tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề là 3.000 lao động. 

3. Kinh phí thực hiện 

Sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp đào tạo của Ngân sách địa phương 
(Theo Quyết định số 2861/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh). 

4. Phân bổ chỉ tiêu cho các xã, thị trấn 

4.1. Danh mục nghề dự kiến đào tạo cho lao động nông thôn 
 

STT Ngành nghề đào tạo 
Tổng số lớp 

dự kiến 

Trình độ đào tạo 

Dạy nghề 

dưới 3 tháng 

Sơ cấp 

nghề 

1 Kỹ thuật xây dựng 08 08 0 

2 Lắp đặt, sửa chữa điện gia dụng 05 05 0 

3 Sửa chữa máy nổ nông nghiệp 02 02 0 

4 Trang điểm, thẩm mỹ 05 0 05 

Tổng cộng 20 15 05 
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4.2. Bảng tổng hợp địa phương đăng ký đào tạo nghề cho lao động 
nông thôn:  
 

STT Tên đặt hàng đào tạo 
Địa phương đặt hàng 

đào tạo 
Ghi chú 

1 Kỹ thuật xây dựng Thị trấn Trà Cú  

2 Kỹ thuật xây dựng Xã Phước Hưng  

3 Kỹ thuật xây dựng Xã An Quảng Hữu  

4 Kỹ thuật xây dựng Xã Kim Sơn  

5 Kỹ thuật xây dựng Xã Hàm Giang  

6 Kỹ thuật xây dựng Xã Hàm Tân  

7 Kỹ thuật xây dựng Xã Tân Hiệp  

8 Lắp đặt, sửa chữa điện gia dụng Xã Tập Sơn  

9 Lắp đặt, sửa chữa điện gia dụng Xã Tân Sơn  

10 Lắp đặt, sửa chữa điện gia dụng Xã Lưu Nghiệp Anh  

11 Lắp đặt, sửa chữa điện gia dụng Xã Long Hiệp  

12 Sửa chữa máy nổ nông nghiệp Xã Long Hiệp  

13 Trang điểm, thẩm mỹ Thị trấn Trà Cú  

14 Trang điểm, thẩm mỹ Xã Phước Hưng  

15 Trang điểm, thẩm mỹ Xã Thanh Sơn  

16 Trang điểm, thẩm mỹ Xã Ngọc Biên  

17 Trang điểm, thẩm mỹ Xã Long Hiệp  

 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các công 

ty, doanh nghiệp, các làng nghề cùng với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tư 
vấn, tuyển sinh người lao động tham gia học nghề theo đúng đối tượng, đúng 

chính sách, ngành nghề đào tạo và số lượng học viên. Tổ chức đào tạo nghề tại 
cơ sở dạy nghề hoặc lựa chọn địa điểm có đủ điều kiện để tổ chức lớp học nghề 
lưu động tại các xã, thị trấn. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Phối hợp với các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện có liên quan 

hướng dẫn, tổ chức thực hiện các chính sách, giải pháp, triển khai thực hiện kế 
hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022; lập dự toán theo kinh phí 
phân bổ, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt đào tạo nghề lĩnh vực phi 

nông nghiệp cho các xã, thị trấn đã đăng ký đào tạo nghề cho lao động nông 
thôn. 

- Theo dõi, xác nhận cho người học nghề theo từng đối tượng và thường 
xuyên hướng dẫn các lớp học đã khai giảng; kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ 

các lớp đang đào tạo nghề cho lao động nông thôn, báo cáo Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và chịu trách nhiệm 

trước Ủy ban nhân dân huyện về công tác quản lý Nhà nước về đào tạo nghề cho 
lao động nông thôn năm 2022 (lĩnh vực phi nông nghiệp) trên địa bàn huyện. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
Phối hợp với các Phòng, ban ngành, đoàn thể huyện có liên quan, Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát, nắm chắc nhu cầu giải quyết việc làm của 
các công ty, doanh nghiệp; vận động, giới thiệu việc làm cho lao động có nhu 

cầu học nghề phù hợp với ngành, nghề lao động, nhằm góp phần tăng thêm thu 
nhập, ổn định cuộc sống; xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp truyền nghề phi 
nông nghiệp hằng năm theo nguồn kinh phí được giao (nếu có). 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp dạy 

nghề huyện thực hiện quy chế phối hợp giữa các Trung tâm học tập cộng đồng 
trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đổi mới chương trình và 

nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong các Trường Trung 
học cơ sở, để học sinh có định hướng đúng đắn về học nghề và lựa chọn các loại 

hình học nghề sau khi tốt nghiệp phổ thông. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch 
đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022; hướng dẫn Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội thực hiện công tác quản lý, cấp phát, thanh quyết toán 
kinh phí đúng theo luật ngân sách. 

5. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 

Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có kế hoạch đảm bảo cho 
học sinh, sinh viên và lao động nông thôn được tham gia vay vốn học nghề theo 

các quy định hiện hành. 

6. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn 

Triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 
2022; lựa chọn địa điểm tổ chức lớp học tại ấp, khóm, đảm bảo thuận tiện cho 

người học; thành lập Tổ kiểm tra, giám sát dạy nghề trên địa bàn xã, thị trấn, báo 
cáo tiến độ và đánh giá kết quả về hiệu quả việc làm của lao động sau khi kết 
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thúc khóa học (trong thời gian 30 ngày) về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng 
Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.  

7. Các đơn vị, doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề và các cơ sở làng 
nghề, truyền nghề cho lao động nông thôn 

- Rà soát, xây dựng, điều chỉnh chương trình, giáo trình, tài liệu giảng 
dạy nghề phi nông nghiệp; trình độ đào tạo nghề dưới 03 tháng và sơ cấp nghề 

đạt chuẩn theo quy định, phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể theo yêu cầu 
của đơn vị hợp đồng và nhu cầu của người học; thường xuyên cập nhật kỹ thuật, 

công nghệ mới. 

- Thường xuyên báo cáo tình hình học tập của học viên về Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn (địa bàn tổ chức 
lớp học). 

- Tổ chức các lớp đào tạo nghề tại trường hoặc lựa chọn địa điểm tổ 
chức lớp học nghề tại các xã, nhưng phải đảm bảo đủ điều kiện học nghề; đồng 

thời thực hiện các công việc như: xây dựng kế hoạch đào tạo gửi về huyện (qua 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) để làm căn cứ kiểm tra, giám sát, bố 

trí giáo viên giảng dạy, quản lý và cung cấp toàn bộ trang thiết bị, vật tư phụ liệu 
phục vụ trong suốt quá trình tổ chức các lớp học; chịu trách nhiệm về chất lượng 
đào tạo, quản lý học viên của các lớp, đảm bảo số lượng học viên, tổ chức các 

kỳ kiểm tra, kỳ thi cuối khóa và cấp chứng chỉ nghề cho người học thi đạt yêu 
cầu, tạo điều kiện cho người học có việc làm sau khi đào tạo. 

- Chịu trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh quyết toán kinh phí đào 
tạo theo quy định. 

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 
huyện 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động lao động nông thôn tham 
gia học nghề, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức của toàn xã hội về vai trò 

của đào tạo nghề gắn với việc làm, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực khu vực nông thôn, phục vụ quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phân 

công lại lực lượng lao động, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

- Tổ chức tư vấn miễn phí về dạy nghề, việc làm, giám sát, phản biện xã 
hội về tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 

2022 trên địa bàn huyện gắn với phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; 
hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm cho thanh niên gắn với phong trào 

thanh niên lập nghiệp; hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm cho phụ nữ gắn với 
phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. 

- Phối hợp với các Phòng, ban, ngành huyện và các đoàn thể xã, thị trấn 
tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tư vấn học nghề gắn với phong trào hội viên 

gương mẫu phát triển kinh tế gia đình. 
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Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, 
các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân huyện 

(qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội)./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Lao động - TB&XH;  
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các phòng, ban, ngành huyện; 
- Các đoàn thể huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 

Tăng Thị Thắm  
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