
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA 119! CHU NGHiA VIT NAM 
THI XA CITJ'A  LO Dc 1p - Ty do - Hinh phiIc 

S&!j  /KH-UBND Ca Lô, ngàytháng 3 nám 202] 

KE HOACH 

Dào to nghê cho lao dng nông thôn giai do,n 2021-2025 

Thirc hin Cong van so 536/LD1BXH.DN ngày 25/02/2021 cüa Si Lao dng- 

Thuo'ng binh & Xã hi Ngh An v vic xây dmg k hoach  dào tto ngh cho lao dng 

nông thôn giai don 202 1-2025, UBND th xã ban hành k hoach v&i các ni dung sau: 

I. MUC DICH, YEU CAU: 
1. Muc dIch: 

- Tiêp tic tuyên truyn các chü trucrng chinh sách cfia Dáng, pháp lut cña 
Nba nuó'c ye cong tác dào tao  nghê Va giài quyêt vic lam cho nguè'i lao dng. Dào 
tao nghê cho lao dng nông thôn là sr nghip cüa Dàng, Nhà nu'ó'c, ciia các cap, 
các ngành và xã hi nhãrn nâng cao chat lup'ng lao dng nông thôn. Nhà nuâc tang 
cu?ng dâu tu dê phát triên dào tao  nghê cho lao dng nOng thOn, có chInh sách báo 
dam thirc hin cong bang xã hi Vê co hi h9c nghê dOi vi mi lao dng nOng 
thOn, khuyên khIch, huy dng và tao  diêu kin dê toàn xã hi tham gia dào tao 
nghê cho lao dng nông thôn. 

- ?ào tao  theo nhu cu h9c nghê cüa lao dng và yêu cu cñathj tri.thng lao 
dng; gãn dào tao  nghe vi chiên luo'c, quy hoach,  kê hoach phát triên kinh té - xà 
hi cüa thj xà. 

- Di mi và phát trin dào tao  ngh cho lao dng nOng thôn theo hu'ng 
nâng cao chat luong, hiêu qua dao tao va tao diêu kiên thuân irn dé lao dOng nông 
thOn tham gia h9c nghê phü hçp vd trInh d hpc van, diêu kin kinh tê và nhu câu 
h9c nghê cüa mInh. 

- Nâng cao cht lup'ng và hiu qua dào tao  ngh& nh.m t?o  vic lam, tang thu 
nhp cho ngui lao dng; gop phân chuyên djch co' câu lao dng và co' câu kinh tê. 

2.Yêucu: 
- Cap ñy Dáng, chInh quyên, các to chirc chInh trj - xã hi phài xác djnh 

cOng tác dào tao  nghê chongi.ri lao dng là mt trong nhüng nhirn vi quan tr9ng 
gop phân phát triên kinh tê - xã h5i trên dja bàn thj xã. 

- UBND các phuè'ng chü dng xãy dirng kê hoach và các bin pháp thirc 
hin c'i the phii hçp vâi tInh hInh thixc té cüa dja phu'ong mInh dê day manh  cOng 
tác dào tao  nghê cho ngu'è lao dông trên dja bàn. 

II. NQI DUNG: 
1. Dôi tu'çrng: 

Ngui lao dng có trInh d hpc vn và sirc khOe phñ hçp vi ngh cn hpc. 
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Trong do ixu tiên day ngh cho các di tuçlng là ngui thuc din dugc huông 
chInh sách ru dâi ngui có cong vi each rnng, h nghèo, h cn nghèo, ngui 
tan tt và ngl.rôi bj thu hi dt canh tác... 

2. S Iuçng các krp dào to nghê: 
- Nãrn 2021: Dào to 07 lirp so cp ngh cho 250 h9c viên vói các lifp: k 

thut ch bin mon an, nghip v nhà hang, ch bin và bão quàn thüy san, tin hpc 
van phOng, k thut san xut rau an toân. 

- Nãm 2022: Dào t?o  07 lcp so cp nghê cho 240 h9c viên vi các lcp: k 
thut ch bin mon an, nghip v nhà hang, ch bin và bào quân thüy san... 

- Näm 2023: Dào to 07 lOp so cap ngh cho 250 hpc viên; 
- Näm 2024: Dào to 06 lOp so cp nghê cho 230 hpc viên; 
- Nàm 2025: Dào to 05 hrp so cap ngh cho 170 hpc viên. 
3. Kinh phi thyc hin: 
Tng kinh phi di,r kiên cho các hott dng dão tto ngh cho lao dng nông 

thôn giai don 2021-2025: 2.843.000.000 dông, trong do: 

a) Kinh phi tuyên1Iuyn, tu vn hpc ngh& vic lm, khOi nghip: 213.000.000 dng. 
- Ph bin chñ truong, chInh sách cüa Dãng và Nhà nuc v dty ngh; 
- Trin khai tuyên truyn v diy nghê cho lao dng trên các phuong tin 

thông tin di chiling; 
- Xây dirng, biên son tài 1iu và t chtrc các lOp tp hun bM duOng kin 

thTrc, k nang tuyên truyn, vn dng di vi di ngü tuyên truyn viên là can bô 
cüa Hi Nông dan, Hi Lien hip ph flU; 

- Tu vn h9c nghê và vic lam cho ngu'i lao dng. 
b) Diu tra, khão sat nhu câu hç)c ngh& thu cu sü' ding lao dng: 174.000.000 dng 
- Xác djnh nhu câu h9c ngh cña ngui lao dng theo trng ngh và trInh d; 
- Xác djnh nhu cu sir diing lao dng qua dào to ngh (s luçrng, chit 1ucng 

Va CO cu) cUa thj tnthng lao dng. 
c) Xây drng chu'ong trInh, giáo trInh, hpc 1iu: 1.262.000.000 dng 
d) H trçi dào t?o  ngh cho lao dng nông thOn: 811.000.000 dng 
e) Tang cu?rng co si vt cht, thit b dào tto: 205.000.000 dng 
f Hot dng kim tra, giám sat: 178.000.000 dng 
III. MQT sO NHIJM VV  VA GIA! PHAP: 
- Tip tc dy mnh cong tác tuyên truyn, nâng cao nhn thic cUa di ngü 

can b và ng.thi dan v cong tác dào to ngh cho lao dng nOng thOn; tang cthng 
cong tác chi do cüa CC co quan chuyên mOn và chInh quyn cac cap ti.r thj xã dn 
các phung; tang curng sr phi hp gi&a phông, ban chuyên mOn và các phông, 
ban chuyên mOn vi các phuäng. 

- Dào to ngh phái darn bào can di gi&a nhu cu, diu kiên, trInh d d dào 
tao, cha trong các nhOm ngh sat vi dja phuong g.n vi ni dung D an "Nâng 



cao chat hrçing nguôn lao dng phic vu du ljch gn vi giài quyt vic lam và xóa 
nghèo bn vng giai doan  202 1-2025" cüa UBND thj xã; 

- Qua trInh dào tao  ngh phái gn chat vOi cong tác sr dung, giái quy& vic 
lam cho ngi.thi lao dng. So lao dng duc dào tao  dê chuyên dôi nghê và sO lao 
dng lam viêc trong lTnh virc nông nghip dêu phãi gãn vi các doanh nghip, Ca 
s san xuât và các lang nghê, mô hInh san xuât. ChJ tr9ng dào tao  theo dan dt 
hang cña doanh nghip, theo hInh thñ'c kern nghê, truyên nghê tai  các lang nghê, ca 
si san xuât, mô hInh san xuât. 

- Tang ciièng cong tác quãn l nhà nu'c ye cOng tác dào tao  nghê; dôi mdi, 
nâng cao chtt luçing, hiu hrc, hiu qua quàn 1 nha nuc ye dào tao  nghê theo 
hung phân djnh rO chtrc nãng, nhirn viii, thârn quyén và trách nhim cüa các cap, 
các ngành. Chii tr9ng dào tao, bôi du'ö'ng nâng cao nàng lixc quán i nba nu'ic ye 
cong tác dàotao nghê cho di ngQ can b các cap. 

IV. TO CH1J'C THU'C HIN: 
1. Phông Lao dng - TB&XH: 

- Hang nàm, phôi hcip vâi phông Tài chInh - K hoach  1p k hoach dào tao 
và dr toán ngân sách dào tao  nghê cho lao dng. 

- PhOi hgp vi các doàn the trong vic thirc hin nhirn v'i dào tao  nghê ngàn 
han cho doàn viên, hi viên. 

- Hithng dan UBND các phung xây dmg kê hoach dào tao  cho lao dng 
trên dja bàn, thông kê, báo cáo so lieu djnh kS'  nàm bat nhu câu h9c nghê cüa nhân 
dan trên dia bàn. 

2. Phông Van hoá - Thông tin: 
Chü trI phôi hçp vi các phOng, ban, ngành lien quan chi dao  cñnghot 

dng thông tin tuyên truyên vi lgi Ich thiêt thirc cho vic tharn gia hpc nghê cüa 
ngui lao dng cüng nhu các chê d chInh sách lien quan den dy nghê và tao  vic 
lam cho ngui lao dng. 

3. Phông Kinh tê: 
- Chi dao phát triên tot các lang nghê, các nghê dA có, m rng them nghê 

mfii có hiu qua, to chüc cho ngi.r?i lao dng h9c nghê tieu thu cOng nghip dê ye 
dja phuang lam nghê và truyên nghê. 

- Chñ trI và phOi hp vdi phông Lao dng-TB&XH và các ban, ngành lien 
quan thông kê, rà soát nhiThg nguô'i lao dng có nhu cãu lam nghê ye thu cOng 
nghip ma chua có chuyên mon k thut ca bàn dê lam nghê có nhu câu h9c nghê 
trên dia bàn. 

4. Phông Tài chInh - Kê hoich: 
- Chñ trI phi hccp vâi phông Lao dng-TB&XH vâ các phông, ban, ngành 

lien quan 1p dir toán và dir kiên phàn bO nguOn kinh phi d thirc hin kê hoach. 

- Kim tra, giám sat vic sir diing kinh phi theo Lut Ngân sách và các quy 
djnh hin hành. 

5. Trung tam Van hóa, The thao & Truyên thông: 
- Tang s lugng tin, bài tuyên truyn v các boat dng dào tao  ngh cho 

ngu?i lao dng giai doan 202 1-2025; 
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- Phi hçTp tuyên truyn, cung c.p thông tin v các chü truGng chInh sách 
cüa Dáng và Nlhà nuôc ye cong tác dào to nghê; Djnh hu'ng phát triên kinh tê - 
xã hi cña thj xã và nhu cau si:r diing lao dng theo tirng ngành, nghê trmnh d ciia 
thj trung sr drng lao dng trong và ngoài nic. 

6. Be ngh Uy ban MTTQ thj xã: 
Tham gia hoit dng tuyên truyên, vn dng dê các tO chirc chinh trj xä hi 

thành viên và doàn viên, hôi vien cña h9 tIch circ, chü dng trong cong tác dào tto 
nghê trên dja bàn. 

7. Hi Nông dan thj xã: 
- To chcrc lông ghép các hot dng tuyên truyên, tu van h9c nghê và tao  vic 

lam cho nông dan các ni dung phñ hcip vôi các chuong trInh, dê an phát triên kinh 
tê, van hóa, xà hi giai doan 202 1-2025. 

- Tip tiic phát trin mng lui tuyên truyên viên ci s là can b Hi dê trirc 
tiêp tuyên truyên, vn dng tham gia h9c nghê; tu' van rnin phi cho các hi viên ye 
h9c nghê và giãi quyêt vic lam. 

8. Hi Lien hip phii nfl' thj xã: 
- PhcM hçp vri phông Lao dng - Thuo'ng binh và Xä hôi xây dçrng các tài 

lieu ye tuyên truyên chê d chInh sách dôi vâi phi nfl' khi tharn gia h9c ngh; vn 
dng và tu van h9c nghê, tao  vic lam cho phii nil 

- Tiêp tic phát trin mng 1iiri tuyên truyên viên cfla HOi  phii nfl' Co s& dê 
day manh cong tác tuyên truyên, vn dng phii nU tham gia h9c nghê. 

9. Thi Boàn Cfl'a Lô: 
TO chc 1ng ghép các hot dng tuyên truyn, tu' vn hpc ngh và vic lam cho 

thanh niên vào các ni dung phü hgp cfla các dê an, chuung trInh ye phát triên thanh 
niên giai doan 202 1-2025 trén dja bàn thj xã. 

10. UBND các phu'ô'ng: 
- Tich crc dua ni dung tuyên truyên ye giáo diic ngh nghip, tu' van vic 

lam cho ngithi dan trong d tuOi lao dng vào bàn tin hang ngày trên h thông ba 
truyên thanh cfla phung; yân dng ngu'i dan tham gia h9c nghê, tao  viêc lam gop 
phân tang thu nhp, On djnh cuc sOng; 

- Hang näm, tO chñc rà soát nhu câu hpc nghe, tOng hp nhu câu hçc nghê 
cüa nguè'i lao dng trên dja bàn giri ye UBND th xà (qua phông Lao dç5ng, 
TB&XH) dê UBND thj xâ xây dirng ké hoach. 

Trên day là Kê hoach  dào to nghe cho lao dng nOng thOn giai doan  202 1-
2025 cüa UBND thi xã Cira Lô./. 

No'i nhân: 
- Sâ Lao dng - TB&XH (d b/c) 
- TT Thi üy, TT HDND thj xä (dê b/c); 
- Chü tjch, cac PCT UBND thj xâ; 
- Các phông, ban, ngành lien quari; 
- UBND các phuO'ng; 
-Lu'u:VT,LDTBXH.  I 



LO 
UY BAN NHAN DAN  Phuluci 

KE HOACH BAO TAO NGHE CHO LAO BONG NONG THON GIAI BON 2021 - 2025 
(Kern theo K hoçzch s:- /KH-UBND ngàyp /3/2021 cüa UBND Thi xa Cia Lô,) 

DVT: triu dng 

STT Chi tiêulNghê dão to 

KE HOACH GIAI DOIN 2021 - 2025 
TONG CONG Ghi 

ch u 
Näm 2021 Nãm 2022 Näm 2023 Näm 2024 Näm 2025 

S ngu'ôi Kinh phi S ngtrô'i Kinh phi S6 ngu'ôi Kinh phi S ngu'ôi Kinh phi S nguô'i Kinh phi S nguOi Kinh phi 

I Ngh phi nông nghip 210 500 245 583 280 582 175 425 280 582 1.190 2.672 

I K5 thuât ch bin mon an 70 165 35 90 70 90 35 90 70 90 280 525 

2 Nghipvunhahàng 70 165 140 330 140 330 70 165 140 330 560 1.320 

Ch biii Va báo quan tliuy 
san 

35 85 70 163 70 162 35 85 70 162 280 657 

4 Tin h9C van phOng 35 85 35 85 70 170 

II Ngh nông nghip 35 81 0 0 0 0 35 90 0 0 70 171 

1 KS'thuatsanxutrauan 
toan 

35 81 35 90 70 171 

TôngcngI+II 245 - 581 245 583 280 582 210 515 280 582 1.260 2.843 

UY BAN NHAN DAN THI XA CU'A LO 



P/rn luc 2 

U KINH PHI THUC HIN CAC CIII TIEU, NHIEM VU BAO TAO NGHE CHO LAO BONG NONG THON GIAI DOiN 2021 - 2025 
(Kè,n iheo K hoqch s:  )J-  /KH-UBND ngày /3/202 1 cüa UBND thj xâ Cia Lô) 

D VT: friii dông 

STT Chi tiêu, nhiêm vu 

NHUCAUKINHPIIiG1AIDOAN2021-2025 
TONGCONG 

Näm 2021 Näm 2022 Nm 2023 Näm 2024 Näm 2025 

Tong SO 

Trong do: 

Tong s 

Trong do: 

Tang SO 

Trong do: 

Tong SO 

Trong do: 

TOng SO 

Trong do: 

Tng s 

Trong do: 

Trung 
u-ong 

Bla 
phuong 

Ngun 

khOc 

Trung 
uong 

Oja 
phuong 

Ngun 
khOc 

Trung 

uong 

Dja 

phirong 

Ngun 

khOc 

Trung 
uong 

Dji 
phirong 

Ngun 
khOc 

Trung 
uong 

Dja 
ushirog 

Ngun 
kliOc 

Trung 

uong 
Oja 

phirong 

Ngun 
kh)c 

I 
Tuyén truyên, tir vOn 
hcJc nghê. viêc lOm, 
khi nghip 

42 35 7 43 35 8 45 35 0 38 30 8 45 35 10 213 170 43 0 

2 

Diu tra. khOo sOt 
nhu ciu hoc ngli 
nhu cOo sr dvng  lao 
dng 

35 21 14 36 21 IS 35 21 14 33 18 15 35 21 14 174 102 72 0 

3 
XOy dtmg  chircmg 
trinh. giOo trInh, h9c 
I j(U 

25') 245 14 260 245 15 259 245 14 225 210 IS 259 245 14 1.262 1.190 72 0 

4 
I-JO Irc dOo lao nghO 
cho lao dng nOng 
thOn 

168 147 2] 65 145 20 167 147 20 146 26 20 165 145 20 811 710 101 0 

5 
Tang cir1ng cc7 sà 
vat chOt. lhiOt bi dOo 
tao 

42 21 21 42 22 20 41 21 20 38 18 20 42 22 20 205 104 101 0 

6 KiOmtra.giOnisOt 35 21 4 37 22 15 35 21 14 35 20 IS 36 22 14 178 06 72 0 

Tong Lông 58! 490 9! 0 583 490 93 0 582 490 92 0 515 422 93 0 582 491) 92 I) 2.843 2.382 461 0 

UBND Til! XA CUA LO 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2021-03-11T14:14:51+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò ký số bản sao văn bản điện tử!




