
BÁO CÁO 
Đánh giá kết quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn 6 tháng đầu năm, kế 

hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn 6 tháng cuối năm năm 2019 
(Đào tạo theo Đề án 1956, số liệu ước tính đến 30/6/2019) 

 

Thực hiện Công văn số 768/SLĐTBXH-GDNN ngày 17/6/2019 của Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo đánh giá kết quả đào 
tạo nghề cho lao động nông thôn 6 tháng đầu năm, kế hoạch đào tạo nghề cho lao 
động nông thôn 6 tháng cuối năm năm 2019. Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng báo 
cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG 
THÔN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

UBND huyện Chi Lăng đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
Quyết định 1956 của huyện, ban hành các văn bản cụ thể1:  

Chỉ đạo các cơ quan liên quan Phòng NN&PTNT; Phòng LĐTBXH - DT; 
Hội Nông dân; Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm VH,TT và TT phối hợp với 
Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên tổ chức tuyên truyền, tư vấn, tuyển sinh 
đào tạo nghề cho lao động nông thôn bám sát vào thế mạnh của từng vùng, từng 
địa phương trên địa bàn huyện để phối hợp tuyển sinh đào tạo nghề.  

2. Kết quả hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

                                           
1 Kế hoạch số 64/KH-UBND, ngày 05/3/2019 về đào tạo nghề, hướng nghiệp, giới thiệu, 

tạo việc làm cho người chấp hành án phạt tù xong trở về địa phương; 
Kế hoạch số 77/KH-UBND, ngày 14/3/2019 về triển khai Nghị quyết số 817-NQ/BCSĐ 

của Ban cán sự Ðảng bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất 
lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030;  

Kế hoạch số 95/KH-UBND, ngày 01/4/2019 của UBND huyện triển khai thực hiện 
nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp năm 2019; 

Kế hoạch số 100/KH-UBND, ngày 03/4/2019 của UBND huyện kế hoạch truyền thông 
về giáo dục nghề nghiệp năm 2019; 

Kế hoạch số 122/KH-UBND huyện, ngày 02/5/2019 của UBND huyện về kiểm tra, đánh 
giá tình hình thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Chi Lăng 
năm 2019;   

Thông báo số 202/TB-BCĐ, ngày 09/5/2019 của Ban Chỉ đạo thực hiện đề án 1956/QĐ-
TTg về lịch kiểm tra các lớp dạy nghề lao động nông thôn năm 2019 tại Trung tâm GDNN-
GDTX huyện và 03 lớp học nghề các xã Hòa Bình, xã Y Tịch, xã Vạn Linh;  

Thông báo số 245/TB-BCĐ, ngày 07/6/2019 kết quả kiểm điểm, đánh giá tình hình thực 
hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Chi Lăng năm 2019;  
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Thực hiện Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 
2019 trên địa bàn huyện theo Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 về 
việc phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện 
các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019; Quyết định số 747/QĐ-UBND 
ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề cho 
lao động nông thôn tỉnh Lạng Sơn năm 2019.  Trong 6 tháng đầu năm đã triển khai 
đào tạo được 04 lớp, với tổng số người 140 người, đạt 50% kế hoạch. Trong đó: 03 
lớp kỹ thuật trồng và chăm sóc Na với 105 người, 01 lớp kỹ thuật chăn nuôi gà với 
35 người. 

* Số lao động nông thôn trên địa bàn được đào tạo nghề: 140 người. Trong 
đó lao động nữ: 44 (Chi tiết tại phụ lục 01 kèm theo) 

* Hiệu quả đào tạo nghề theo từng nghề: Việc triển khai công tác đào tạo 
nghề cho lao động nông thôn luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của 
Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện, công tác chỉ đạo điều hành của UBND 
huyện và Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956 của huyện, sự phối hợp chặt chẽ 
của các cơ quan liên quan, việc đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn 
đã đạt nhiều kết quả, học viên tham gia vào lớp học nghề đều tự tạo việc làm tại 
gia đình góp phần ổn định cuộc sống và nâng cao thu nhập. 

Phần lớn lao động nông thôn khi tham gia các lớp học nghề đã mạnh dạn, 
chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất, góp phần nâng cao 
năng xuất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp, hình thành vùng sản xuất hàng hóa 
tập trung. Công tác dạy nghề đã tạo được uy tín và niềm tin đối với người lao 
động, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.  
(Chi tiết tại phụ lục 02 kèm theo) 

* Việc xây dựng các mô hình đào tạo nghề có hiệu quả cho lao động nông 
thôn theo từng nhóm nghề ở địa phương: Căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 
của huyện do vậy việc lựa chọn các nghề điểm là các nghề trong lĩnh vực nông - 
lâm nghiệp được xem là chủ yếu để đảm bảo việc làm thông qua học nghề người 
học có khả năng tự tạo việc làm tại chỗ qua đó xây dựng các vùng chuyên canh, 
chuyên con có thế mạnh ở địa phương như: Vùng trồng cây ăn quả như trồng na, 
quýt, bưởi, vùng trồng cây thuốc lá, vùng trồng rừng sản xuất, vùng chăn thả gia súc,... 

* Hoạt động tuyên truyền; tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động 
nông thôn: Tăng cường công tác chỉ đạo các cơ quan liên quan, phối hợp thực hiện 
công tác tuyên truyền các văn bản chính sách liên quan đến đào tạo nghề gồm có 
QĐ số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Các văn bản hướng dẫn công tác 
thực hiện đào tạo nghề của Tỉnh, Huyện cho người lao động nông thôn trên địa bàn 
trong độ tuổi lao động hiểu biết về các chính sách dạy nghề hiện nay của Nhà 
nước. Khuyến khích và vận động người lao động tích cực đăng ký tham gia học tập 
vào các lớp học nghề phù hợp với điều kiện của bản thân và gia đình.  

Chỉ đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thực 
hiện công tác tư vấn học nghề và việc làm, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ 
chức giáo dục định hướng, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, THPT sang 
giáo dục nghề nghiệp; tổ chức tuyển sinh và đào tạo theo quy định. Kết quả: Toàn 
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huyện có 137 học sinh TNTHCS đi học trường nghề trong đó, Trường Cao đẳng 
nghề và Công nghệ nông lâm Đông - Bắc (Huyện Hữu Lũng) có 63 học sinh, 
Trường Cao đẳng nghề nghề Việt - Đức (TP Lạng Sơn) có 62 học sinh.  

Hoạt động tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động nông 
thôn gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của huyện 
được các cơ quan truyền thông phối hợp với các tổ chức đoàn thể như Hội nông 
dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Trung tâm GDNN-GDTX huyện thực hiện đi 
tuyên truyền tư vấn tại các xã, thị trấn.  

Trong sáu tháng đã tổ chức 03 cuộc tuyên truyền cho khoảng 279 người lao 
động nông thôn trên địa bàn trong độ tuổi lao động hiểu biết về các chính sách dạy 
nghề hiện nay của Nhà nước, khuyến khích và vận động người lao động tích cực 
đăng ký tham gia vào các lớp học nghề phù hợp với điều kiện của bản thân và gia đình.  

Đánh giá kết quả triển khai hoạt động tuyên truyền: Nhìn chung lao động 
nông thôn cơ bản nhận thức rõ về chính sách đào tạo nghề học nghề để phục vụ 
vào sản xuất. Một số địa phương có tỷ lệ lao động nông thôn đăng ký tham gia học 
nghề tự tạo việc làm nâng cao thu nhập phát triển kinh tế gia đình tương đối cao 
như:  Xã Bằng Mạc, xã Vạn Linh, xã Y Tịch, xã Hòa Bình, xã Thượng Cường, xã 
Liên Sơn, xã Vân An, xã Chiến Thắng,... 

* Tài liệu, chương trình giảng dạy: Tài liệu, chương trình giảng dạy trong 
quá trình tổ chức các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn phù hợp với tình hình 
hiện nay. Đội ngũ giáo viên cơ hữu của trung tâm GDNN – GDTX và các giáo 
viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy các lớp dạy nghề trên địa bàn huyện đều xây 
dựng giáo án, giáo trình và sử dụng tài liệu, chương trình chuẩn của Bộ Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn do Sở Lao động, Thương binh- Xã hội cung cấp. 

3. Hoạt động điều tra, khảo sát, dự báo nhu cầu; kiểm tra, giám sát, 
đánh giá tình hình thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

 Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 1956 của huyện đã ban hành văn bản gửi các 
xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, đăng k ý  nhu cầu học nghề cho lao động nông 
thôn trên địa bàn. Đồng thời Phòng Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo, hướng dẫn 
Trung tâm GDNN - GDTX chủ động thực hiện khảo sát nhu cầu học nghề của từng 
xã, thị trấn sau khi có đăng k ý nhu cầu để triển khai các lớp dạy nghề.  

Trong quá trình triển khai các lớp dạy nghề theo kế hoạch, đã thực hiện các 
bước kiểm tra, giám sát, đồng thời tư vấn cho người lao động cũng như lãnh đạo 
UBND xã và các đoàn thể cấp xã xác định nghề phù hợp với trình độ dân trí và thế 
mạnh của địa phương. Do vậy nhu cầu được học nghề của bà con nhân dân ngày 
một tăng, trong đó chủ yếu là các nghề nông nghiệp như: Trồng, chăm sóc và bảo 
quản Na, Cam, Quýt; Kỹ thuật chăn nuôi Gà, Lợn. 

Thực hiện Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 02/05/2019 của UBND huyện 
Chi Lăng về việc kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Đề án đào tạo 
nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện năm 2019. Ban Chỉ đạo thực hiện 
Đề án 1956 đã tổ chức kiểm tra 01 Trung tâm GDNN-GDTX; 03 xã và 03 lớp học. 
Qua kiểm tra nhận thấy cơ sở đào tạo nghề, các xã, thị trấn đã quan tâm đến công 
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tác đào tạo nghề cho lao động, tích cực tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân, tổ 
chức rà soát nhu cầu học nghề của bà con nông dân, xây dựng kế hoạch đào tạo 
nghề hàng năm, tiến hành triển khai đăng ký học nghề phù hợp với tình hình của 
địa phương. 

4. Kinh phí thực hiện năm 2019 

- Tổng kinh phí 570 triệu đồng, trong đó:  

+ Kinh phí Trung ương hỗ trợ từ nguồn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây 
dựng nông thôn mới: 570 triệu đồng 

+ Nguồn kinh phí khác: không có 

5. Đánh giá chung 

  5.1. Những ưu điểm 

Việc triển khai thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn nói 
chung và đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn nói riêng trên địa bàn 
huyện Chi Lăng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh và các sở, 
ban, ngành. Cùng với sự chủ động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956 của 
huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan nên việc đào tạo nghề nông 
nghiệp cho lao động nông thôn đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, người lao động 
nông thôn sau khi tham gia các lớp học nghề đã mạnh dạn, chủ động áp dụng khoa 
học kỹ thuật vào phát triển sản xuất, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng 
sản phẩm nông nghiệp, hình thành vùng sản xuất cây ăn quả tập trung (vùng Na, 
vùng Quýt, vùng Thuốc lá ...) góp phần xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu 
chính đáng ngay chính mảnh đất quê hương. 

 5.2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 

Việc triển khai công tác tuyên truyền đào tạo nghề cho lao động nông thôn 
còn hạn chế, các loại hình tư vấn, tuyên truyền chưa đa dạng, chưa được thường xuyên.  

Lãnh đạo cấp cơ sở và một bộ phận nhân dân chưa nhận thức đúng, đầy đủ 
về sự cần thiết phải học nghề và chuyển đổi nghề, vẫn còn tư tưởng ỷ lại chờ chính 
sách, sản xuất nông nghiệp chủ yếu theo phương pháp truyền thống, chưa mạnh 
dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. 

 Một số lao động tham gia học nghề chưa xác định đúng đắn động cơ học tập 
nên chất lượng và hiệu quả trong việc tiếp thu những kiến thức khoa học kỹ thuật 
chưa cao. 

Đội ngũ giáo viên và người dạy nghề trên địa bàn huyện còn thiếu mới có 02 
giáo viên dạy nghề nên hạn chế về khâu tổ chức lớp và chất lượng đào tạo. 

II. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 6 
THÁNG CUỐI  NĂM 2019  

1. Định hướng 

Xác định việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một nhiệm vụ quan 
trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Là một huyện phát triển 
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nông nghiệp là chủ yếu để phát huy được tiềm năng và thế mạnh của huyện. Ban 
Chỉ đạo thực hiện đề án 1956/QĐ-TTg của huyện, trong đó là cơ quan thường 
trực Ban Chỉ đạo cùng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; Trung tâm Giáo dục 
nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện đổi mới phương pháp dạy nghề, 
nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo trọng tâm của đề 
án 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gắn với điều kiện tự nhiên, sản xuất 
của từng xã, cụm xã trong huyện. 

 2. Chỉ tiêu 

Dự kiến 6 tháng cuối năm tổ chức đào tạo 04 lớp phấn đấu đạt 100% kế hoạch.  

 3. Cách làm  

Căn cứ kế hoạch đầu năm, trên cơ sở định hướng của các ngành chức năng, 
tiếp tục tổ chức khai giảng các lớp để người học phát huy lợi thế của gia đình tự 
tạo việc làm tại chỗ, tăng tỷ lệ sử dụng thời gian của lao động nông thôn, tăng năng 
suất chất lượng và hiệu quả lao động, góp phần thay đổi phương thức sản xuất 
truyền thống, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình phát triển kinh tế hộ, 
tăng thu nhập và giá trị sản phẩm hàng hóa ở khu vực nông thôn, đồng thời giảm 
nghèo bền vững, qua đó xây dựng các vùng chuyên canh, chuyên con có thế mạnh 
ở địa phương như: Vùng trồng na, vùng trồng thuốc lá, vùng chăn thả gia súc, vùng 
trồng rừng sản xuất... 

4. Giải pháp 

Tập trung tăng cường công tác tuyền truyền, tư vấn học nghề và việc làm đối 
với lao động nông thôn, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách Nhà nước về 
đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện 
định kỳ rà soát, cập nhật bổ sung nhu cầu đào tạo nghề cho lao động; cập nhật bổ 
sung danh mục nghề đào tạo; chi phí đào tạo; xác định nhu cầu đào tạo nghề cho 
lao động nông thôn theo từng nghề và cấp trình độ đào tạo. 

Ban Chỉ đạo đề án 1956 của huyện phối kết hợp với các cơ quan, đoàn thể, 
các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền đến người lao động trên địa bàn 
tổ chức các lớp đào tạo nghề phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội của 
huyện nhất là việc chuyển dịch tái cơ cấu nông nghiệp theo Nghị quyết số 25 của 
Ban Thường vụ Huyện ủy. Phối hợp tốt giữa công tác dạy nghề và giải quyết việc 
làm sau đào tạo. 

Tích cực chủ động tham mưu, chỉ đạo cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa 
bàn tập trung rà soát, mở các lớp đào tạo các cấp trình độ. Lựa chọn ngành nghề 
phù hợp để mở các lớp đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho lao động nông 
thôn, đẩy mạnh việc xã hội hóa Giáo dục nghề nghiệp, liên kết đào tạo, đào tạo lại, 
đào tạo nâng cao, đào tạo theo đơn đặt hàng các cấp trình độ theo yêu cầu của thị 
trường…; Tăng cường công tác giáo dục định hướng, giáo dục khởi nghiệp và 
phân luồng học sinh, dự báo thị trường lao động. Hướng dẫn Trung tâm Giáo dục 
nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tổ chức hoạt động theo đúng chức năng, 
nhiệm vụ đã được phê duyệt. Tăng cường liên kết đào tạo giữa cơ sở đào tạo với 
doanh nghiệp; khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia lĩnh vực 
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Giáo dục nghề nghiệp. Nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng tăng thời lượng 
thực hành, giảm lý thuyết. Đào tạo kỹ năng thực tiễn. 

Thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với phát triển 
kinh tế theo thế mạnh của từng xã, thị trấn, vào các xã điểm phấn đấu đạt tiêu chí 
về đích nông thôn mới và các xã vùng đặc biệt khó khăn. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho lao 
động nông thôn 6 tháng đầu năm 2019 và Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019 của 
UBND huyện Chi Lăng./.  
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