
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LỘC BÌNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /KH-UBND Lộc Bình, ngày      tháng 6 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Tổng kết Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”  

theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009  

của Thủ tướng Chính phủ 

 

Thực hiện Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 16/6/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về tổng kết Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 

2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính 

phủ (gọi tắt là Đề án 1956). UBND huyện xây dựng kế hoạch tổng kết Đề án 

1956 trên địa bàn huyện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Tổng kết, đánh giá kết quả, hiệu quả và tác động của việc thực hiện Đề 

án 1956 đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực và các mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Trong đó, 

tập trung đánh giá những mặt được, chưa được, nguyên nhân và rút ra bài học 

kinh nghiệm triển khai thực hiện Đề án 1956. 

b) Đề xuất các cơ chế, chính sách và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực nông thôn trong giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.  

c) Tổ chức tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu 

biểu trong việc triển khai thực hiện Đề án 1956. 

2. Yêu cầu 

a) Việc tổng kết Đề án 1956 phải bám sát vào các mục tiêu của Đề án 

1956; Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 20/01/2011 của UBND tỉnh phê duyệt 

Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020” và 

Kế hoạch số 514/KH-UBND ngày 25/8/2011 của UBND huyện về việc triển 

khai Đề án “ Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” của huyện 

Lộc Bình. 

b) Việc đánh giá cần được thực hiện một cách nghiêm túc, đúng thực tế, 

khách quan; đánh giá những mặt đạt được, bài học kinh nghiệm; những tồn tại, 

hạn chế và nguyên nhân; đảm bảo đánh giá toàn diện, sâu sắc, hiệu quả, thực 

chất, tránh hình thức. 

c) Trong quá trình tổng kết ở các cấp, các ngành cần gắn nội dung tổng 

kết Đề án 1956 với việc đánh giá thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 

05/11/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác dạy nghề 
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cho lao động nông thôn; tác động của đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔNG KẾT 

1. Nội dung tổng kết 

a) Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành trong triển khai thực hiện Đề án 

1956. 

b) Đánh giá kết quả thực hiện từng hoạt động của Đề án 1956:  

- Tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động nông thôn. 

- Điều tra khảo sát và dự báo nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 

- Thí điểm các mô hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 

- Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo nghề đối với các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp công lập. 

- Phát triển chương trình, giáo trình, học liệu và xây dựng danh mục thiết 

bị đào tạo nghề. 

- Phát triển giáo viên, cán bộ quản lý đào tạo nghề. 

- Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 

- Công tác giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Đề án. 

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức xã. 

c) So sánh, đánh giá kết quả thực hiện từng hoạt động của Đề án 1956 với 

mục tiêu, nhiệm vụ trong Đề án 1956 của tỉnh và Kế hoạch số 514/KH-UBND, 

ngày 25/8/2011 của UBND huyện về triển khai Đề án “ Đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn đến năm 2020” của huyện Lộc Bình theo từng giai đoạn, từng 

nội dung hoạt động cụ thể. 

d) Đánh giá tác động của việc thực hiện Đề án 1956 với sự phát triển kinh 

tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, chuyển dịch cơ cấu 

lao động của địa phương. 

đ) Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong 

từng hoạt động của Đề án 1956. 

e) Bài học kinh nghiệm và đề xuất, kiến nghị thực hiện đào tạo nghề cho 

lao động nông thôn giai đoạn 2021 - 2025. 

f) Biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong thực hiện Đề án 1956. 

2. Hình thức tổng kết 

2.1. Đối với cấp xã 

Tổng kết qua báo cáo theo các nội dung tại mục 1 phần II. 

2.2. Đối với cấp huyện 
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- Tổ chức Hội nghị tổng kết tập trung tại huyện để đánh giá việc thực hiện 

Đề án 1956 trên địa bàn và định hướng, trao đổi, đề xuất giải pháp thực hiện đào 

tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2021 - 2025 gắn với hoạt động biểu 

dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu. 

- Thành phần: thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 

1956/QĐ-TTg trên địa bàn huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành có liên quan, 

lãnh đạo, công chức phụ trách UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ TIẾN ĐỘ TỔ CHỨC TỔNG KẾT 

1. Cấp xã, thị trấn 

Hoàn thành báo cáo tổng kết và nộp về Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 

số Quyết định số 1956/QĐ-TTg huyện (qua Phòng Lao động, Thương binh, Xã 

hội - Dân tộc huyện) đồng gửi phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước 

ngày 05/7/2020. 

2. Cấp huyện 

Hoàn thành tổng kết Đề án 1956 trước ngày 20/7/2020 và gửi Báo cáo 

tổng kết về Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg tỉnh (qua Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội) đồng gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn trước ngày 25/7/2020. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí tổ chức Hội nghị: Thực hiện theo quy định hiện hành. 

2. Kinh phí khen thưởng, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành 

tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án 1956 từ nguồn kinh phí thi đua, 

khen thưởng cấp huyện.  

V. TỔ CHỨC THỰC  HIỆN  

1. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc 

- Đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo của huyện, các phòng, ban, ngành, 

cơ quan có liên quan tiến hành tổng kết đảm bảo hiệu quả và tiến độ theo Kế 

hoạch số 103/KH-UBND ngày 16/6/2020  của UBND tỉnh và Kế hoạch này. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ hướng dẫn xét khen thưởng cho các 

tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Đề án giai đoạn 

2011 - 2020; tiếp nhận, thẩm định tiêu chuẩn, thành tích của các tập thể và cá 

nhân; tổng hợp trình Hội đồng thi đua - khen thưởng huyện. 

-Tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án 1956 trên 

địa bàn huyện; tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết của huyện theo thời gian 

quy định. 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp 

cho lao động nông thôn giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn huyện. Đề xuất các 
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giải pháp thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 

2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030. 

3. Phòng Nội vụ 

 - Tổng hợp, báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã 

giai đoạn 2011 - 2020 theo các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án 1956; đồng thời đề 

xuất các giải pháp thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã giai 

đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030. 

- Phối hợp với phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc hướng 

dẫn, lựa chọn các tập thể, cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện 

Đề án 1956; tổng hợp, thẩm định hồ sơ khen thưởng, trình Chủ tịch UBND 

huyện xem xét, quyết định khen thưởng. 

 - Thực hiện công tác khen thưởng tại Hội nghị tổng kết. 

4. Phòng Giáo dục - Đào tạo 

Tổng hợp, báo cáo kết quả về triển khai đổi mới chương trình và nâng cao 

hiệu quả hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong các trường THCS trên địa bàn 

huyện. 

5. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện 

- Tổng hợp, báo cáo số liệu dạy nghề cho lao động nông thôn; công tác  

tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động nông thôn. 

- Công tác điều tra khảo sát và dự báo nhu cầu đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn. 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo nghề; chương trình, giáo trình, giáo 

viên.... 

- Đề xuất các giải pháp thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

giai đoạn 2021- 2025 và định hướng đến năm 2030. 

6. Ngân hàng chính sách xã hội huyện 

Tổng hợp báo cáo số liệu thực hiện chính sách tín dụng học nghề đối với 

lao động nông thôn; cho vay từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm đối với lao 

động nông thôn sau học nghề. 

7. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Tham mưu cấp kinh phí để tổ chức hội nghị tổng kết Đề án “Đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg 

ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Hướng dẫn, thẩm định quyết toán theo quy định. 

8. UBND các xã, thị trấn 

- Xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện Đề án 1956 giai đoạn 2011- 2020, 

đề xuất các giải pháp thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 

2021- 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn quản lý. 
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- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả thực hiện Đề án 1956 giai 

đoạn 2011 - 2020. 

- Lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề 

án 1956 trên địa bàn quản lý gửi hồ sơ khen thưởng về phòng Lao động, Thương 

binh, Xã hội - Dân tộc huyện để tổng hợp trình Hội đồng thi đua khen thưởng 

huyện xem xét quyết định. 

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện Kế hoạch bảo đảm nghiêm túc, chất 

lượng, hiệu quả.  

Các cơ quan, đơn vị được giao tổng hợp báo cáo gửi phòng Lao động, 

Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện trước ngày 05/7/2020 để tổng hợp báo 

cáo cấp huyện. Trong quá trình thực hiện nếu vướng mắc phản ánh qua số ĐT 

0205 3841 759 để được giải đáp./. 

 

Nơi nhận:  
- CT, PCT UBND huyện; 

- TV BCĐ thực hiện QĐ 1956/QĐ-TTg của 

huyện; 

- Các phòng: LĐTBXH-DT, Nội vụ, NN&PTNN, 

GD&ĐT, TC-KH; 

- Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 

- Ngân hàng CSXH huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Minh 
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