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KẾ HOẠCH 

Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn  

trên địa bàn huyện Lộc Bình, giai đoạn 2022 - 2025 

 

Thực hiện Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 01/11/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2022 - 2025, Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình xây 

dựng Kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Hỗ trợ đào tạo hình thành đội ngũ nông dân chuyên nghiệp để họ trở 

thành lực lượng chính trong quá trình phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng lực 

lượng lao động nông thôn có kiến thức, tay nghề cao đáp ứng yêu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội mới. Đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao kỹ năng 

nghề và hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, góp phần 

chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập 

cho người lao động. 

Tập trung đào tạo cho lao động nông thôn để thực hiện hiệu quả tiêu chí 

về lao động trong Bộ tiêu chí nông thôn mới và các hợp phần của các chương 

trình giai đoạn 2021 - 2025; đào tạo nhằm an sinh xã hội và phát triển kinh tế xã 

hội vùng nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; đào tạo nhân lực chất 

lượng cao phục vụ sản xuất nông nghiệp thông minh, nông nghiệp sinh thái, hữu 

cơ và chuyển đổi số trong nông nghiệp; đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; chuyển 

một bộ phận lao động nông thôn sang làm nông nghiệp dịch vụ, phục vụ tái cơ 

cấu ngành nông nghiệp và ứng phó với biến đổi khí hậu, đem lại công ăn việc 

làm, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét hơn về chuyển đổi nghề nghiệp, tăng thu 

nhập cho người lao động nông nghiệp. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Giai đoạn 2022 - 2025 đào tạo được 1.505 người (đào tạo sơ cấp nghề 

Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp cho 70 người, đào tạo nghề nông nghiệp cho 

1.435 người, trong đó đến năm 2024 huyện đào tạo được ít nhất 02 lớp sơ cấp 

nghề Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp), góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào 

tạo trên địa bàn toàn huyện đến năm 2025 đạt 61%, cụ thể: 

+ Năm 2022: Đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng được 09 lớp cho 

315 người. 
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+ Năm 2023: Đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng được 10 lớp cho 

350 người, trong đó: đào tạo sơ cấp nghề Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp 01 

lớp cho 35 người, đào tạo dưới 3 tháng 09 lớp cho 315 người. 

+ Năm 2024: Đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng được 12 lớp cho 

420 người, trong đó: đào tạo sơ cấp nghề Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp 01 

lớp cho 35 người, đào tạo dưới 3 tháng 11 lớp cho 385 người. 

+ Năm 2025: Đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng được 12 lớp cho 

420 người. 

- Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho người tham gia 

công tác quản lý, giảng dạy nghề nông nghiệp. 

II. CHỈ TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO 

1. Chỉ tiêu đào tạo: Giao chỉ tiêu đào tạo giai đoạn 2022 - 2025 cho các 

cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện đào tạo cho 1.505 người; tương đương 

với 43 lớp, bao gồm: 02 lớp sơ cấp nghề Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp; 41 

lớp nghề nông nghiệp. 

2. Đối tượng đào tạo: Áp dụng theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia 

(riêng đối tượng tuyển sinh, đào tạo nghề sơ cấp Giám đốc Hợp tác xã có thể sử 

dụng kinh phí của cả 3 Chương trình MTQG để thực hiện), cụ thể: 

- Chương trình MTQG giảm nghèo: Người học nghề, lao động thuộc hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người lao động có thu nhập thấp. 

- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Người dân, cộng đồng 

dân cư, người học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp, doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn 

nông thôn. 

- Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi: Người lao động là người dân tộc thiểu số, người lao động 

là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống ở vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi; 

- Đào tạo nghề sơ cấp Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp: Cán bộ quản lý 

hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác, lao động có mong muốn bổ sung kiến thức về hợp 

tác xã nông nghiệp. 

3. Hình thức đào tạo: Trình độ sơ cấp và đào tạo nghề dưới 03 tháng. 

III. KINH PHÍ, CƠ CHẾ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí thực hiện 

- Được bố trí từ ngân sách Nhà nước hằng năm cho các địa phương từ các 

hoạt động phát triển giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

trong 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và các chương trình, 

đề án khác có liên quan.  



3 
 

- Kinh phí từ ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp 

khác cho các hoạt động đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn. 

2. Cơ chế tài chính thực hiện 

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ kinh phí để thực hiện nội dung đào tạo 

nghề nông nghiệp cho các địa phương chưa tự cân đối ngân sách thông qua các 

Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025. Ưu tiên bố trí ngân sách để triển 

khai thực hiện các nội dung đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn. 

- Huy động thêm nguồn lực của các tổ chức, các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng để bổ sung cho việc thực hiện. 

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Đổi mới, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm phổ biến, 

cung cấp đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách pháp luật Nhà nước về giáo 

dục nghề nghiệp. Làm tốt công tác định hướng, tư vấn, tuyển sinh nghề nghiệp 

gắn với giải quyết việc làm.  

2. Làm tốt công tác khảo sát, cập nhật, bổ sung nhu cầu học nghề của 

người lao động; dự báo sát nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp, cơ 

sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn để xây dựng kế hoạch đào tạo hằng năm, 

giai đoạn gắn với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 

huyện, từng vùng, từng ngành, từng địa phương. Chú trọng đào tạo các ngành 

nghề mới, nhất là các ngành nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật, sản xuất công nghệ 

cao gắn với quy hoạch các sản phẩm chủ lực, các vùng sản xuất hàng hóa tập 

trung, nghề Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp,... theo định hướng của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tại Quyết định số 3685/QĐ-BNN-KTHT ngày 

29/9/2022 phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông 

thôn giai đoạn 2022 - 2025 và Quyết định số 4468/QĐ-BNN-KTHT ngày 

17/11/2021 phê duyệt Chương trình đào tạo trình độ sơ cấp và giáo trình đào tạo 

nghề “Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp” phục vụ đào tạo nghề nông nghiệp 

cho lao động nông thôn. 

3. Tăng cường các điều kiện đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả đào 

tạo nghề nghiệp cho người lao động. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị 

đào tạo đồng bộ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu của 

người học và yêu cầu của thị trường lao động; nhất là các cơ sở đào tạo nghề 

nghiệp cho lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, lao động nông 

thôn. 

4. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp. Khuyến khích các 

nhà khoa học, nghệ nhân, cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, người lao động có tay nghề cao 

tại các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh có đủ điều kiện tham gia đào 

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

5. Chú trọng xây dựng, chỉnh sửa, đổi mới chương trình đào tạo phù hợp 

với yêu cầu của người lao động nông thôn và đặc điểm quy trình sản xuất, sinh 
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trưởng của cây trồng, vật nuôi ở từng địa phương; thường xuyên ứng dụng tiến 

bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới.  

6. Tăng cường gắn kết với doanh nghiệp để thực hiện đào tạo theo đơn đặt 

hàng, đào tạo có địa chỉ; đào tạo theo vị trí làm việc trong doanh nghiệp, làng 

nghề, hợp tác xã; gắn với thực hiện “Chương trình mỗi xã một sản phẩm - 

Chương trình OCOP”, liên kết sản xuất, hỗ trợ vốn sản xuất, tạo việc làm cho 

người lao động sau đào tạo.  

7. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, 

nhất là vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, người 

đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hỗ trợ 

đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng cho người lao động. Các cấp, 

các ngành tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ việc 

triển khai thực hiện kế hoạch; phát hiện xử lý nghiêm các sai phạm trong công 

tác giáo dục nghề nghiệp kịp thời, đúng quy định của Pháp luật. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND các xã, 

thị trấn tham mưu xây dựng kế hoạch hằng năm của UBND huyện về đào tạo 

nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn;  

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức đào tạo, 

tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho người tham gia công tác quản lý, 

giảng dạy nghề nông nghiệp; 

- Theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch; báo 

cáo định kỳ 6 tháng, hằng năm về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

UBND huyện theo quy định; 

- Tham mưu, tổ chức sơ, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 

2022-2025; căn cứ điều kiện thực tế tổ chức khen thưởng cho các tổ chức, tập thể, 

cá nhân có thành tích trong triển khai, thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho lao 

động nông thôn theo quy định. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan, tham mưu bố trí 

kinh phí từ ngân sách địa phương, kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương 

thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp đảm bảo các chỉ tiêu, nhiệm vụ của 

kế hoạch. 

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

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn quy trình, thủ tục 

thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn (bao gồm đào tạo nghề nông 

nghiệp) trên địa bàn huyện; 
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- Chủ trì, phối hợp với các địa phương rà soát, đánh giá và củng cố hoạt 

động của các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn. Phối hợp, tham mưu kinh phí đầu 

tư các trang thiết bị, hạ tầng để phục vụ công tác đào tạo nghề; 

- Phối hợp tham gia kiểm tra, giám sát và đánh giá tình hình triển khai kế 

hoạch này. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Đôn đốc, định hướng các cơ quan truyền thông xây dựng, duy trì, cập 

nhật các chuyên trang, chuyên mục, thường xuyên đăng tải các tin, bài tuyên 

truyền về đào tạo nghề, tạo việc làm, các chính sách ưu đãi đối với lao động 

nông thôn. Chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở thông tin tuyên truyền bằng nhiều 

hình thức, nội dung phong phú các hoạt động truyền thông về đào tạo nghề, tạo 

việc làm đối với lao động nông thôn. 

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện 

Theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị phối hợp tổ chức, vận động 

tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia 

thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện 

Lộc Bình giai đoạn 2022 - 2025. Thực hiện tốt công tác giám sát theo quy định.  

6. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

- Chủ động rà soát và xây dựng các chương trình, giáo trình phù hợp với 

xu hướng phát triển kinh tế nông nghiệp, sản xuất theo chuỗi an toàn, các nghề 

dịch vụ nông nghiệp; 

- Phối hợp với phòng lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc khảo sát 

nhu cầu học tập nghề của lao động nông thôn. Tổ chức tuyển sinh và đào tạo nghề 

đảm bảo theo chương trình đã được phê duyệt. Tổng hợp kết quả của từng 

lớp/khóa học, báo cáo kết quả về cơ quan quản lý tại địa phương, cơ quan quản lý 

nhà nước để theo dõi và tổng hợp theo quy định; 

- Đổi mới phương pháp đào tạo theo hình thức bắt tay chỉ việc, đào tạo 

thực hành là chính, đào tạo tại nơi sản xuất. Tổ chức linh hoạt các hình thức đào 

tạo từ trực tiếp, sang tự học có hướng dẫn; 

- Phối hợp với các địa phương tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho lao 

động nông thôn. Đẩy mạnh ký hợp đồng với các đơn vị sử dụng lao động để tổ 

chức đào tạo nghề theo nhu cầu, có địa chỉ. 

7. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Tuyên truyền, khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã sử dụng lao 

động đã qua đào tạo; đặt hàng các cơ sở đào tạo theo nhu cầu sử dụng nguồn 

nhân lực nông nghiệp tại địa phương. 

8. Các doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp 

- Phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo giáo dục nghề 

nghiệp các trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng và chương trình đào tạo nghề nghiệp 
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khác cho người học, đáp ứng được nhu cầu nhân lực trực tiếp trong sản xuất, 

kinh doanh và dịch vụ theo quy định của pháp luật; 

- Thông tin, báo cáo chính xác, kịp thời về nhu cầu đào tạo, sử dụng lao động 

theo ngành nghề và nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp, hợp tác xã. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp thực 

hiện tốt các nội dung trong kế hoạch, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. 

Trên đây là kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên 

địa bàn huyện Lộc Bình, giai đoạn 2022 - 2025 của UBND huyện Lộc Bình./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT;  

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;  

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

  - Lưu: VT, NNPTNT(HND). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

Hoàng Hùng Cường 
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