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BAO CÁO
Kêt qua giám sat vic thiyc hin Ngh quyt s 47/NQ-HBND ngày
14/7/2017 cüa HBND huyn v dào tio ngh cho lao dng nông thôn huyn
Bakrông giai doin 2017-2020
Thcc hin Quyt djnh sé, 12/QD-HDND ngày 06/4/2022 cüa Ban Kinh t - Xa
hi HDND huyn ye vic thành 1p Doàn giám sat "Vic thirc hin Nghj quyêt so
47/NQ-HDNID ngày 14/7/20 17 cüa HDND huyn ye dào tao nghê cho lao dng nông
thôn huyn Dakrông giai doan 2017-2020". Can cikê hotch cüa Doàn giám sat, các
dan vj, dja phuang d báo cáo theo dê cuo'ng yêu câu cüa Doàn giám sat. Trên co s
nghiên ciru báo cáo và lam vic trrc tiêp vOl các xã A Ngo, Triu Nguyen, thj trân
Krông Kiang và Trung tam GDNN-GDTX, Phông LDTB&XH huyn ti'r ngày
12/5/2022 — 17/5/2022, Doàn giám sat báo cáo kêt qua giám sat nhu sau:
A. CONG TAC TO CH1'C GIAM SAT
Vic th chüc giám sat cüa doàn giám sat v "Vic thi:rc hin Nghj quy& s
47/NQ-HDNID ngày 14/7/20 17 cüa HDND huyn ye dào tao nghé cho lao dng nông
thôn huyn Dakrông giai doan 20 17-2020" và thrc hin den cuôi nAm 2021 dam báo
ding ni dung, theo quy trinh, quy djnh cüa 1ut boat dng giám sat cüa Quôc hi,
HDND và Kê hoach giám sat ban hành theo Quyêt djnh so 12/QD-HDND ngày
06/4/2022 cüa Ban KT-XH HDNID huyn.
Doàn giám sat dä xây d%mg d cuong huOng dn báo cáo, thông báo ni dung,
thành phân, thOi gian, dja diem cho các dôi tuçlng chju sir giám sat chü dng trong
cong vic xay dmg ni dung báo cáo, bô trI can b và chuân bj các diêu kin theo kê
hoach cüa doàn giám sat.
B. KET QUA GIAM SAT
I. CONG TAC TRIEN KHAI THçC HIN NGH! QUYET
Thirc hin Quy& djnh s 1956/QD-TTg ngày 27/11/2009 và Quyt djnh s
46/2015/QD-TTg cüa Thu Tithng ChInh phU; Các Thông tu 42/2015/TT-BLDTBXH,
thông tu 43/2015/TT-BLDTBXH, thông tu 07/2017/TT-BLDTBXII-1, thông tu
08/2017/TT-BLDTBXH, thông tu 34/2018/TT-BLDTBXH cüa B Lao dng —
Thuang binh và xã hi và Quyêt djnh 14/2016/QD-UBND cüa UBND tinh Quàng Trj
ye hithng dan thirc hin cong tác dào tao nghe cho lao dng nông thôn tinh Quãng
Trj. Tren cci sO Nghj quyet so 47/NQ-HDND ngày 14/7/20 17 cüa HDND huyn.
UBND huyn dà ban hành cac Quyêt djnh, Eê an, kê hoach là co bàn day dü, phü
hap yOj tInh hInh thçrc te dê chi dao, huOng dan, triên khai thçrc hin có hiu qua
nhim vii dào tao nghê cho lao dng nOng thôn tren dja bàn huyn.

Trén co si các van bàn chi dao cüa cp có thm quyn lien quan, nhIn chung các
co' quan, don vj, UBND các xâ, thj trân theo chüc nàng nhim vii và tInh hInh thirc tê
ti dja phuong da tham mixu thirc hin tot cOng tác tuyên truyên nâng cao nhn thrc
ye dào tao nghê cho lao dng nông thôn huyn Dakrông giai doan 2017-2020.
II. TiNH HiNH THIXC HIN NGH! QUYET TU' NAM 2017 DEN NAY
1. Di vó'i th1 trn Krông Kiang, xã A Ngo và xã Triu Nguyen
1.1.Nhfrng kIt qud dt dwic
Dàng üy, HDND, UBND, UIBMTTQ\TN các xä A Ngo, Triu Nguyen và Thj
trail dà xác djnh duçic vic dào tio nghê cho lao ctng nông thôn là mt thim v1i hêt
süc quan trçng trong vic nâng cao nguôn nhân lrc cho dja phuong, là nhtng bi.thc di
dung, là giài pháp can thiêt dê tao vic lam on djnh, tang thu nhp cho nhân dan và
thicc hin giãm nghèo ben vIrng. Qua do các xã, thj trân dà có nhiêu no 11rc, cô gang
trong cong tác và trách nhim cüa mInh, dä tIch crc chü dng phôi hqp vi các cci
quail, don vj chuyên mon cap huyn thirc hin tot chüc näng, nhim v11 phát triên
kinh t — xà hi; trng buâc dua kinh tê xà, thj trân phát triên, nâng cao dyi sOng cüa
nhândân.
Trong nhftng näm qua cOng tác dào tao nghê cho lao dng nông thôn nhäm tao
và giâi quyêt vic lam, tang thu nhp cho ngithi dan duc Dàng Uy, chInh quyên các
xä, thj trân chii tr9ng, quan tam và chi dao thirc hin khá tot. Ngay sau khi có nghj
quyt 47/NQ-HDND ngày 14/7/2017 cüa RDND huyn ye dào tao nghê cho lao dng
nông thôn huyn Dakrông giai doan 2017-2020 duqc ban hành; Dàng üy, UIBNID các
xã, thj trân dã to chirc các Hi nghj quail trit, phô biên và ban hành các kê hoach,
cong van ye chi dao, diêu hành và tO chirc thirc hin ye nhim vi1 dào tao nghê cho
lao dng nOng thôn trên dja bàn khá hiu qua.
Trong qua trInh thirc hin tuyên truyên, vn dng, triên khai cOng tác dào tao
nghe cho lao dng nông thOn trên dja bàn co bàn các xã, thj trân dä ban sat theo dung
quy trInh và quy dnh pháp lut, thirc hin khá tot quy chê dan chü a co sâ lien quan
dn cOng tác dào tao nghê, dung tinh than Nghj quyêt 47/NQ-HDNID ngày 14/7/2017
cüa HDND huyn; dam bào tInh cong bang, cong khai, dan chü, qua do dã tao duqc
sr dOng thi4n khá cao trong nhân dan. COng tác thông tin, tuyên truyên, tix van
hu&ng nghip ye dào tao nghê cho lao dng nOng thOn trong giai doan 2017-2021
cüng duçic UBND các xà, thj trân phôi hqp vOi các Co quan, don vj chuyên mon cap
huyn tham gia và tO chi'rc các dqt tuyên truyên, phô biên các chInh sách ye dào tao
nghê cüa các cap có thâm quyên mt each khá hiu qua; nhu Quyêt djnh 1956/QDTTg ngày 27/11/2009, Quyêt djnh sO 46/2015/QD-TTg cüa Thu Tuâng ChInh phü và
quyêt djnh sO 1 5/QD-UBNID ngày 28/6/2011 cüa UBND tinh Quàng Trj. Két qua giai
doan 2017-2021 trên dja bàn các xä, thj trail dâ phOi hçip CC co quan don vj lien quan
tO chüc dào tao nghe cho lao dng nOng & các xâ A Ngo, Triu Nguyen và Thj trân
duçic 269 lao dng trong do nghê nOng nghip là 229 lao dng, phi nOng nghip là 40
lao dng. cv the xa A Ngo dä phOi hqp to chüc dào tao nghê duc 04 lOp cO 80 hçc
viên tham gia. Trong do nghê nOng nghip là 40 hQC viên gOm k thu.t chàn nuOi gà
thâ vu&n là 20 h9c vien yà 20 hçc viên ye k thut chän nuôi de; nghe phi nOng
nghip là là 40 h9c viên ye nghê xay d%rng. XA Triu Nguyen dào tao nghê và hçc
nghê dugc tong sO 117 lao dng, trong dO: Nuôi giun quê lam thuc an cho gà vjt 30
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ngu?ñ; trng sà 1y tinh d.0 30 nguôi; nuôi Huo'u 1y nhung 17 nguôi; nuôi düi sinh
san 20 nguôi; nuôi và trj bnh cho gà vjt 20 ng1xi. D.c bit trong giai doan 20172021 so nguii diiçc to vic 1am 3.440 lao dng trong do: nghê nông nghip 1.786
lao dng, cong nghip 724 lao dng, djch vit 890 lao dng. Dôi vOi thj trân Krông
Klang tp huân duçic 40 lao dng, gôm ye k5 thut cio mU cay cao su là 10 lao dng
và each sU diing các 1oi thuôc bâo v thirc 4t là 30 lao dng; lap k5 thut chê biên
mon an vâi 32 hçc viên.
V dánh giá hiu qua sau dào tto ngh cUa 3 xã, thj trn qua khão sat, ntm bt
thông tin là khá hiu qua có khoâng trên 75% hçc viên sau dào tao nghê áp ding vào
lao dng san xuât có vic lam và tang thu nhp cho bàn than và gia dInh. D.c bit là
nghê xay drng có trén 90% lao dng ap d%lng và cO hiu qua dâ tang thu nhp cãi
thin dai gia dInh và mt so nghê khác nhu: nghé nuOi huciu lay nhung, nghê trông
rau sach, nuOi dé, nuôi gà thà vu&n,. . .và mt sO mO hinh dang phát huy hiu qua
thông qua dy nghê nhii mô hInh chän nuOi 1cm, mO hInh nuOi giun quê ket hqp chàn
nuOi gà, mO hInh trông rung, trông chuôi, trông sã,. . . dtc bit dä có mt sO san pham
cUa dja phuang dã trâ thành thucmg hiu hang hóa Nhu: Trà du den xanh lông xä
Triu Nguyen.
1.2. Tn tgi, hgn ché', khó k/ian
Mt s c.p Uy dãng, chInh quyn dja phuGng trong cOng tác chi dao, diu bath,
to chUc thuc hiên và ban hành van bàn chi dao thuc hiên vic dào tao nghê cho lao
dng nông thôn cOn chua day dU, ni dung chua sâu sat vOi tInh hInh thirc te cUa dja
phucmg.
Cong tác phi hçip cUadja phuang vai các co quan, dan vj, ban ngành cp huyn
trong thim v1j tuyên truyên, 4n dng, phô biên và tO chUc dào tao nghê cho lao
dng nông thôn có khi thiêu chit ché, dông b, hiu qua chua cao.
Nh.n thirc va thUc v cOng tác dào tao ngh& h9c ngh, tao vic lam tang thu
nhp cUa mt so b phn ngui dan con nhiéu han chê.
Mt s dan vj, dja phuong trong cOng tác tuyên truyn, 4n dng, don dc, theo
dOi, vn dng các bce viên tham gia trong suOt khóa hçc dào tao khOng dat; con có
hc viên không theo hc dat so tiet hoc, khOng duc cap chUng chi nghe.
Mt s hc viên khi duc dào tao xong chua có thac tçr tao vic lam, tim kim
vic lam, cOn cO thUc trong cha lai, không phát huy duc kien thUc dã hçc
Kinh phI b trI cho cong tác dào tao ngh hang näng cUa các cp phân b con
chm, nguôn kinh phi ho trq cho bce viên tham gia dao tao con thâp.
Cong tác diu tra khão sat nhu cu bce cUa di tuqng va chn ngh dào tao cUa
mOt so dja phuang chua sat, chua phU hqp; vic xây dirng ké hoach dào tao nghe
hang näm cOn chm, chua cii the, thiêu hqp l và diêu chinh nhiêu lan nell a hu&ng
den tiên dO dào tao nghe hang 11am vâ tao vic lam sau dao tao.
Vic tin hành diu tra, kbào sat các di tuqng sau khi ducic dào tao ngh và giai
quyêt viêc lam, tao vic lam và nâng cao thu nh.p cüa các dja phuang, don vj chua
thirc hin duçc hoc th%rc hin chua chat chê, thieu day dU, nen chua dánh giá duc
mOt each toàn din d tim ra giài pháp thIch hçp cho nam sau và Ca giai doan.
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Hu ht các xä, thj tr.n trong vic phi hcip trin khai dào tao ngh cho lao dng
nông thôn a djaphixong mInh dé thirc hin theo chi tiêu Nghj quyêt cüa Dãng b,
HDND xä, thj trân hang näm dêu không dat chi tiêu dt ra.
2. Di vó'i Trung tam Giáo diic ngh nghip- giáo dic thtrô'ng xuyên huyn (
Trung tam GDNN-GDTX)
2.1. Kt qua dt thrqt
2.1.1. Cong tác tuyên 1ruy#n, vin d3ng, phJ biln nâng cao nhin thá'c và ban
hành các van bàn tham mwu c/il dzo, diu han/i 1hi'c hien
Nghj quy& s 47/NQ-HDNID ngày 14/7/20 17 cüa HDND huyn v dào tao ngh&
cho lao dng nông thôn huyn Dakrônggiai doan 2017-2020 là mt chuong trInh lan
dê ho trg phát triên nhäm tao chuyên biên math m ye chat luçng nguôn nhân lirc lao
dng nông thôn, nâng cao hiu qua lao dng san xuât; thüc day tim kiêrn thj tnrô'ng
kêt noi cung câu lao dng; tao và giãi quyêt vic lam; nâng cao tay nghê gän vâi nâng
cao thu nhp lao dng nông thôn trên dja bàn huyn; thüc day vic lam ben vftng gän
vai tang näng suât lao dng, cài thin diêu kin lam vic, nâng cao thu nhp và phông
ngira tai nan lao dng.
Sau khi Nghj quyêt s 47/201 7/NQ-FIDND ngày 14/7/2017 cüa Hi dng nhân
dan huyn duçic ban hành kern theo Dê an dào tao nghê cho lao dng nông thôn
huyn Dakrông giai doan 2017 — 2020. Trung tam GDNN-GDTX huyn dã khân
trirong tiên hành phôi hçp các co quan, don vj lien quan va UBND các xã, thj trân
tham mi.ru cho UBND huyn xây dirng ké hoach dào tao nghê cho lao dng nông thôn
cho Ca giai doan và trng näm và to chic 1p ho so ma l&p thirc hin dào tao nghê
theo kê hoach hang näm khá hiu qua.
Trén c& s& các van bàn hithng dn cüa các cp có thm quyn Trung tarn
GDNN-GDTX huyn dã phôi hqp các co quan, don vj, doàn the và UBND các xã, thj
trân thirc hin lông ghép cong tác tuyên truyên, phô biôn m1ic dIch, nghia và các
chIth sách cüa ChIth phü ye cong tác dào tao nghê cho lao dng nông thôn den tn
ngithi dan trên dja bàn huyn; v.n dng nguai dan math dan dng k tham gia các
lap hQc nghê thäm tao diêu kin cho ngi.thi nOng dan có trIth d tay nghô that djnh
dê chuyên dôi nghê nghip, biêt each tO chirc san xuât, nâng cao thu nhp cho bàn
than và gia dIth; gop phân tIch c11c vào cong tác giãm nghèo ben vftng vào cOng cuc
xây dirng nOng thôn mói cüa dja phuong khá the và hiu qua.
Trung tam GDNN-GDTX huyn dä trtrc tip v lam vic vai UBND các xã, thj
trân trén dja bàn huyn dê tu van, diêu tra, khào sat thu câu và 4n dng h9c viên
tham gia h9c nghê vâi nguyen vçng cüa nguai dan, vOi diêu kin kith tê, xä hOi cüa
dja phuong và thông that ye kê hoach ma lap, tuyên sith, quãn l các lop duçic mO
tai dja phuong thàm nang cao chat hrçing và hiu quàdào tao theo djth huOng, quy
hoach phát triên kith tê xä hi cüa dja phisong tuong dôi hiu qua.
Hang nAm, các co quan, don vj lien quan gm Trung tam GDNN-GDTX, Phông
Giáo ditc- Dào tao, phông LD-TB&XH huyn phôi hqp thçrc hin cong tác tu van
huOng nghip và phân luông cho hçc sith phô thông cuôi cap. Ni dung tu van tp
trung vào vic thông tin cho hc sith biêt ye djth huOng phân luông dôi vOi h9c sith
sau khi tot nghip THCS và THPT; Djth hi.rOng cho h9c sith each lira ch9n ngàth
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ngh, trung h9c phü hqp vOi näng lirc và s& truông cüa ban than và diu kin gia
dInh; Cung cap thông tin cho hc sinh biêt chê d chInh sách khi hçc nghê và các thj
trithng lao dng,...
2.1.2. Kt qua dào tio ngh, tto vic lam, tang nãng sut lao dng
* Kit qua dào tçw ngh
- Dào t.o ngh cho lao dng nông thôn: Trung tam GDNN-GDTX huyn dã
dào tao nghê trInh d sci cap và dào tao nghê thu?mg xuyên trong giai doan 20172021 thñ gian duth 3 tháng cho 60 lap nghê vâi 1.114 hçc viên hoàn thành khóa hQc.
Trong do có 53 lap nghê nông nghip vâi 986 h9c viên và 7 lap nghê phi nông
nghip vói 128 hçc viên.
- Lien kt dào tao ngh: Nàm 2019, Trung tam d lien kt vâi Trung Trung
cap nghê Quàng Trj dào tao 01 lap trung cap the biên mon an vai 53 h9c viên tot
nghip. Näm 2021, Trung tam lien két vâi Truang Cao däng k5 thut Quàng Trj dào
tao 03 lap trung cap ché biên mon an vói 220 hçc viên, hin dang triên khai dào tao.
* Hiu qua mang igi cza cong tác dào tgo nghJ
Qua xem xét báo cáo và lam vic vâi Trung tam và các xâ, thj trn nhn thy
cong tác dào tao nghê dA timg buâc giüp nguai lao dng nông thOn nâng cao tay
nghê, có kiên thüc lam ra nhng san phâm chat luqng dáp mg nhu cau thj tru&ng; tao
diêu kin cho ngiiai nông dan co trInh d tay nghê nhât djnh dê chuyên dOi nghê
nghip biêt cách tO chüc san xuât, tir tao vic lam, nâng cao thu nhp cho bàn than,
gia dInh và xà hi; gop phân nâng cao chat lung lao dng nông thôn, tmg buâc gop
phân tIch circ vào cong tác giâm nghèo ben vüng.
* Dánh giá kIt qua dgt du'çrc theo myc tiêu chung, myc tiêu cy thl cia Nghj
quyêtgiai dogn 2017-2020 và den cuói nám 2021.
- Kt qua dào tao ngh dà th%rc hin giai doan 2017-2020: Trên co s& nguôn
kinh phi dugc giao và sü diving, Trung tam dã dào tao nghê cho 1074 lao dng, dat
67,13% mjc tiêu Nghj quyêt so 47/20171NQ-HDND dã dê ra (1600 lao dng), trong
do:
+ Day ngh thu?ing xuyên duâi 3 tháng: 1042 lao dng, dat 86,8% Nghj quyt
là 1200 lao dng)
+ Day ngh trInh d sci cap: 72 lao dng, dat 18,0% (Nghj quy& là 400 lao
dng)
+ Dào tao ngh phi nOng nghip: Dat 11,5% Nghj quyt là 30-35%)
- Nãm 2021 :Trung tam dào tao duc 02 lap ngh nOng nghip vai 40 h9c viên,
chua dat chi tiêu dé ra (Nghj quyêt là 300-350 lao dng).
* ChInh sách wu tiên, h trcr dào tgo ngh
- Chinh sách iru tiên lra chçn các ngành ngh dào tao, di tixqng dào tao, thôi
gian dào tao, trInh d dào tao; Trung tam GDNN-GDTX huyn co bàn dâ barn sat và
dçra trén co sa các ngành nghe theo Quyêt djnh 14/2016/QD-UBND cüa UBND tinh
Quàng Trj, dieu kin thirc tê cüa tirng dja phuong. Trung tam a phôi hqp vái UBNID
các xA, thj trân kháo sat, 1p k hoach ma iap dào tao cho dôi tixqng nguai h9c theo
tInh hInh phát trien kinh té xA hi cüa dja phuong. Dôi tuqng tham gia h9c nghê chü
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yu là ngi.räi dan tc thiu s; h nghèo, cn nghèo, ngui khuyt tt và mt s It là
lao dng nông thôn là hqp l và dam bào quy djnh.
- ChInh sách h trçY chi phi bce tp và h trçl tin an và di li cho di tuçmg lao
dng nông thôn tham gia hçc nghe duçic ho trçl chi phi hc tp theo djnh müc trng
nghê quy djnh ti Quyêt djnh 14/2016/QD-UBND cUa UBND tinh Quàng Trj và
Quyêt djnh 46/2015/QD-TTg cüa Thu tung ChInh phU thI Trung tam th1rc hin chi
trá chê d dam bào dung quy djnh.
* Kinh phi thirc hin
- Kinh phi dào tto ngh tr ngun ngân sách tinh, ngan sách huyn, tr các
chucmg trInh mvc tiêu quôc gia nông thôn mâi, giâm nghèo ben vftng.
Tng kinh phi thirc hin 2017-2021 là 2.234.397.000d (bao gm kinh phi tr
ngân sách trung uong và tinh (CT. MTQG NTM): 1 .325.636.000d, ngân sách huyn
470.546.000d va tr nguôn 30a là 438.215.000d. Tong kinh phi duçc phân bô/tông
thu câu kinh phi: 2.234.397.000d/5.480.000.000d dt 40,77%.
* Phát trin và nhân rng mô hInh dào to ngh có hiu qua
Tü näm 2017 dn nay, Trung tam dà xây dirng duçic 33 mô hInh a các thorn,
h gia dInh thu mô hIth nuôi 1cm nái sinh san, mô hIth nuôi gà thã vll&n, mô hIth
trông chuôi, trông sã, Ngoài các mô hIth dâ xây dirng, mt so hçc viên cña mt so
lap nghê thu nghê k5 thut xây dirng, dã cUng thau thàth 1p thorn, các thorn t1r
nhn xây dirng rnt s cong trIth nhà 6 cho ngu?iii dan trên dja bàn xã và các dja bàn
lan can; Mt sO hc viên tham gia vào tO hqp tác san xuât hay hqp tác xä tai cac xã
nhu lap k5 thut trOng sà, lap k5 thut trOng dua hâu là co bàn có hiu qua.
2.2.Tiin 4ii, hçzn ChL khó k/ian
- Co sâ h. t.ng, trang thit bj cOn thiu, chua dng b; trang thi& bj rnt s
mon hu hông, xuOng cap, ehua dáp 1rng dU thu câu giâng day, dào to cüa Trung
tam.
- Di ngü giáo viên con thiu so vai s luqng biên ch duçic giao, dc bit là
không có giáo viên dy nghê cho lao dng nông thOn.
- Ngun kith phi dào tto ngh thu&ng b tn chtrn (6 tháng cuM näm) trong khi
dja bàn huyn rng, chia cat ye müa mua nên khó triên khai cOng tác ma iap dào to
nghê vào các tháng cuOi näm.
- Cong tác diu tra khão sat thu c&u, ma lap cüa mt s dja phuong chua sat
vai thu câu hc tp nên khi xay dirng kê hoch dào tto phãi diêu chith thiêu, gay
ânh hisang den tiên dO dào to nghê hang näm và t.o vic lam sau dào tio.
- Nhiu nguOri dan con có tu tithng trOng cha, ' 1i, chua chü dng trong qua
trInh hc và to chuc san xuât, lao dng sau khi hc nghê.
- Kinh phi h trq cho nguôi hc ngh (tin chi phi hc ngh) cOn th.p so vOi
quy djth cüa Trung uang.
3. Di vOi phOng Lao dng-Thuong binh và xã hi huyn (PhOng LDTB&XH)
3.1. Kt qua dit thrçrt

3.1.1. Cong tác thông tin, truyn thông, 1w vihi, hithng nghip v dào 4:0 ngh
cho lao dông nông thôn và tham mwu triên khai thrc hin
Xác djnh dao tao ngh cho lao dng nông thôn là nhim vi ht sirc quan trçng
trong vic nâng cao chat luçing nguôn nhân lirc cüa dja phuang; hang 11am Phông
LD-TB&XH huyn phôi hçip vOi cac c quan, dçn vi Va to chüc Hi doàn the chInh
trj xà hi huyn kêu gi và lien két vâi co quan doàn the, các cci s& dào tao nghe, các
doanh nghip trên dja bàn tinh ho trV dy nghê cho lao dng nông thôn trên dja bàn
huyn trên mt so lTnh virc khá hiu qua.
Thrc hin Quy& djnh s 1956/QD-TTg ngày 27/11/2009 cUa ThU tithng ChInh
phU ye vic phê duyt Dê an "Dào tao nghê cho lao dng nông thôn den näm 2020";
Nghj Quyêt so 47/NQ-HDND ngày 14/7/20 17 cUa HDND huyn; nhIn chung phông
LD-TB&XH huyn dä kjp thôi tham muu cho Huyn Uy, UBND huyn chi dao cong
tác dào tao nghê cho lao dng nông thôn trén dja bàn huyn kjp thai, Phông cUng dâ
tham mini cho UBND huyn thành 1p Ban chi dao thrc hin dê an "Dào tao ngh
cho lao dng nông thôn den näm 2020" theo Quyêt djnh 1956/QD-TTg cUa cap
huyn (tai Quyêt djnh sO 1081/QD-UBND ngày 05/7/2011), dông thi chi dao các xã,
thj trân thành l.p Ban chi dao cap xà.
Phông LD-TB&XH huyn dã tham mini xây dirng D an s 67/DA-UBND
ngày 27/9/2010 cUa UBND huyn ye "Dào tao nghê cho lao dng nông thôn giai
doan 20 10-2020" và ban hành Kê hoach so 51/KH-UBND ngày 28/06/2011 cUa
UBND huyn ye dào tao nghê cho lao dng nông thôn giai doan 2011-20 15, Kê
hoach so 43/KH-UBND ye dào tao nghê cho lao dng nông thôn theo Quyêt djnh
1956/QD-TTg giai doan 20 17-2020 là dam bào.
3.1.2. Kt qua dào tio ngh, to vic lam, tang nãng sut lao dng

* Kit qua dào tgo ngh
Tng s lao ding qua dào tao, t.p hu.n ngh dn cui näm 2020 trên dja bàn
huyn có khoàng 10.579 ngix?i dat 87% Nghj quyêt và chiem t' l 43,33% dan so
trong d tuôi lao dng tang 19,33%, so vâi näm 2010 (24%); Trong do sO lao dng
qua dào tao nghê 6.531 ngisôi chiem t' 1 27,7%, tang 14,5% so vâi nam 2010
(13,2%). So lao dng qua dào tao, t.p huân nghê giai doan (2017-2021) có 2.920
ngl.rôi, trong do sO lao dng di.rçrc dào tao nghe 1.497 ngui, nghê nOng nghip có
1.129 lao dng, nghe phi nông nghip cO 368 lao dng. Tao và giãi quyet vic lam
mói giai doan (2017-202 1) 4.633 lao dng, xuât khâu lao dng các nithc 172 ngui.
* Dánh giá kit qua dQt du'çic theo myc tiêu chung, myc tiêu cy th cüa Nghj
quyêt giai dogn 2017-2020.
- K& qua dào tao ngh dã thc hin giai doan 2017-2020: Tren co sâ ngun
kinh phi ducic phân bô/nhu câu kinh phi là 2.836.175.000/5.480.000.000 dat 51,75%;
PhOng dã chU dng tham mutt cho UIBNID huyn và phôi hqp the don vj lien quan to
chüc m& các lOp dào tao nghê cho 1.382 lao dng, dat 86,38 % so mvc tiêu Nghj
quyet so 47/2017/NQ-HDND dä dê ra (1600 lao dng), trong dO:
+ Day ngh thu&ng xuyen duâi 3 tháng: 1310 lao dng, d.t 109% Nghj quy&
là 1200 lao dng)
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+ Day ngh trInh d so cp: 72 lao dng, dt 18% (Nghj quyt là 400 lao dng)
+ Dào tao ngh phi nông nghip: 333/1.328 lao ng, dat 20,1% Nghj quyt là
30-35%)
3.2. Ton 4z4 hzn chê, khó k/ian
- Vic trin khai k hoach tuyên truyn, diu tra, kháo sat nhu cu dào tao ngh
và 1p ké hoach dào tao nghê cho lao dng nông thôn tai các xã, thj trân chm so vói
yêu câu; chua sat vâi nhu câu và diêu kin thrc tê cüa ngu?ii lao dng.
- Mt s b phn lrc luqng lao dng nông thôn chua thirc sir quan tam dn
vic h9c nghê dc bit là licc lung lao dng thanh niên.
- S lao dng tham giah9c ngh phi nông nghip con It, chua gop phAn lam
chuyên djch co Câu ngành nghê lao dng & nông thôn.
- Vn d giãi quy& vic lam cho lao dng sau khi hçc ngh gp nhiu kho
khàn vi chua djnh hiió'ng duçc nghê can hçe ma thU yêu là tir tao vic lam; chua
math dan vay von dâu tu sau khi hçc xong nghê.
- Cong tác dào tao trong nhng 11am qua mâi ChU yu tp trung vào CáC mô
hInh thl diem vic dào tao m& rng các dja phuong van con han chê chua phU hqp vi
thu câu, chua lien kêt gãn chit thu câu sU dung lao dng cUa các doath nghip, co
sâ san xuât kinh doanh vào Cong tác dào tao
ii. oANii GIA CHUNG
1. Nhfl'ng kt qua dt dirçrc
Trong th&ng nàm qua, các co quan chuyen mon Cap huyn, UBND các xã, thj
trân thin chung dã thtrc hin khá tot cong dào tao nghê và giái quyêt vic lam cho lao
dng nông thôn bang vic tham mu'u và ban hành CáC van bàn chi dao, diêu hàth, xay
dirng kê hoach rà soát thu câu dào tao nghê dé m lap dào tao nghê, tp huân nghê
cho lao dng nông thôn khá hiu qua.
- Phi hçip giUa CC co quan, don vi lien quan cap huyn và cp Uy, chIth quyn
các xâ, thj trân trong cong tác tuyên truyên, phô biên, tu van, huàng dan dê than dan
duqc biêt và tham gia hçc nghê, dào tao nghê cho lao dng nông thôn tuong dôi
thun li.
- Cong tac dào tao ngh cho lao dng nOng thôn trên dja bàn huyn thftng näm
qua d gop phãn quan trçng dôi vâi vic nâng cao chat luqng nguôn than lirc trên dja
bàn huyn. Dào tao nghê dã buâc dâu có gän vâi giãi quyêt vic lam cho nguai lao
dng thäm tao ra thu thp, nâng cao chat lugng cuc sOng, giãm nghèo, thUC day
phát triên kinh tê xâ hi, gift vftng an ninh quôc phOng i dja phuong.
- T l lao dng sau khi h9c ngh phi nOng nghip tim kim duçic vic lam hoc
tir to vic lam có thu thp kha on djth dat tr trên 75 %. Trong do dién hIth nhu:
nghê k5 thut xây dirng 140 ngithi, có
lam và thu thp on djnh trên 90%; nghê
mc: 28 nguai, có vic lam và thu nhp on djnh 100%; nghê may Cong nghip: 17
nguai, t l tim kiêm duqc vic lam dat 100%. Các l&p dy nghê cho lao dông nOng
thOn co bàn gan vâi djth huàng, chuong trIth phat triên kith tê xâ hi cUa dja
phuong. Hâu het lao dng sau khi duçic dào tao các lap nghê nOng nghip dA biet ap
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dicing eác tin b khoa hc k5 thut vào qua trInh san xut gop phn dáng k trong
vic tang nàng suât, san lugng cay trông gop phân lam gia tang giá trj san xuât trén
dja bàn huyn. Mt so It lao dng dâ manh dan vay von dâu tix tang quy mô san xuât
de tao vic lam va cho thu nhp on djnh tüng buóc thoát nghèo và yuan len lam giàu.
Day là mt trong nhüng dâu hiu tIch eirc và tao nên tiên dê eho eác 11am tiêp theo.
- Cong tác tu van, tuyên truyn, djnh huóng, phân lung h9c sinh cuôi cap dirge
thrc hin hang nàm nhàm giUp cho các em djnh hurng hçc nghê nghip tuong lai khá
kjp thii và diên ra hang nàm.
NhIn chung, vic dào tao ngh cho lao dng nông thôn a các xâ, thj trn và các
Co quan, don vj lien quan dã dirge quan tam to chüc thirc hin khá hiu qua, dä gop
phân quan tr9ng phát triên kinh tê, tang thu nh.p cho nguai lao dng trên dja bàn
huyn trong thai gia qua.
2. Hin che, kho khan
Ben enh nhUng kt qua dat dirge nêu trên cong táe dào tao ngh cho lao dng
nông thôn van can có nhng han chê, khó khän sau:
- Co sâ 4t cht dào tao ngh mc dü dâ dirge quan tam du tu nhirng chua dng
b, chua thong xüng nên cong tác dào tao nghê eon khó khän.
- Ngithi dan và di tugng trong d tui lao dng chua thre sir quan tam dn vice
hQC nghê và tham gia dào tao nghê, nhât là liic luqng thanh niên.
- Vic trin khai 1p k hoach, cOng táe tuyên truyn, diu tra, rà soát, khão sat
nhu dào tao nghê, dOi tuqng h9e nghê, chn nghê eho lao dng chua chit ehë, ehua
sat vai th%rc to nhu câu và diêu kin thirc tê cüa nguai lao dng, danh sáeh h9c viên
thay dôi nhiêu lan dan den vice tO chir ma lap chm, cOn eó hçc viên không theo hêt
khóa hçc và không dirge cap ehüng ehi.
-S luqng lap dào tao ngh phi nông nghip eOn han eh chua dáp 1mg dirge thu
eâu lao dng phiic vi eho miie tiOu ehuyên djch eo cau kinh tO trOn dja bàn huyn.
- Ngun ngân sáeh cp trên phân b eho cong tác dào tao ngh dang cOn thp so
vâi Nghj quyêt dä phê duyt dan den so luqng l&p dào tao và ngành nghê dào tao
ehua dat mic tiêu, kê hoaeh dO ra. Vic phân bô kinh phi dào tao nghO eon ehm dâ
dan den triên khai dào tao ehâm tiên do.
- DM tugng bce ngh da s là lao dng nOng thôn, diu kin kinh t eOn thiu
khO khàn nOn khó tham cáe lap hçe nghê tp trung tai huyn.
- S luqng giáo viên day ngh co hftu cüa Trung tam GDNN-GDTT hin tai
chua dáp tng eho thu câu ma lap tai dja bàn eáe xä, nên hang näm phâi hqp dông
giáo yiên thith giang tü cáe eo sa day nghO khác dê tham gia giãng day.
- Vn d giai quy& vic lam eho lao dng sau khi hc ngh gp thiu khó khan
vi ehua djnh hirang dirge nghê can hçc ma chü yêu là tçr tao viêc lam; chua math dan
vay von dau tu sau khi hc xong nghO.
- COng tae dao tao trong thng näm qua mai chü yu tp trung vào các mO hInh
thI diem, 'i dao tao ma rông eác dja phuong van cOn han ehe chua phü hgp vâi thu
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cu, chua lien kt gn cht chê thu cu sü dung lao dng cüa các doanh nghip, Co so'
san xuât kinh doanh trong cong tác dào tao nghê cho lao dung nông thôn.
3. Nguyen nhân cüa khó khán, hn ch
- Nhân dan chua nhn thüc mt cách dy dü v trn quan tr9ng cüa vic hc
nghê trong qua trInh phát triên kinh té - xã hi tai dja phuong, mt khác van dê
chuyên dôi nghê nghip trên dja bàn huyn là van dê bet sue khó khàn, djnh hithng
nghê nghip chua rO rang nên nguo'i lao dng cOn lung tang, thiêu t1r tin khi tham gia
däng k h9c nghê.
- Cong tác tuyên truyn chua thirc hin thuông xuyen trên các phuong tin thông
tin dai chüng nên, chua duçic lông ghép vào các buôi hi, h9p thôn, bàn nên nhiêu
nguo'i lao dng nông thôn chua hiêu rO hêt các chü trucing, chIth sách cüng thu
quyên lgi khi tham gia hQc nghê.
- Mt s dja phucmg chua gn dào tao ngh cho lao dng vói giài quyêt vic lam
và djnh huo'ng, quy hoach phát triên kith té xä hi cüa dja phuong mIth vo'i dê an
xay drng Nông thôn mâi; lao dng nOng thôn bce nghê van dang trong tIth trng
ngu&i hc theo thu câu tir phát. Thiêu sir lông ghép, phôi hçip cüa các chuong trIth,
dir an trong vic h trçl san xuât vói dào tao nghê.
- Cp üy, chIth quyn, Ban chi dao dào tao ngh các xâ, thj trn chisa thrc sr
quan tam dung mirc den cong tác hc nghê cho lao dng nông thôn, cong tác diêu tra
cp that các thông tin lien quan den dào tao nghê chua duc thuo'ng xuyên, lien tc,
cap that km trtr thiêu kjp tho'i, chua phü hqp vâi thu câu lao dng.
- Cong tác tuyên truyn, 4n dng, khão sat ly thu cu cüa nguo'i hc ngh,
chn nghê cüa các dja phucmg và don vj lien quan chua sat vOi thrc tê, thiêu lOp h9c
không dü hc viên, hçc viên däng k thung không tham gia hçc, không theo bce hêt
khóa.
- Nhn thüc cüa nguOi dan v tm quan trçng cüa vic bce ngh d tao vic lam,
tang näng suât lao dng, dê nâng cao thu th.p chua day dU; Phong tiic tp quán, thói
quen lao dng san xuât chrn thay dôi; djth hixOng nghê nghip chua rô rang, chua
math dan vay von dê phát trien kith tê h.
- Nang 1irc cüa mt s can b, cong chac lam cong tác dào tao ngh k& ni
cung câu lao dng, tham muu xây dmg kê hoach cOn han chê, chua phát buy het
trách nim.
- Kith phi du tu co so' 4t chat cOn han hçp và dan trãi, nguôn kith phi phân b
hang nàm chm và chua dam bâo theo Nghj quyêt.
- Vic dáth giá hiu qua, rà soat các déi tuçmg sau dào tao ngh và xây dçrng k
hoach dào tao nghê hang näm và giai doan cüa các xä, trj trân chua duqc thçrc hin
hoc thçrc hin không day dü, chua rO rang, chua kjp tho'i; dan den chu có giài pháp
ci th cho thai gian tiêp theo.
III. MEN NGH, oE XUAT
A.
,.
1. Boa vo'! IJBND huyçn
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- D xut, kin nghj vâi Sâ Lao dng Thucing binh và Xã hi tAng cung m các
dâo tao nghê cho lao dng nông, thôn, bôi duOiig chuyên mon dành cho can b
lam cong tác dào tao nghê, giâi quyêt vic lam co sâ nhAm nâng cao trInh d và
chat luqng tham muu thirc hin cOng tác dào tao nghê, giãi quyêt vic lam cüa các dja
phuang; hang nAm bô trI, phân bô kinh phi kjp thai cho dja phuong dê to chic ma
Rrp hçc dam bâo kê hoach dung tiên d.
- Tip tiic quan tam, chi dao các cci quan, don vj và dja phuong thirc hin tOt
cOng tác dào tao nghê cho lao dng nông thôn, djnh huang phân luOng bce sinh cuôi
cap và cong tác rà soát cung câu lao dng sat
thirc tê dé thirc hin dông b các
giái pháp ye dào tao nghê gAn
giâi quyêt vic nâng cao thu nhp.
- B trI kinh phi dào tao ngh tü du nAm d ma
dào tao ngh dam bâo diu
kin thai gian nguôi lao dng có khà nAng tham gia l&p hçc day dü.
- D nghj cp có thm quyn và cUng pMi hçp b trI kinh phi du tu co sâ 4t
chat, trang thiêt bj dam bão theo thu câu cho Trung tam GDNN-GDTX huyn dê ma
các l day nghê cho các bce viên a xa chua có ncci km trü.
- D cong táe dào tao ngh gn
phát trin mô hInh san xut nông ghip, d
nghj UBND huyn can bô trI lông ghép cho các doi tuqng dã qua dào tao nghê nguOn
von tr các ehuong trInh, dic an ye ho tr phát triên san xuât hang 11am dê tao mO hInh
cho các dôi tixqng nay có diêu kin thirc hin phát trien kinh tê, nâng cao thu nhp
qua nghé mmnh duc dào tao on djnh lâu dài. GAn kêt cOng tác dào tao nghê vói tao
san phâm OCOP và ehé biên san phâm thuong hiu.
- TAng cuang cOng tác chi dao UBND các xA, thj trân hang nAm lam tot cOng tác
rà roát, dánh giá duqc kêt quA có bao nhiêu % các dôi tuqng sau khi dAo tao nghê
xong ap d%Tng nghê, có vic lam On djnh, tAng thu nhp và sO lung khOng áp ding
nghê duc dào tao, dang that nghip; dê có giAi pháp cii the cho vic dào tao nghê
11Am sau và cA giai doan tiêp theo.
- Hang nAm UBND huyn t chüc Hi nghj danh giá lai kt qua dào to ngh
cho lao dng nOng thOn; dê tim ra nhüng tOn tai, han chê khó khAn, vuàng mAt; dê ra
giAi pháp phü hqp cho nAm sau và cA l trInh.
-Kin nghj d xut vâi Trung uong, Tinh nén có các ch d dc thU han nUa v
vay vOn phiic vi dào tao nghê, giAi quyêt vic lam, phiic vii sAn xuât cho nguai dan
thuc huyn nghèo; bO trI xây dirng nhà a ban trU cho dôi tuçing dirge dào tao nghe
dc bit 1A hc nghê phi nOng nghip.
2. Doi vo'i UBMTTQVN huyçn va cac to chtrc chinh tr - xa h9i
D nghi UBMTTQVN huyn, các to chUc chInh trj - xA hi tip tiic dy math
cOng tác tuyén truyên, van dng các doàn viên, hi viên tham gia dào tao nghê, tp
huan nghe dê nâng cao k thut trong san xuât nOng nghip, tAng nAng suât lao dng
dê nâng cao thu nhp.
DoAn thanh nien phéd hqp v&i các ngành, các dja phuang làmt& cOng tác tu
van, djnh hithng nghé nghip cho các em bce sinh cuOi cap, sau khi tot nghip THPT
hoc THCS, xác djnh nAng lirc cUa bAn than dê 1ira chn ngành nghê phU hqp vói ban
than cUa cac em.
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Ph hp cht chë vâi UBND các xa, thj trn các co quan, don vj chuyn mon
cap huyn trong cong tác tu van chn nghê, chçn dôi tuqngtham gia dào tao phü hçip
dê nâng cao chat luqng dào tao và hiu qua sau dào tao nghê.
3. Dôi vói Trung tam Giáo diic ngh nghip — Giáo di.c thu*ng xuyên
huyn
- Tip tiic thirc hin t& chüc näng, thim v1i cüa ngành trong dào tao ngh cho
lao dng nông trong giai doan tiêp theo dung quy trInh, quy djnh và nâng cao chat
luqng, hiu qua.
- Phi hqp vâi Phèng GD&DT, các &m vj truàng hçc trên dja bàn huyn th
chüc thirc hin cOng tác tu van huóng nghip và phân luông cho h9c sinh sau tot
nghip THCS và THPT.
- Ph& hqp vâi các hi, doàn th cp huyn, UBND các x, thj trn khào sat cii
th thu câu h9c nghê tai các dja phirong, lien kêt vth the co sâ dào tao nghê ngoài
huyn va các don vj, doath nghip sü diing lao dng thirc hin dào tao nghê cho lao
dng nông thôn, dông thii phôi hqp to chüc các san giao djch vic lam, ngày hi tu
vn, tuyên diing lao dng nhãm tuyên truyên tu van giói thiu vic lam cho ngiRi lao
dng.
- C.n kt ni vth các don vj dào tao ngh cp tinh có näng lire, uy tIn trong dào
tao nghê cho các hçc viên sau khi hc nghê tai don vj, dja phuang có thu câu h9c cao
han dê tiêp tiic dào tao nâng cao tay nghê gän vOi giãi quyêt vic lam và tim kiêm
vic lam.
- Hang näm cn phi hqp vâi phông LD-TB&XH huyn tham muu UBND
huyn to chüc dánh giá kêt qua dào tao nghê cho lao dng nOng thôn trén dja bàn
huyn.
4. Di vói Phông Lao dng thtro'ng binh- Xã hi huyn
- Tang cung cOng tác kim tra, dáth giá chit luçmg, hiu qua các 1p dào tao
nghê trén dja bàn huyn và hung dan các xâ, thj trân trong cong tác rà soát cung câu
lao dng, cOng tác dào tao nghê gän vOi tao và giài quyêt vic lam hang nàm.
- Tham miru giüp UBND huyn kt ni thj trung cung cu lao dng và giài
quyêt vic lam cho lao dng nOng thOn sau khi các dôi tuqng dä hoàn thânh cOng tác
dào tao nghê và nâng cao tay nghé.
- Phi hqp chit chê vâi các don vj lien quan t chüc m 1p dào tao ngh cho
lao dng nOng thOn dam bào dung tiôn d và chi tiêu kê hoach dt ra.
- Chü trI tham muu cho UBND huyn hang nàm t chuc Hi nghj dáth giá k&
qua cOng tác dào tao nghê cho lao dng nang thôn gän vâi tao va giâi quyêt vic lam.
- Hang nàm Phông cn phi hqp ch.t chë vâi Trung tam GDNN- GDTX huyn
và UBND các xã, thj tran to chüc dáth giá cii the các mô hInh thI diem, các mô hIth
có hiu qua chIth xác d tO chüc hçc tr%rc tiêp tai mO hInh hay tham quan h9c hOi.
5. DI!i vó'i IJBND các xã, thj trn
- D nghj cp üy dãng, chIth quyn dja phuong và Hi doàn th quan tam, tang
cu?mg han nüa cong tác chi dao, diêu hàth, tO chüc thrc hin va ban hành van bàn
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chi dao thirc hin vic dào tao ngh cho lao dng nông thôn kjp thii, c11 th Co hiu
qua.
- D nghj các xâ, thj trAn thirc hin t& cong tác tuyên truyn, 4n dng, tu vn
dOi tuçmg trong d tuôi lao dng tIch circ tham gia dào tto nghê, t.p huân nghê gàn
vic lam, tim kiêm vic lam.
- PMi hcip cac ngành, Co quan, don vj lien quan thrc hin cong tác tu vn giâi
thiu vic lam, tuyên dicing lao dng dé tham gia lam vic tai các doanh nghip, cong
ty có vic lam on djnh tang thu nhp.
- UBNID các xa, thj trn cn trin khai k hotch tuyên truyn, diu tra, khâo sat
nhu câu dào tao nghê và 1p kê hoach dào tao nghê cho lao dng nông thôn tai dja
phuong minh dam bão thai gian so vâi yêu câu; phü hqp, sat vOi nhu câu diêu kin
thirrc tê cüa ngui lao dng, dê thirc hin dào tao nghê dam bâo theo kê hoach dt ra
và có hiu qua.
UBND các xã, thj trtn hang näm tin hành rà soát, khào sat, diu tra ciii th các
dôi tuqng sau dào tao nghê duçic áp diing nghê dào tao vào thirc tiên san xuât, có vic
lam on dinh, tang thu nhp, hoc dang thâp ngip.
D& vâi UBND các xã chua duçic giám sat trong dçit nay, d nghj các xâ thirc
hiên tot nhiêm vu dao tao nghê cho lao dông nông thôn gän vcn viêc giai quyêt viêc
lam, tang thu nhp; dông thai khãc phiic nhftng van dê cOn ton tai, han chê, khó khän
nhàm tao nhiêu cong an vic lam cho ngui lao dng.
Trên day là báo cáo kt qua giám sat vic thirc hin Nghj quy& s 47/NQHDND ngày 14/7/2017 cüa HDND huynvê dào tao nghê cho lao dng nông thôn
huyn Dakrông giai doan 2017-2020 và den cuOi näm 2021 trên dja bàn huyn cUa
Ban Kinh tê - Xà hi HDND huyn EDakrông./.
Noi n/:mn:
- TT. HDND huyn; UBND huyn;
- UBMTFQVN huyn;
- Trtrâng, PhO, các Uy vin Ban KTXH;
- PhOng LDTB&XH huyn;- Trung tam GDNNGDTX huyn;
- HOND, UBND các xa, thj trn;
-LuuVT.

TM. BAN KJNH TE - xA HO!
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