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UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA 1101 CHU NGHiA VIT NAM 
TINH  B!NH DTIcING Dc 1p  - Tir do - Hnh phñc 

KE bACH 
Thyc hin Be an dào to ngh cho lao dng nông thôn 

tinh BInh Dirrng nám 2018 
(Kern theo Quyêt c7inh so 5t /QD-UBND ngày O( /3/2018 cia UBND tinh) 

Can c1r Quyt djnh s 1956/QD-TTg ngày 27/11/2009 cüa Thu tuóng ChInh 
phü phê duyt Dê an "Dào tao  nghe cho lao dng nông thôn den nàm 2020"; 

Can cü Quyt djnh s 971/QD-TTg ngày 0 1/07/2015 cüa Thu tuó'ng ChInh 
phñ ye vic sira dôi, bô sung Quyêt djnh so 1956/QD-TTg ngày 27/11/2009 cüa 
Thu tuóng ChInh phü phê duyt Dê an "fào tao  nghê cho lao dng nông thôn den 
nàm 2020"; 

Can cü Quyt dnh s 46/2015/QD-TTg ngày 28/09/2015 cüa ThU tu&ig 
ChInh phU ye viec Quy djnh chInh sách h trg dào tao  trInh d so cap, dao tao  dxOi 
3 tháng; 

Can cir Quyt djnlTi s 63/2015/QD-TTg ngày 10/12/2015 cUa Thu tithng 
ChInE phU ye vic Quy djnh chInE sách ho tr dào tao  nghê và giãi quyêt vic lam 
cho ngixi lao dng bj thu hôi dat (sau day gi tat là Quyêt djnh so 63/2015/QD-
TTg); 

Can cü Thông tu lien tjch s 1 12/2010/TTLT-BTC-BLDTBXH ngày 
30/7/20 10 cUaB Tài chInh và B Lao dng — Thuong binh và Xâ hi ban hành v 
vic Hithng dan quân l và sU dçing kinh phi thc hin Dê an "Dào tao  nghê cho lao 
dng nông thôn den nàm 2020" ban hành theo Quyêt djnh so 1956/QD-TTg; 

Can cü Thông tu lien tjch s 128/2012/TTLT-BTC-BLDTBXH ngày 
09/8/2012 cUa B Tài chinh, B Lao dng - Thuo'ng binh và Xâ hi ye vic Si:ra 
dOi, bô sung mt sO diêu cUa Thông tu lien tjch so 112/2010/TTLT-BTC-
BLDTBXH ngày 30/7/20 10; 

Can cir Thông tu lien tjch s 30/2012/TTLT-BLDTBXH-BNV-
BNN&PTNT-BTC-BTTTT ngày 12/12/2012 cUa B Lao dng — Thuong binh và 
Xã hOi, Bô Nôi vu, Bô Nông nghiêp va Phat triên nOng thOn, Bô Tai chinh, Bô 
Thông tin và truyen thông ye vic Huàng dan trách nhim to chic thirc hin Quyêt 
dnh 195 6/QD.-TTg ngày 27/11/2009 cUa ThU tuàng ChIrth phU phê duyt Dê an 
"Dào tao  nghê cho lao dng nông thôn den nám 2020"; 

Can cir Thông tu s 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 cUa B Tài chinh 
Quy dnh quãn l và sU diing kinh phi ho trg dào tao  trinh d so' cap và dào tao  duói 
3 tháng; 



Can ci Thông tu s 44/2016/TT-BLDTBXH ngày 28/12/2016 cüa B Lao 
dng — Thucing binh và Xã hi huó'ng dan chfrih sách dào tao  nghê nghip, tao  vic 
lam cho ngui chap hành xong an pht tü, 

NIhm dáp irng kp thai nhu cu h9c ngh cüa nguô'i lao dng nông thôn, Uy 
ban nhân dan tinh xay dirng Kê hoach thrc hin Dê an dào tao  nghê cho lao dng 
nông thôn trên dja bàn tinh BInh Duong näm 2018 nhu' sau: 

I. MJC TIEU 

1. Nâng cao ch& lucmg và hiu qua dào to ngh& nhm tao  vic lam, tang 
thu nhp cho lao dng nông thôn; gop phân chuyên djch co câu lao dng và Co CâU 
kinh tê, phçic vçi sir nghip cong nghip boa, hin dai  hóa nông nghip, nông thôn. 

2. Näm 2018 th chrc dào tao  ngh cho 1.547 ngui là lao dng nông thôn 
(LEDNT). Trong do, nhOm nghê phi nông nghip: 970 ngthi, nhóm nghê nông 
nghip: 577 ngui. 

II. DOI TIJNG VA DIEU KIN DUC HO TRV HQC NGHE 

1. Dôi ttrng áp diing: Ngui hc là phi n, lao dng nông thôn, ngui 
khuyêt tt tham gia hçc các chuong trinh dào tao  trInh d so cap, dào tao  duâi 03 
tháng, trong do ixu tiên nguOi khuyêt tt và các dôi tung là nguO'i thuc din duc 
hu&ng chInh sách u'u dãi ngui cO cong vâi cách mang, ngui dan tc thiêu so, 
ngithi thuOc  h nghèo, h cn nghèo, ngui thuc h gia dInh bj thu hôi dat nông 
nghip, dat kinh doanh, lao dng nCt bj mat vic lam, ngu dan; các cci quail, to chüc, 
cá nhân có lien quan. 

2. Diu kin ngtrô'i h9c thrçrc h trçr dào tio 

a. Trong d tuôi lao dng (nü tCr dü 15-55 tuôi; narn tr dü 15-60 tui), có thu 
cu hc ngh có trInh d h9c van; trumg hçp hc nghê, t.p nghê dé lam vic cho 
nguOi sü diing lao dng thI phãi dü 14 tuôi; nhttng ngui không biêt d9c, viêt có the 
tham gia hc nhüng nghe phü hçp thông qua hInh thrc kern c.p, truyên nghê vâ 
phâi dü sirc khOe phii h?p  vâi nghê can h9c. 

b. Co phuong an tçr tao  vic lam sau h9c ngh darn bào tInh khâ thi theo xác 
nhn cüa Uy ban nhân dan cap xã hoc duc don vj sir dçing lao dng cam kêt 
tuyên dung hoc cO don vj cam kêt bao tiêu san phâm sau h9c nghê. 

c. Di vi lao dng nông thôn: NguO'i lao dng cO h kh.0 thung trü tai  cac 
xã, ngui lao dng có h khâu thithng trü tai  phumg, thj trân dang trirc tiêp lam 
nOng nghip hoc thuc gia dInh có dat nông nghip bj thu hôi. 

d. D& v9i nguii khuyt tat: Co giy xác nhn khuyt tt hoc the xac nhn là 
ngui khuyêt tt hoc sO 11th trçi cap hang tháng (cac huyn, th xä, thành phO tOng 



hçip danh sách gui trlrp tip v Trung tam day ngh Ngui khuyt tt cUa tinh d 
duqc dào tao  và quyêt oan theo qui djnh). 

d. Di vi lao dng b mt vic lam 

- Trrning hçip lam vic theo hçp dng có mt trong các giy th sau: Quy& 
djnh thôi vic, buc thôi vic; quyêt djnh sa thai; thông báo hoc thôa thuan châm 
dirt hçip dông lao dng, hqp dông lam vic; hçp dông lao dng hoc h'p dông lam 
vic dà hêt han  hoc d hoàn thành cong vic theo hgp dOng lao dng. 

- Trithng h9p lam vic không theo hp dông: Giãy xác nhn cüa ngui su 
diing lao dng. 

- Tnthng hçp tir tao  vic lam: Giy dàng k kinh doanh con hiu tçrc hoc 
xác nhn cUa Uy ban nhân dan cap xä (trong truOng hp không có giây dng k 
kinh doanh). 

e. Di vâi ngui d. h trç dào tao  nhizng b mt vic lam thI ngoài các giy 
t duc qui djnh tai  Khoân e can bô sung them chung chi hoc giây chung nhn d. 
hoàn thành khóa dào tao truóc do. 

g. Di vói ngi1i thuc h gia dmnh b thu hi dt nông nghip, dt kinh 
doanh: Quyêt djnh thu hôi dat cOn trong thai han  duçc ho trg quy djnh tai  Diu 4 
Quyêt djnh sO 63/2015/QD-TTg ngày 10/12/2015 cüa Thu turng ChInh phü. 

h. Ngui chp hành xong an phat tü: Trong các di tuçmg nêu trên, uu tiên 
dào tao  nghê cho ngthi lao dng thuc din hu'O'ng chInE sách uu dãi nguôi có 
cOng vâi each mang, ngui thuc h nghèo, h 4n nghèo (theo tiêu chI cüa tinh), 
ngui dan tc thiêu sO, nguO'i khuyêt tat, nguii thuc h gia dInh bj thu hôi dat 
nông nghip. 

3. Xác djnh di ttrqng thrqc h trq hyc ngh 

- Nguii lao dng thuc din ducic hu&ng chInh sách uu dãi ngui có cOng 
vói cách mng du9'c xác djnh theo quy djnh tai  Thông tu so 36/2015/TT-
BLDTBXH ngay 28/9/20 15 cüa B Lao dng — Thucmg binh va Xà hi huOng dn 
ho so', trInh tçr thu tiic thirc hin chê d u'u dâi trong giáo diic dào tao  dôi vâi ngui 
có cOng vâi each mang va cüa h9. 

- H nghèo, h cn nghèo (theo tiêu chI cüa tinh) ducic xác dnh theo Quyt 
djnh so 65/2015/QED-UBND ngay 23/12/2015 cüa Uy ban nhân dan tinh Blnh 
Duo'ng ye vic Quy djnh ye chuân nghèo tiêp cn da chiêu tinh BInh Duong giai 
doan 2016 - 2020 va chinE sách bao lu'u dOi vci h thoát nghèo. 

- NguO'i khuyêt tt ducic xác djnh theo Thông tu lien tjch s 37/2012/TTLT-
BLDTBXH-BYT-BTC-BGDDT ngay 28/12/20 12 cüa lien B Lao dng - Thumg 
binh va Xä hi — B Y te - B Tai chInE - Bô Giáo due va Dao tao. 

3 



- Nguii bj thu hôi dat canh tác duçc xác djlllTI theo quy djnh ti Nghj djnh so 
47/2014/ND-CP ngày 15/05/2014 cüa ChInh phü và Quyêt djnh sO 63/2015/QD-
TTg cüa Thu tung ChInh phü. 

- Di tuçing lao dng nông thôn khác là lao dng không thuc nhóm di 
tuçing 1, 2 trong Dê an 1956 và có h khâu thuOng trü trên dja bàn tinh gOm mt 
trong nhüng dôi tuçmg sau: 

+ Dang lam vic nlnmg chua dugc dào to ngh trong linh virc do. 

+ Dang lam vic nhung thiu vic lam (vi dci lao dng thai vi). 

+ Thiu vic lam (ngui có s gi lam vic bInh quânl tun nhO han 40 gi 
hoc It han gi theo chê d qui djnh dôi vi ngui lam cong vic nng nhçc, dOc 
hi nhimg có nhu câu lam them gi và san sang lam vic khi có vic). 

+ Không có vic lam và dang tim vic. 

Dng thai, nhffi'ig d& tuçing sau day không dugc h trçY theo chInh sách cüa 
Dê an: 

- H9c sinh, sinh viên dang theo h9c Tiu h9c, Trung h9c ca s và Trung hçc 
ph thông ho.c dang theo h9c h chInh quy ti các trixông trung cap, cao däng, dai 
h9c, trut'mg nghê. 

- Nhüng ngithi dang hung luang tr các loi hInh doanh nghip, các co quan 
hành chinh sr nghip cüa nhà nuOc. 

- Nhttng ngui dang hu&ng luo'ng hixu hang tháng. 

Lixu : Tt cà các di tuçmg du?c h trçi hçc ngh theo K hoach nay du 
phãi có h lthâu thithng trü trén dja bàn tinh BInh Duang. 

in. CAC CHE DQ, CHINH SAd 

1. ChInh sách di vó'i ngu'ôi h9c 

a. H trçY chi phi dào to 

- NgtxO'i khuy& tt theo qui dnh cüa Lut Nguäi khuyt tt va cac van ban 
huó'ng dn Lut: tôi da 06 triu dOng/ngithi/khóa h9c. 

- Ngithi thuc h dng bào dan tc thiu s nghèo; nguô'i thuc h nghèo & 
các xà dc bit khó k}iàn theo qui djnh cüa Thu tuóng chInh phü: tOi da 04 triu 
dông/ngu&i/kiióa h9c. 

- Ngu&i dan tc thiu s& ngu&i thuc din duçc hu&ng chInh sách u'u däi 
ngu&i có cong v&i cách mng theo qui djnh cña Pháp lnh uu dãi ngu&i có cOng v&i 
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each mng, ngithi thuôc h nghèo (theo tiêu chI cüa tinh), ngi.thi thuc h gia dInh 
bj thu hôi dat nông ghip, dat kinh doanh theo quy djnh tai  Quyêt djnh so 
63/2015/QD-TTg, 1ao dông n bi mat viêc lam tôi da 03 triêu dông/nguGl!khoa 
bce. 

- Ngu?ii thuc h cn nghèo (theo tiêu chi cña tinh): ti da 2,8 triu 
dông/ngithi/khóa hoc. 

- Ngithi hc là phii nQ, lao dng nông thôn không thuc các di tuçing trên: 
Müc tôi da 2,8 triu dông/ngithi/khóa hoc. 

- Truè'ng hçip nguèi hc dng thèi thuc các di ti.rçYng nêu trên chi duçc 
hu&ng m1rc ho trg chi phi dào tao  cao nhât. 

Luu : M'.irc chi phi dào tao  cho trng ngh và mirc h trq cit th di vâi tuxng 
dôi tuçYng tharn gia hc chuong trInh dào tao  trInh d so cap, dào tao  duâi 03 tháng 
do Chñ tjch Uy ban nhân dan tinh phê duyt phü hp vi chuong trInh, thi gian 
dào tao  thirc tê và dc thu cüa tmg vüng, dja phuong. Djnh mirc nay dã duqc Si 
Lao dng — Thuong binh và Xã hi, S Tài chInh và các co s giáo dic ngh 
nghip tInh toán các mirc chi ci the (Phii 1ic 1, 2 dinh kern). 

b. H trq tin an, tin di lai 

- Nhórn 1: Ngii thuc din dugc hithng chInh sách uu dãi nguñ có cong 
vi each mang, ngui khuyêt tat, ngui dan tc thiêu sO, ngui thuc h nghèo 
(theo tiêu chi cüa tinh), nguèi thuc hO gia dInh bj thu hOi dat nông nghip, dat 
kinh doanh, lao dng nt bj mat vic lam tham gia hc các chucing trInh dào tao 
trInh dO so cap, dào tao  duói 03 tháng, c the: 

+ Mtrc h trç' tin an 3 0.000 dngInguè'i/ngày thirc hoc. 

+ Mrc h trq tin di Iai  200.000 dng/ngu?Yi/khóa hpc (nu dja dim dào tao 
a xa no'i cu trü ti'r 15 km trâ len). 

Riêng di vói ngu?i khuy& tt và ngu?ii hc cu trü & xã thuOc  vüng khó khan 
hoc dc bit khó khän theo qui djnh cüa Thu tuàng ChInh phü: Miirc h trV tiên di 
lai 300.000 dong/nguai/khóa hc (nêu da diem dào tao & xa noi cix trü tr 5 km tr& 

len). 

- Nhóm 2: LDNT thuOc din hO Co thu nhp ti da bang 150% thu nhp cüa 
hO nghèo (theo chuan cua tinE) duc ho tr tiên an 10.000 dOng/ngày thrc 
hc/ngu?xi. 

- Nhóm 3: LDNT k.hác duçic h, trçi tin an 10.000 dng/ngày thirc hc/nguèi. 

- Riêng LDNT là ngu&i dan tOe  thiu s thuOc din duçyc hu&ng chInh sách 
ixu dài ngu&i Co cong v&i each mang, hO ngheo và hO cO thu nhp tOi da bang 150% 
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thu nhp cüa h nghèo h9c các khóa hçc trmnh d trungcp, cao d&ng dugc hithng 
chInh sách day nghê dôi vói h9c sinh dan tc thiêu so ni ti-u (duçc huâng h9c 
bong, trçi cap xã hi và các chInh sách khác nhu h9c sinh trung h9c phô thông dan 
toe nôi trü). 

2. H trçr vn vay tfr Ngân hang chInh sách xã hi 

- Ngithi lao dng dirçic vay vn d h9c ngh theo qui dnh hin hành. Nu 
lam vic on djnh da phucing (co xác nhn cüa UBNID cap xâ) sau khi hc nghê s 
duçic h trg 100% lAi suât dôi vâi các khoàn dã vay. 

- Mi ngui chi dugc h tr? dào tao  mt ln theo chInh sách h trg tir ngun 
ngân sách Nhà nuó'c, nhmg ngiri triró'c day dã dugc ho trçr dào tao  theo các chInh 
sách hin hành khác cüa Nlhà nuc thI khOng duqc tiêp tiic ho trg dào tao  theo 
chInh sách cüa Dê an nay. Tnrng hqp nhng nguôi dã dirge ho trg dào tao  nhimg 
bj mat vic lam do nguyen nhân khách quan thI Uy ban nhân dan cap xã xem xét, 
quyêt djnh tiêp tiic ho trg hçc nghê dê chuyên dôi vic lam theo chinh sách cña 
chrnmg trInh nay nhtmg tôi da không qua 03 lan. 

3. ChInh sách di vó'i giáo viên, giáng viên: Giáo viên, giãng vien, ngui 
day nghê (can b k5' thut, k su, ngui lao dng có tay nghê cao tai  các doanh 
nghip, ca s& san xuât, kinh doanh và các trung tam khuyên hông, lam, ngu, nông 
dan san xut giOi tham gia day  nghe) dirgc trã tiên cônggiãng day  vâi mic 52.500 
dông/giô; ngui day nghe là các tiên sT khoa hçc, tiên si trong lTnh vçrc nOng 
nghip, ngh nhân cap tinh trâ len dugc trâ tiên cOng giàng day vói müc tôi thiêu 
3 00.000 dông/buôi. 

IV. DIX MEN NHt'NG NGANH NGHE DAO TJO NAM 2018 

Tp trung dào tao  mt s ngành ngh phü hqp vâi nguôi lao dng, khOi phic 
the lang nghê, ngành nghê truyên thông trong nOng nghip, các ngành nghê phyc 
vi cho doanh nghip, trang trai và các cong trInh dan diing, gOm các nghê sau: 

1. Nghê May cong nghip 

- Thè'i gian dào tao:  11 tun, 400 giô' (LT: 52 giè', TH: 348 gi). 

- 01 lap h9c: tr 20 - 35 hçc viên. 

Sau khi h9c xong, hc viên có kha näng sir dyng, 4n hành dugc các loai 
may may cOng nghip trong các cOng ty, xi nghip; có the tim vic lam tai  các 
doanh nghip hoc nhn gia cong các mt hang may mac. 

2. Ngh May gia duing 

- Thai gian dào tao:  20 tun, 643 giè' gia (LI: 180 gia, TH: 463 gia). 
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-011óph9c:t1 PO -35h9cviên. 

Sau khi h9c xo g, hçc viên có khá näng do, v, ct may, 1p rap mt s mu 
quail áo thjnh hành; c the m& tim hành nghê tai  dja phucmg, quail 1 hoc tim 
vic ti các tim may. 

3. Ngh Thit 6, to mu toe (Ten gi khác: Ct un tóc) 

- Thi gian dào ao: 18 tun, 660 gi (LT: 147 gi, TH: 513 gi). 

- 01 1rp h9c: tr P0 - 35 hçc viên. 

Sau kbi hçc xo g, h9c viên có khã näng cat, un, thit k các mu toe khác 
nhau cho ftimg khuôn mt cii the; có the m tim hành nghê riêng hoc lam vic 
trong các tim cat uôn tóc. 

4. Ngh Lái xe iâng hang 

- Thai gian dâo o: 12 tun, 440 gRi (LT: 120 gi, TH: 320 gi). 
N 

-011&ph9c:tü20-35h9cviên. A 

Sau khi hoc xo 
so su cô dôi vixe n 
xe nâng. 

I 

g, h9c viên có khã näng 4n hành, bâo duô'ng, khàc phiict 
.ng hang; có the tim vic trong các doanh nghip có siing 

  

5. Ngh Nu an, dãi tic 

- Thai gian dào tao:  11 tun 400 gi? (LT: 148 gRi, TH: 252 gi). 

- 01 lcp h9c: tu 20 - 35 hcc viên. 

  

Sau khi h9c xong, h9c viên có kha nàng thçrc hin duçic các mon tr thông 
thtthng den dãi tiêc, xây dirng thic don cho buôi tic, dam bâo an toàn và v sinh 
thirc phâm; có the m& quán an, ho.c tim vic tai  các nhà hang. 

6. Ngh Cam hoa 

- Thii gian dào tao:  18 tun, 660 gRi (LT: 147 gii, TH: 513 gR). 

- 01 1p h9c: tIx 20 - 35 hçc viên. 

Sau khi h9c xoag, h9c viên có khã nàng vn diing dugc các nguyen tc cm 
hoa A Dông và Tây phuong; thrc hin dugc tat cà các kiêu cam hoa và kêt boa; áp 
diing các kiên thirc d. hçc dê cam hoa cho gia dinh hoc m tim kinh doanh.. 

7. Nghê Trang 

- Thai gian dào  

diem 

tao: 18 tun, 660 gi (LT: 147 gi, TH: 513 gi). 
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-011àphoc:tü'20-35hocviên. 

Sau khi h9c xong, h9c viên có khã näng trang dim cho tmg khuôn mt cii 
the; có the ma tim hành nghê riêng hoc lam vic trong các tim. 

8. Ngh Trông và nhãn gi6ng nm (Ten gyi khác: K5 thut trng nm) 

- Thai gian dào tto: 11 tun 440 gia (LT: 100 giO', TH: 340 gia). 

-01lóphoc:tr20-35hocviên. 

Sau khi hçc xong, h9c viên có khà náng phân tIch duçc các dc tInh sinh h9c, 
giá trj dinh duông và duçc 1iu cüa mt so loai nâm trong và ngoâi nuâc; trông, 
chàm soc duçic các loai nâm an di1ng qui trInh k thut; có the tir trông các loai nâm an 
dê kinh doanh. 

9. Ngh Tto dáng và chãm soc cay cãnh (Ten gçi khác: K5 thu@ trng 
và chäm soc sinh vat cãnh) 

- Thè'i gian dào tao:  11 tuân, 440 gia (LT: 86 gR, TH: 354 gia). 

-011&phoc:t1x20-35 h9cviên. 

Sau khi h9c xong, h9c viên cO khâ näng phân 1oti các loai hoa viên; trng, 
chain soc các l°aj cay cãnh; có the tim vic tai  các cong ty, xi nghip, truông h9c, 
bnh vin... có lien quan ên cay cânh hoc có the tir tao  vic lam tai  gia dInh. 

10. Ngh Trông, chãm soc và khai thác mu cao su 

- ThOi gian dào tao:  10 tun, 440 gia (LT: 56 gia, TH: 384 gi). 

- 01 lop hçc: tir 20 - 35 hçc viên. 

Sau khi h9c xong, h9c viên có khã nàng trng, chäm soc và cao  mu cao su 
dung qui trInh k thut; çó the tim vic lam tai nông trug, tiêu diên hoc tir tao 
vic lam tai  gia dInh nhu: nhn giông cao su de kinh doanh. 

11. Ngh Chãn nuôi thu y (Ten gi khác: K thut chãn nuôi thu y) 

- Thai gian dào tao:  10 tun, 360 gia (LT: 207gia, TH:153gia). 

-01laphoc:th20-35hocviên. 

Sau khi hçc xong, h9c viên Co khà näng phân loai gi6ng, thçrc hin duçyc 
vic phOng, chtta trj bnh và chàn nuôi heo, trâu, bô, gia cam; có the tçr tao  viêc lam 
chän nuOi gia dinh hoc tim vic tai  các trang trai. 



12. Nghê Trông bu'&i theo cong ngh VietGap (Ten gi khác: K5 thut 
trông btrô'i) 

- Thi gian dào tao:  10 tun, 350 gRi (LT: 126 giô, TH: 219 gRi, Kim tra: 05 
gRi). 

-011óph9c:tr2O-35h9cviên. 

Sau khi h9c xong, hçc viên có khã nàng trng, chàm sóc, thu hoach, báo 
quân bthi theo dung yêu câu ki thut; có the tir tao  vic lam hoc lam hgp dông 
trong các doanh nghi san xuât, kinh doanh các san phâm lien quan den cay bu&i. 

13. Ngh Trn rau an toàn (Ten gçi khác: Trông rau hfru co') 

- Thi gian dào tao:  11 tun 440 gi (LT: 82 gi, TH: 304 gi, Kim tra: 54 

giô). 

-011phQc:tix20-35h9cviên. 

Sau khi hc xong, h9c viên có kha näng phân tIch ducic các ctc tInh sinh h9c, 
giá trj dinh du&ng và dugc 1iu cüa rnt so loai rau trong và ngoài nithc; trMg, 
chàm soc dixçic các loi rau an ding qui trinh k5 thut; có the tir trông các l°ai  rau an 

dêkinhdoanh. 

Trong qua trInh thirc hin, tüy theo nhu cu cüa các doanh nghip, ngui sü 
diing lao dpng va nguol h9c nghe, Uy ban nhan dan cac huyçn, th xa, thanh pho co 
trách nhim tong hçip gi:ri ye S Lao dng — Thrnmg binh và Xà hi de phôi hqp 
cüng các ngành có lien quan trInh Uy ban nhân dan tinh ho sung them ngành nghê 
dào tao. Riêng dôi vi the nghê näm trong danh myc dugc Uy ban nhân dan tinh 
phê duyt theo kê hoach dào tao nghê cho lao dng nông thôn hang nàm (tü 2010 — 
20 17), các huyn, thj xä, thành phô dugc phép chuyên dôi lrp (nêu nhu câu cüa 
nguô'i h9c thay dOi) dê dam bào chi tiêu duqc giao. 

V. TRINH DQ DAO TAO, D!A DIEM DAO TJO 

Dào tao trInh d sa cp và day  ngh dtrOi 3 tháng, tp trung tai  các Ca s& giáo 
dye nghê nghip có chuc nàng dào tao  phü hçp (kê cã các Ca si giáo dye nghê 
nghip ngoài cOng 1p dêu dugc tham gia). Ngoài ra con thxc hin hInh thuc dào 
tao luu dng tai  x, phuO'ng, th trân, theo cyrn dan cu. 

VI. BOI DIJU]kG CAN BQ CONG CHfC 

Theo K hoach riêng cüa Sâ Ni vi. 

vii. cAc IIOT DQNG CUA KE 1IOCll 

Tuyen truyn, tu vn h9c ngh và vic lam dôi vi lao dng 
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1. Hott dng 
nông thôn 



- Ni dung: PM bin chü truang, chInh sach mi cña Dãng và Nba nuâc v 
dào to nghê cho lao dng nông thôn, giáo dye nghê nghip cüa tinh. 

- Kinh phi dci kin: 72.970.000 dng (S tin b&ng chü: Bay muoi hai triu 
chin tram bay muoi ngán dông chn). Nguôn kinh phi thirc hin: Ngân sách tinh. 

- Don vj thirc hin: Si Lao dng — Thuong birth và Xã hi chü tn pMi hçip 
các don vj có lien quan dê thrc hin. 

2. Hoit dng 2: H trg lao dng nông thôn h9c ngh. 

- Kinh phi di,r kiên: 3.407.935.210 ding (So tin bang chü: Ba ti Mn tram 
linh bay ngàn chin tram ba muoi lam ngàn hai tram mui dông chän.Nguon kinh 
phI thrc hin: Do ngân sách các huyn, thj xA, thành phô dam nhn theo phân cap 
ngân sách nhà nu9c hin hành. 

(Bang phân M kinh phi cho các huyn, thj xã, thânh pM theo Phii 1iic 3 dInh kern). 

3. Hot dng 3: Giám sat, dánh giá tlnh hlnh thye hin D an, ni dung chü 
yêu. 

- To chüc kim tra, giám sat, dánh giá tInh hInh thc hin D an ô các huyn, 
th xâ, thành pM; ti các xA, phixèng, thj trân và các don v tham gia dào tto nghê 
cho lao dng nông thôn; 

- Báo cáo, tng hçp, phân tIch, dánh giá tInh hlnh thirc hin các mi1c tiêu, chi 
tiêu, ni dung Dê an; tInh hInh quán 1 vâ sü diing ngân sách cüa Dê an, a các don 
vj S, ngành, huyn và don vj dào to nghê duçc giao kinh phi triên khai thc hin 
dê an. 

- Kinh phi dir kin: 81.054.000 dung (S tin bang chr: Tam muoi m& triu 
không tram närn rnuoi bôn ngàn dông chAn). Nguôn kinh phi thtrc hin: Ngân sách 
tinh. 

- Dan vj thirc hin: S& Lao dng — Thuong binh và Xã hOi  chñ tn pMi h9p 
các don vj có lien quan dê thcrc hin. 

4. Hoit dng 4: So két näm thirc hin dê an dào to nghê cho lao dng nông 
thôn và khen thuang. 

- Kinh phi dci kin: 27.402.000 uung (S tin bang chU: Hal muoi bay triu, 
bôn tram lé hai ngán dông). Nguôn kinh phi thc hin: Ngân sách tinh. 

- Don v thçrc hin: S& Lao dng — Thuong binh và Xã hi chü tn ph& h9p 
các don vj có lien quan dé thçrc hin. 

Ghi chü: Các huyn, thj xâ, thành phô chü dng b trI kinh phi d thuc hin 
cong tác tuyên truyên, tu van, tp huân; kiCm tna, giárn sat (can ci váo qui djnh chê 
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d chi tiêu hin hành, 
phi boat ding giám sá 
11am, khen thithng và 

y ban nhân dan cp huyn quy dnh mirc h trg cit th kinh 
dánh giá phü hgp vi nhim viii duqc giao); so kêt 06 tháng, 

ác boat dng khác có lien quan trong Dê an tai  dja phuo'ng. 

VIII. GIAI PH : p 

1. T chirc tp 
trong quân chüng nhâ 
chü truong, chinh sac 
LDNT. HInh thüc tu 
thông tin dai  chüng; t 
Dài Phát thanh — T 
Doàn thanh niên, Hi  

hun, tuyên truyn, tu vn h9c ngh Va vic lam sâu rng 
dan, triên khai den các cap üy Dàng, chInh quyên các cap ye 

each thirc time hin và igi Ich cüa vic dào tao  nghê cho 
en truyên da dng, phong phit thông qua các phuong tin 
ong do, chi tr9ng vào chuyên rniic Day  nghê - Vic lam trên 
en hInh BInh Ducing và các to chirc doàn the, dc bit là 

shu ni, HOi  nông dan, Hi Ciru chiên binh,... 

2. Các huyn, t j  xA, thành ph t chüc khão sat nhu cu hçc ngh cüa ngui 
LEDNT tai  da phuong trên Co sa do 1p kê hoach m& lOp theo tirng ngànb nghê báo 
cáo ye SO Lao dng — Thuong binh và Xã hi, SO Nông nghip và Phát triên nông 
thôn. 

3. Huy dng c 
nghip cO tham gia d 
và giáo viên giáng dt 

4. Cüng cô, nâ 
truOng lao dng. Tan 
nghê gàn vOi giOi thi 
tinh, giâi quyêt vic là 
bàn tinh. 

C co sO giáo dçic ngh nghip trên dja bàn tinh và doanh 
o tao  nghê phôi hgp, ho trg thiêt bj dào tao  nghê, phuong tien 
phic vii eác lOp dào tao  nghê cho LDNT có hiu qua. 

g cao nàng ltrc boat dng tu vn vic lam và mO rng thj 
cuOng, cüng CO Va nâng cao nng ltrc boat  dng tu' van dy 

u vic lam cüa các Trung tam Djch vi.i Vic lam trên dja bàn 
rn tai  chô, cung 1mg lao dng cho các khu cOng nghip tren dja 

Ong tác quãn l lao dng trên dja bàn nht là 0 xi nhrn nm 
g tai chô bao gôm: sO luqng lao dng, trInh d van boa, nhu 

ieu vic lam 

n tin hành kim tra, giám sat vic thirc hin D an trên dja 
hInh cüa da phuong d phát huy tot các mt manh  dông th0i 
c nhüng khó khàn mt cách kjp th0i. 

THTC HI1N 

— Thu'o'ng binh và Xä hii - C quan thtrrng triyc 

5. Tang cuOng 
chäc 1iic luçmg lao d 
câu nghê, tInh trang ti 

6. ThuOng xuy 
bàn nhàm näm rô tInF 
cO bin pháp khäc phi 

IX. TO dllt 

1. S& Lao tn 

- Chu trách nh m 1p k hoach hang näm, pMi hçTp v0i cac ngành lien quan 
và các huyn, th xä, thành phô tO cimc trien khai thçrc hin D an, tong hgp, phân 
tIch dánh giá kt qua • nh ki 6 tháng va nam, báo cáo Uy ban nhân dan tinh. 

- Tham miiu y ban nhan dan tinh b sung các ngh dào tao  phát sinh theo 
nhu cau tai  dja phuo 
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- Trirc tip phii trách Va chju trách nhim v cong tác dào tao  các ngh thuc 
linh vçrc phi nông nghip. 

2. S& Nông nghip và Phát trin nông thôn 

- Trirc tip phi trách và chju trách nhim v cOng tác dào tao  các ngh thuc 
11'nh vrc nông nghip. 

- Báo cáo dinh kS'  hang qu, 6 tháng, nãm và các báo cáo dt xut theo yêu 
câu ye S& Lao dng — Thuo'ng binh và Xà hi dê tong hcip báo cáo Uy ban than 
dn tinh, B Lao dng — Thuang binh và Xã hi. 

3. S& Ni v.1: Chü trI và ph& hçip vâi các si, ngành lien quan và Uy ban 
nhân dan các huyn, thj x, thành phô to chirc các lap h9c cho can b, cOng chrc 
xa. 

4. S& Giáo duc và Dào t,o 

- Chi dao  các Trrnmg Trung hçc co sa, Trung h9c ph thông tang ciiông 
hithng nghip cho nhüng h9c sinh có xu hithng thIch h9c nghê vâi thffig chInh 
sách ru dãi cüa Dê an; day math  cong tác phân luông cho h9c sinh di hc nghê, 
trung tam giáo dye nghê nghip; 

- Chi dao  các Trung tam Giáo diic Ngh nghip - Giáo dye Thixang xuyen 
huyn, th xã chü dng tham gia các hoat dung dào tao  nghê cho LDNT theo kê 
hoach dào tao  nghê cho LDNT cüa tirng dja phiiong. 

5. So' K hoich và Dãu tir: can c quy hoach day  ngh, k hoach du tu 
cOng 5 nãm, khá nàng can dôi nguOn von và tiên d thirc hin cüa dci an, thc hin 
phân bô vOn dâu tu cong cho các dci an co s& vt chat, trang thiêt bj phic vii dào 
tao nghê cüa tinh. 

6. So' TàichInh: can cir d ngh cüa Si Lao dng — ThuGng binh và Xä hi và 
khá nàng can dôi ngân sách, tham mu'u Uy ban nhân dan tinh bô tn kinh phi thirc 
hin Kê hoach  nay theo phân cap quán l ngân sách nhà nuâc hin hành. 

7. So' Cong Thuo'ng 

- Lam cu n& cung cp thông tin thj truô'ng tiêu thti hang hóa, hang nông san 
cho ngui dan; kêt nOi, phO biên chInh sách ixu dAi den các doanh nghip, hp tác 
xã dê cüng tham gia dào tao  nghê,  tao  vic lam và tiêu thu, bao tiêu san phâm hang 
nông san, hang m ngh,... 

- Chi dao  Trung tam khuyn cOng pMi hçTp Uy ban nhân dan các huyn, thj 
xã, thành phO dào tao  nghê, truyên nghê, phát tniên các nghê truyen thông nhu gOm 
sü, son mài, dan lát, lam bánh tráng cho lao dng nOng thOn gän vai thu câu cüa 
các co s& san xuât. 
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va Truyn thông: Phi hop, chi dao  báo, dài phát thanh, 
manh cong tác thông tin, tuyên truyên ye cOng tác dào tao 
dãi cho LDNT h9c nghe tren dja bàn tinh. 

inh sách xã hi tinh: Thông qua TJy ban nhân dan huyn, 
co quan lien quan và co s& giáo diic nghê nghip dê huó'ng 
vay von theo quy djnh. 

n doàn lao dng tinh: To chuc 1Mg ghép các hoat dng 
- giáo dic nghê nghip trong cong nhân lao dng và dào tao 
yvào các nOi  dung phü hop cua Dê an "Nâng cao nàng hrc 
to chuc cong doàn den näm 2020"; tham gia to chrc dào tao 

g thôn. 

h doàn Thanh niên: T chirc 1Mg ghép các hoat dng tuyen 
ghe và tao  vic lam cho LDNT trong D an nay vào các nOi 
chuang trInh hoat dng cua TinE Doàn. 

i Nông dan tinh: T chuc thtrc hin cong tác tuyen truyn, 
m gia hoc nghê, tu van min phi ye hoc nghe, viec lam Chi 

dao,Trungtãrn day nhê dich vu va ho tro nong dan ptloi hop Uy ban nhân dan cac 
huyn, thj xA, thành p ô dê dào tao nghê cho nông dan theo nhu câu. 

8. Be nghjH i Lien hip Phi nfr tinh: T chc 1Mg ghép các hoat dng 
tuyên truyên, tu vn ê hc nghê và tao vic lam cho lao dng nü nông thôn trong 
Kê hoach nay vào cá ni dung phü hop cUa Dê an cña Hi. Chi dto Trung tam 
gii thiu vic lam P ii n phôi hop Uy ban nhân dan các huyn, th xâ, thành phô 
dê dào tao nghê cho ngiRii lao dng theo nhu câu. 

9. Be nghj Hi Ciru chin binh tinh: chü trI t chuc thirc hin cong tác 
tuyên truyên, 4n doiig cçru chiên binh tham gia h9c nghê và phôi hçip cilng Hi 
Nông dan tinh thçrc hin giám sat vic to chiirc dào tto nghê cho lao dng nông thôn 
tai các xA, phithng, th trân. 

n hçc tinh: th chirc 1Mg ghép các hoat dng tuyên truyên, tu 
nghip và dao tao nghê gän vâi xây dmg các mô hInh h9c t.p 
hçrp cüa Dê an "Day manh phong trào h9c tp suôt di trong 
g dong den nãm 2020". 

ui ngh nghip cüa tinh: T chirc tuyên truyên vn dng hi 
gia lông ghép các hoat dng theo diêu l, quy chê cüa to chirc 
g trong Kê hoach nay. 

an dan các huyn, thj xã, thành phô: Chi dao Phông Lao 
a Xã hôi, Phông Kinh tê và Uy ban nhân dan các xa, phung, 
hin cOng tác tuyên truyên, mc 1p  dào tao nghê, kiêrn tra, 
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8. S& Thông ti 
truyên hInh các cap d 
nghê, các chInh sách 

9. Ngân hang c 
thj xä, thành phô, các 
dan thu tuc cho LDNT 

10. Be nghj Li 
tuyên truyên, tu van V 

nghê trong kê hoach 
các co s& dy nghê cu 
nghê cho lao dng no 

11. Be nghj TI 
truyên, tu van ye h9c 
dung phü hçp theo cá 

12. Be nghj H 
vn d?rncy nôn dan th 

15.HiKhuy 
van ye giáo diic nghC 
vào các ni dung ph' 
gia dInh, dông h9, cO 

16. Các Hip 
viên, thành viên tha 
mInh vi các hoat do 

17. Uy ban n 
dng — Thuang binh 
thj trân tIch cc thir 



giám sat tInh hInh thirc hin D an trén dja bàn và báo cáo cong tác dào tao  ngh 
trên dja bàn theo yêu câu; tao  diêu kin, phôi hçp voi các Co s giáo dye nghê 
nghip diêu tra, khào sat, mO các lap dào tao  nghê trên dja bàn. Hang nAm, to chirc 
Hi nghj so két Dê an dào t?.o  nghê cho LDNT & cap huyn; dông th&i, chü dng 
diu chinh ngânh nghê phü hçip theo danh mic dA duçic phê duyt. Bô tn 01 can bO 
chuyên trách & Phông Lao dng — Thiiong binh và Xä hi lam cong tác quail 1 
giáo d1ic nghê nghip. 

18. Báo, Dài Phát thanh — Truyn hlnh BInh Diro'ng: To chüc thu thp 
thông tin theo kê hoach; biên tp chuang trInh, xây drng nOi  dung và tO chirc phát 
song djnh k trên chuyên mlic Day nghê - Vic lam cüa Dài (dà duçc Uy ban nhân 
dan tinh chap thun thu trrnmg m& chuyên miic). 

19. Phông Lao dng — Thtro'ng binh Va Xã hi các huyn, thj xa, thành 
phô Chiu trach nhiêm lira chon cac CO SO giao duc nghê nghiêp du diêu kiên day 
các ngh ma dja phuo'ng có nhu câu dé k hçip dông dào tao;  phôi hgp v&i Uy ban 
nhân dan cap xã Va CO s& giáo dye nghê nghip khào sat nhu câu vic lam cüa 
LDNT d djnh huàng dào tao  nghê và giâi thiu vic lam cho ngui h9c; xây dçmg 
k hoach dào tao  trInh Uy ban nhân dan huyn, thj xA, thành pho phê duyt, báo cáo 
v S& Lao dng — Thuong binh và Xi hi dê tong hçp trInh Uy ban nhân dan tinE 
phê duyt. 

20. Phông Kinh t các huyn, thj xã, thành phô: Xây dyng k hoach,  dr 
toán kinh phi thrc hin dào tao  nghê hang nàm, 5 nàm trên dja bàn huyn theo phân 
công, phân Cap quán 1)". 

21. U ban nhân dan cap xã 

- Tuyên truyn chInh sách h trçi cho các tru&ng p, tru&ng khu ph d ph 
biên den tmg nguai dan. Tong hgp kêt qua khào sat nhu câu vic lam và h9c nghê 
trén dja bàn hang nàm dê xây dirng kê hoach trInh Ban chi dao. 

- Thng kê các di tuçcng dugc hu&ng chInE sách ngixè'i có công, b di xut 
ngü, dan quân ti,r v, ngu&i dan tc thiêu sO, nguô'i thuc h nghèo, h cn nghèo, 
nguaikhuyet t.t, ngu&i tnirc tiêp lao dng trong các h san xuât nOng nghip bj thu 
hOi dat canh tác và các dôi tuçmg các chInh sách khác trên dja bàn quàn l dang 
trong d tuôi lao dng chua qua dào tao  nghê, có nhu câu v vic lam và hçc ngh 
dê dLrgc tu van djnh hrâng hçc nghê theo qui djnh trong dê an. 

- TiJy ban nhân dan các xA có lang ngh truyn thng chü dng xây dung 
chuong trInh, kê hoach phát triên nghê trmnh Uy ban nhân dan cáo huyn, thj xa, 
thành phO de dnh hu&ng, phOi hçip CáC co quan lien quan dào tao  khôi phiic các 
nghê nay. Chü dng phOi h9p v&i cáo h'p tác xà, doanh nghip dóng trên dia bàn. 
dê gi&i thiu vic lam cho lao dng h9c nghê. 
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KT. CHU TCH 
CHU TCH 

Dng Minh Htrng 

22. Các co' s& iáo diic ngh nghip trên dja bàn ünh: Tuyên truyn, tu 
van các ché d, chInh sách cüa Dê an den h9c sinh, sinh viên dang theo hçc ti Ca 
só; chü dng phôi hçcp vâi các huyn, th xà, thành phô tiên hành diêu tra, khào sat 
nhu cau ye vic 1àm a dy nghê & dja phuo'ng de m& cac ló'p dào tto nghê cho 
LDNT theo thu câu c a da phumg. 

Trên day là K hoch thirc hin Dê an dào to nghê cho LDNT tinInh 
Duang näm 2018; ye câu các s&, ban, ngành lien quan, Uy ban than dcác 
huyn, thj xã, thành .hô, các ca s& dy nghê trien khai thuc hin day dü jnOi 
dung trên.I.- 
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