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ỦY BAN NHÂN DÂN 

  XÃ HÒA KHƯƠNG 

Số:     /BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hoà Khương, ngày  tháng 7 năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Tổng kết 10 năm thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo 

Quyết Định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tường chính phủ 

trong xây dựng nông thôn mới 

 

Thực hiện công  văn số: 113/LĐTBXH của UBND huyện về việc chuẩn bị báo 

cáo phục vụ buổi làm việc của UBND huyện với tổng cục dạy nghề cho lao 

động nông thôn 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG 

NÔNG THÔN 

1.Bối cảnh 

Hoà Khương là xã nằm về phía Tây Nam huyện Hoà Vang, dân số đông, 

mật độ phân bố không đồng đều ở các thôn,đại bộ phận người dân sống bằng 

nghề nông nghiệp, là nơi thường gánh chịu hậu quả của thiên tai, lũ lụt, tình 

hình đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Đây là khó khăn, thách thức lớn đối 

với Đảng bộ, chính quyền từ huyện đến xã trong việc thực hiện chương trình an 

sinh xã hội  

Hằng năm UBND xã phối hợp với các nghành chức năng của huyện triển 

khai điều tra cung cầu lao động, điều tra thống kê tình hình lao động việc làm để 

nắm bắt tình hình lao động việc làm trên địa bàn. Phối hợp tổ chức tuyên truyền, 

giới thiệu việc làm, phối hợp với các tổ chức đoàn thể cho vay vốn giải quyết 

việc làm, dạy nghề , lao động đi làm việc tại hàn quốc. Tính đến cuối năm 2018, 

qua thống kê toàn xã có 7922 lao động có VLTX/8673 lao động có khả năng 

tham gia lao động chiếm tỷ lệ 91.34% 

2. Công tác chỉ đạo, điều hành 

   Hằng năm UBND xã Hòa Khương xác định đây là một trong những nhiệm 
vụ quan trọng của địa phương trong công tác an sinh xã hội và cũng là một nhiệm 
vụ hết sức quan trọng đó là hoàn thành tiêu chí số 12 tiêu chí tỷ lệ lao động có việc 
làm thường xuyên theo bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Song 
song với công tác đó việc triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 
27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ, trên cơ sở Kế hoạch đào tạo nghề cho lao 
động nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 được UBND thành 
phố ban hành kèm theo Quyết định số 6061/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 
2010.  

UBND xã cũng đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của xã nắm bắt 

nhu cầu học nghề của người lao động trên địa bàn của xã, những ngành nghề theo 

yêu cầu của lao động; những nghề gắn với hoạt động sản xuất tại địa phương; 
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Trên cơ sở đó UBND xã xây dựng kế hoạch đào tạo nghề phụ hợp với tình hình 

nhu cầu lao động, nhu cầu học nghề của địa phương trong từng năm. 

3. Kết quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

a)Năm 2011 

+ Giải quyết việc làm: 260 người theo chỉ tiêu huyện giao 

Xã đã phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn xã, và các công ty xí 

nghiệp trong thành phố đà nẵng đã giải quyết trên 260 người có việc làm ổn 

định , có thu nhập ổn định 

+ Đào tạo nghề:  

 - 2 Lớp kỹ thuật nấu ăn: 70 người 

 - Kỹ thuật làm nâm: 1 lớp : 15 người 

 - Học nghề tại các trung tâm khác : 50 người 

+ Học tại trung tâm học tập cộng đồng & tập huấn 

- Tập huấn nuôi trồng thủy sản: 175 người 

- Tập huấn nuôi heo: 195 người 

- Tập huấn khí sinh học: 185 người 

- Tập huấn nuôi gà: 90 người 

- Trồng lúa: 350 người 

- Trồng dưa: 47 người 

- Trồng bắp: 27 người 

b)Năm 2012  

- Giải quyết việc làm: 200 người theo chỉ tiêu huyện giao  

Xã đã phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn xã, và các công ty xí 

nghiệp trong thành phố đà nẵng đã giải quyết trên 200 người có việc làm ổn 

định 

- Đào tạo nghề:  

+1 lớp kỹ thuật nuôi cá nước ngọt: 32 người 

+1 lớp kỹ thuật làm nấm rơm: 10 người 

+Học nghề tại các trung tâm khác: 50 người 

+Đang chuẩn bị mở 2 lớp làm nấm rơm: 60 người 

- Học tại các trung tâm cộng đồng & tập huấn 

+ Nuôi trồng thủy sản: 60 người 

+Tập huấn chăn nuôi: 52 người 

+Tập huấn trồng trọt: 620 người 

+Tập huấn phòng ngừa thảm hại thiên tai : 50 người 

+Nghề Điện dân dụng: 126 người 

c)Trong năm 2014  

Đã mở được 01 lớp đào tạo nghề và có 22 hồ sơ nạp ở dự án Reet với 

tổng số học viên là: 54 người. Trong đó: 

- Lớp buồn bàn lễ tân: 32 người 

- Đã nạp hồ sơ học nghề ở dự án Reet với số lượng 22 người. 

- Ban Giảm nghèo phối hợp với các hội đoàn thể tổ chức tập huấn cho 

hộ dân trên địa bàn xã được 11 lớp với 880 người  
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- Trong năm 2015 mở được 02 lớp đào tạo nghề là cắt tỉa và nấu ăn với 

số lượng 35 người và lớp chăn nuôi thú ý với số lượng 35 người và có 

22 hồ sơ nạp ở dự án Reet với tổng số học viên là: 54 người. Trong đó: 

- Lớp cắt tỉa: 35 người 

- Lớp chăn nuôi thú y: 35 người 

- Phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng tập huấn 04 lớp kỷ thuật 

chăm sóc lúa và hướng dẫn cánh bắt chuột, Ban Giảm nghèo phối hợp 

với các hội đoàn thể tổ chức tập huấn cho hộ dân trên địa bàn xã được 

7 lớp với khoản 500 người tham gia 

d)Trong năm 2016 mở được 01 lớp đào tạo nghề chăn nuôi thú ý với số 

lượng 25 người và có 7 hồ sơ nạp ở dự án Reet với tổng số học viên là: 32 

người.  

Phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng tập huấn 03 lớp kỷ thuật chăm sóc 

lúa và hướng dẫn cánh bắt chuột, kỷ thuật chăn nuôi heo sinh sản Ban Giảm 

nghèo phối hợp với các hội đoàn thể tổ chức tập huấn cho hộ dân trên địa bàn xã 

được 4 lớp với khoản 200người tham gia 

đ)Năm 2017 : 35 lao động  học  nghề  kỹ thuật chăn nuôi và một số thanh niên 

học nghề buồn bàn ở dự án Reet. 

Phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng các hội đoàn thể, các tổ chức tuyên 

truyền vận động tổ chức 6 lớp tập huấn hướng dẫn cách làm ăn cho  150 lượt người 

tham gia; các ngành nghề: kỷ thuật chăn nuôi bò, heo, gà, trồng cỏ, trồng rau sạch. 

e)Năm  2018 

mở được 01 lớp đào tạo nghề chăn nuôi thú ý với số lượng 25 người và có 

82 hồ sơ nạp ở dự án Reet và các chương trình khác với tổng số học viên là: 107 

người.  

Phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng tập huấn 03 lớp kỷ thuật chăm 

sóc lúa và hướng dẫn cánh bắt chuột, kỷ thuật chăn nuôi heo sinh sản Ban Giảm 

nghèo 

4. Kết quả tuyên truyền; tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động 

nông thôn 

Công tác tuyên truyền luôn được chú trọng trong quá trình thực hiện tại địa 

phương với những hình thức và cách hoạt động cụ thể: 

 Như tuyên truyền trên đài phát thanh của xã về các hoạt động liên quan đến 

công tác dạy nghề - giải quyết việc làm. 

 Lồng ghép tuyên tuyền qua các buổi sinh hoạt ở cộng động khu dân cư tại các 

nhà văn hóa thôn, cụ thể: nhận và phát tờ rơi tuyên truyền về Chính sách đào tạo 

nghề cho lao động đặc thù trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

 Kết nối lao động có nhu cầu xin việc làm, học nghề tham gia Ngày hội việc 

làm và tư vấn nghề cho lao động nông thôn, lao động mất đất sản xuất do huyện và 

thành phố tổ chức định kỳ. 
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 Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, các 

cấp, các ban ngành, hội, đoàn thể, của xã cũng đã lồng ghép thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền đến hội viên, các tầng lớp nhân dân, qua đó tạo sự nhận thức về tầm 

quan trọng của công tác dạy nghề, học nghề cho lao động trong sự nghiệp công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn và xây dựng nông thôn mới. 

5. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã 

Với công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công chức cấp xã đã góp phần 

quan trọng vào việc nâng cao và chuẩn hoá cho đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng 

với những yêu cầu trong tình hình mới.  

      II. ĐÁNH GIÁ NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, TỒN TẠI VÀ 

NGUYÊN NHÂN TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO 

ĐỘNG NÔNG THÔN 

1. Những tồn tại, khó khăn 

Tuy việc quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương dạy nghề cho lao động 

nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của 

Chính phủ và các kế hoạch của thành phố và huyện  kịp thời nhưng việc tổ chức 

thực hiện đề án dạy nghề trên địa bàn của xã còn nhiều khó khăn, bất cập như: sự 

chênh lệnh về trình độ, sự khó khăn về điều kiện học tập, kinh phí hỗ trợ cho mỗi 

lớp học còn nhiều hạn chế. Song được sự quan tâm và hỗ trợ của Sở lao động 

thương binh xã hội thành phố, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự phối 

hợp chặt chẽ với các Ban, ngành đoàn thể từ xã đến thôn, trong năm qua, công tác 

dạy nghề cho người lao động trên địa bàn xã đã đạt được những kết quả. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại một số những hạn chế 

như: Sự phối hợp giữa các cấp, ngành có liên quan trong công tác đào tạo nghề 

cho lao động nông thôn đôi lúc, đôi nơi còn thiếu sự chặt chẽ 

Công tác tuyên truyền về chủ trương dạy nghề và học nghề được thực hiện 

nhưng chưa được thường xuyên, thiếu chiều sâu; chưa tạo sự chuyển biến và đột 

phá trong công tác vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức và sự tham gia 

học nghề của người lao động. 

Lao động trẻ chưa tích cực tham gia học nghề, nhu cầu đa dạng nhưng lại thay 

đổi liên tục nên rất khó khăn trong xác định đúng nhu cầu học nghề. 

Số lao động tham gia học nghề lại có tư tưởng trông chờ vào sự đầu tư hỗ trợ 

của nhà nước, không tích cực đầu tư sản xuất để phát triển kinh tế. 

Hiệu quả đào tạo nghề: Một số đối tượng sau khi học nghề về vẫn chưa áp 

dụng kiến thức được học vào cuộc sống, không có vốn phát triển kinh tế, chưa 

có kế hoạch để phát triển nghề đã học do đó hiệu quả từ công tác dạy nghề vẫn 

chưa cao.  

Lao động lớn tuổi gặp khó khăn trong việc xin việc làm tại các doanh 

nghiệp. 
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2.  Kiến nghị, đề xuất 

Đi đôi ngành nghề phi nông nghiệp đề nghị có đầu ra là việc làm sau học 

nghề; đề nghị các cơ sở dạy nghề kết nối được với các cơ sở sản xuất để giải 

quyết việc làm cho người lao động. Có như vậy mới khuyến khích lao động trẻ 

tham gia học nghề. 

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2019 -2020. 

Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng nâng 

cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa nông nghiệp nông thôn. Tạo điều kiện thuận lợi để lao động nông thôn 

tham gia các chương trình đào tạo phù hợp với trình độ học vấn, điều kiện kinh 

tế đáp ứng yêu cầu hội nhập và từng bước tiếp cận trình độ tiên tiến của khu 

vực. 

Tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc 

làm sau đào tạo nhằm tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững; chuyển dịch cơ cấu 

lao động theo hướng tăng tỷ trọng lao động trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ 

góp phần xây dựng nông thôn mới và phát triển KT-XH ở địa phương. 

 Phối hợp với 4 hội đoàn thể trong việc tuyển lao động tham gia học nghề 

ngắn hạn 3 tháng, tham gia các lớp tập huấn ngắn ngày. 

 Kết nối với các doanh nghiệp trong việc tuyển lao động. 

 Tăng cường công tác tuyên truyền nhân dân đủ điều kiện tham gia đi lao 

động Hàn Quốc. 

Trên đây là báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn theo Quyết định số 1956/ QĐ –TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng 

chính phủ trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Hòa Khương, kính đề 

nghị lãnh đạo các cấp quan tâm, theo dõi, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 

- Phòng LĐTBXH Huyện; 

- Đảng ủy (b/c)); 

- Chủ tịch, phó chủ tịch ; 

- Các hội đoàn thể; 

- Tổ NTM; 

- Lưu: VT, CBCTXH (Lân) 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

Nguyễn Kế Hiệp 
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