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BÁO CÁO 

            Kết quả thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động 

nông thôn giai đoạn 2012-2020 

 

Kính gửi: Cục Kinh tế hợp tác và PTNT. 

Thực hiện Công văn số 4330/BNN-KTHT ngày 26/6/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT và Công văn số 2911/UBND-NN ngày 01/7/2020 của UBND 

tỉnh về việc tổng kết 10 năm công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động 

nông thôn theo. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị báo cáo tình hình thực 

hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn 09 năm 2012- 

2020, cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ NÔNG 

NGHIỆP. 

- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một trong những chủ trương lớn 

của Đảng và nhà nước nhằm tạo nguồn nhân lực lao động có chất lượng, đáp 

ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.  Thực hiện 

Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/ 11/ 2009 của Thủ tướng Chính phủ về 

phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” và Quyết 

định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tướng chính phủ sửa đổi một số 

điều của Quyết định 1956/QĐ-TTg, ngày 11/5/2011 UBND tỉnh  Quảng Trị phê 

duyệt Đề án số 1080/ĐA-UBND về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh 

Quảng Trị giai đoạn 2011-2020; Mục tiêu đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào 

tạo nghề đạt 44% (nữ 55%).  Đào tạo cho 15.000 lao động nông thôn thuộc diện 

hộ nghèo, người dân tộc thiểu số , lao động nông thôn bị thu hồi đất canh tác có 

khó khăn về kinh tế,. Tỷ lệ có việc làm sau khi học nghề trong giai đoạn này tối 

thiểu đạt 80%, trong đó lao động nữ đạt trên 75% trở lên; Nâng cao chất lượng 

và hiệu quả đào tạo nghề , nhằm tạo việc làm , tăng thu nhập của lao động nông 

thôn, đặc biệt là đối tượng thanh niên , lao động nữ , lao động là người nghèo ở 

khu vực nông thôn ; góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế , 

phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn; 

- Thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp gắn với Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới, ưu tiên thực hiện ở các xã chỉ đạo điểm của 

tỉnh, huyện và các xã khó khăn theo chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo ( Quyết định 

số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ) cho giai đoạn 

2016-2020.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ NÔNG 

NGHIỆP GIAI ĐOẠN (2012-2020). 

1. Công tác chỉ đạo điều hành. 

  - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, hàng năm Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Trị) đã phối hợp với Sở 
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Lao động- Thương binh và Xã hội và UBND các huyện, thị xã tiến hành điều 

tra, khảo sát nhu cầu học nghề của người dân trên địa bàn tỉnh, nhằm triển khai 

kế hoạch theo hướng ưu tiên tập trung đào tạo: 

+ Nông dân nồng cốt tham gia các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, làng 

nghề, làng nghề truyền thống, vùng chuyên canh (lúa, cà phê, hồ tiêu, cao su, 

nuôi trồng thuỷ sản, rau màu thực phẩm, vùng chăn nuôi gia trại, trang trại...) 

gắn đào tạo với liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp phù hợp 

với định hướng quy hoạch nông nghiệp tại Nghị quyết 01/2014/NQ- HĐND 

ngày 25/4/2014 của HĐND tỉnh; 

+ Nông dân tham gia các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương 

trình xây dựng nông thôn mới, Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chương 

trình giảm nghèo (Chương trình 135, 30a) và các mô hình đã thí điểm có hiệu 

quả ở nông thôn...người thuộc diện chính sách gắn với xây dựng nông thôn mới 

(an sinh xã hội); 

 + Lao động nông thôn làm kỹ thuật nông nghiệp, làm nghề nông nghiệp 

có yêu cầu trình độ kỹ thuật. 

- Tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra giám sát, đánh giá 

tình hình thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề nông nghiệp tại UBND các huyện, thị 

xã và các cơ sở dạy nghề nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.  

2. Kết quả thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp. 

2.1. Kết quả hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp giai đoạn 2012-2019. 

Tổng kinh phí thực hiện công tác dạy nghề nông nghiệp cho lao động 

nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh từ nguồn vốn Trung ương là: 17.900,572 triệu 

đồng, trong đó: 

- Kinh phí cấp tỉnh (Chi cục PTNT làm chủ đầu tư): 5.161,282 triệu đồng, 

bao gồm: 

+ Kinh phí dạy nghề: 4.996,282 triệu đồng 

  + Kinh phí biên soạn, thẩm định giáo trình: 90 triệu đồng 

+ Kinh phí giám sát, đánh giá: 75 triệu đồng. 

- Kinh phí cấp trường Trung cấp Nông nghiệp và PTNT( làm chủ đầu tư): 

2.500 triệu đồng. 

  - Kinh phí cấp huyện (làm chủ đầu tư): 10.239,29 triệu đồng  

Kế hoạch thực hiện là 608 lớp với 17.013 học viên 

Trong đó phân cấp:  

- Chi cục Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện : 185 lớp với 5.584 học 

viên, kinh phí 4.996,282 triệu đồng. 

- Trường trung cấp Nông nghiệp và PTNT thực hiện: 67 lớp với 1.802 học 

viên, kinh phí: 2.500 triệu đồng 

- Các huyện , thị xã thực hiện : 356 lớp với 9.627 học viên, kinh phí 

10.291,29 tr.đ 

*  Kết quả thực hiện:  

- Đã hoàn thành: 606 lớp/608 lớp ( đạt 99,67% kế hoạch) với 16.561 học 

viên/17.013 học viện ( đạt 97,34% kế hoạch), với kinh phí thực hiện: 17.647,695 

triệu đồng đạt 99,21% kế hoạch.. 

 - Thẩm định 23 bộ giáo trình nghề mới với kinh phí thực hiện 78,15 triệu 
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đồng đạt 86,83% KH. 

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá với kinh phí thực hiện 75 triệu đồng đạt 

100% KH.     

 * Hiệu quả sau học nghề  

- Tổng số người được học nghề: 16.657 người, trong đó, 

+ Nam 7.415 người; 

+ Nữ 9.242 người, gồm: 

 i) Đối tượng 1- Người được hưỡng chính sách ưu đãi, người có công 258 

người; người dân tộc thiểu số 2.781 người; người thuộc diện hộ nghèo 582 

người; người bị thu hồi đất 351 người; người khuyết tật 54 người; 

ii) Đối tượng 2- người thuộc diện cận nghèo 475 người; 

iii) Đối tượng 3- người LĐNT khác 12.156 người. 

- Hiệu quả sau học, gồm: 

+ Tổng số người đã học xong 16.550 người, 

+ Tổng số người có việc làm 16.542 người: 

+ Được Doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng.......415.người. 

+ Được Doanh nghiệp, đơn vị bao tiêu sản phẩm... 324 .người. 

+ Tự tạo việc làm 15.766 người. 

+ Thành lập THT, HTX....../ 37 người. 

-  Thoát nghèo 364 người  

- 99,95 % có việc làm sau học nghề. ( Chi tiết theo phụ lục 1 đính kèm ). 

2.2. Kết quả thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông 

thôn 7 tháng đầu năm 2020 và ước thực hiện 5 tháng cuối năm 2020. 

- Thực hiện Quyết định số 3771/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND 

tỉnh Quảng Trị về việc phân bổ vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới năm 2020. Ngày 05/02/2020 Chi cục phát triển nông thôn đã ban 

hành văn bản số 33/PTNT-CSPTNT về việc rà soát lại kế hoạch đào tạo nghề 

nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2020 (theo danh mục đào tạo nghề 

được ban hành theo Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 16/4/2016 của UBND 

tỉnh Quảng Trị). Trên cơ sở nguồn vốn đã được phân bổ cho các đơn vị, địa 

phương, Chi cục Phát triển nông thôn đã tổng hợp và rà soát kế hoạch đào tạo 

nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2020, như sau: 

+ Tổng kinh phí đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 

2020 trên địa bàn toàn tỉnh là: 3.706,97 triệu đồng ( Ba tỷ bảy trăm lẽ sáu triệu 

chín trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn).  

+ Đào tạo 99 lớp với 2.605 học viên. 

- Đã trình Sở về kế hoạch công tác đào tạo nghề năm 2020 (Tờ trình số 

101/TTr-PTNT ngày 10/3/2020 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề 

nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2020).  

- Thực hiện Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 của UBND 

tỉnh về việc Phê duyệt kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn Đợt 2, năm 

2020, ngày 20/4/2020 Chi cục đã ban hành văn bản số 155/PTNT-CSPTNT về 

việc triển khai các lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2020. 

Ước thực thiện 5 tháng cuối năm 2020 đạt 100% kế hoạch giao. 

2.3. Các mô hình đào tạo nghề  có hiệu quả cho lao động nông thôn.  
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 Hàng năm, các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo nghề 

gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới của các địa phương, trong đó ưu tiên 

các xã thí điểm của tỉnh, huyện. Nhiều địa phương đã triển khai công tác dạy 

nghề gắn với việc phát triển các mô hình phát triển sản xuất nhằm tăng thu nhập 

cho người dân, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo quy hoạch xây dựng 

nông thôn mới theo định hướng của địa phương điển hình như các mô hình 

trồng rau sạch, trồng ném, cao su, cà phê, hồ tiêu, chăn nuôi trang trại, phát triển 

ngành nghề nông thôn. Người lao động sau khi học nghề đã biết vận dụng các 

kiến thức, tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào lao động sản xuất, cải thiện chất lượng 

việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần xóa đói giảm nghèo 

bền vững.  

2.4. Hoạt động tuyên truyền, tư vấn học nghề. 

Công tác tuyên truyền về đào tạo nghề cho lao động nông thôn được BCĐ 

các cấp, UBND các huyện, thị xã, các Hội, các Đoàn thể tích cực triển khai thực 

hiện thông qua các hoạt động sinh hoạt của các tổ chức Hội nhằm tuyên truyền, 

phổ biến mục đích, ý nghĩa và các chính sách của Đề án 1956 thông qua các 

hoạt động tuyển sinh đào tạo nghề. Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin 

tỉnh, huyện để đưa tin về hoạt động dạy nghề trên toàn tỉnh. 

Hoạt động tuyên truyền, tư vấn học nghề được các đơn vị cơ sở quan tâm, 

bước đầu đã phát huy hiệu quả, nhận thức của người lao động về học nghề nhất 

là lao động ở các vùng nông thôn đã có chuyển biến tích cực. Chính quyền các 

cấp và các Hội đoàn thể đã có sự quan tâm hơn đối với công tác đào tạo nghề 

đặc biệt là đào tạo nghề cho lao động nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế, cơ cấu lao động theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 

cũng như cho toàn tỉnh. 

2.5. Hoạt động điều tra khảo sát và dự báo nhu cầu dạy nghề cho 

LĐNT. 

Hàng năm, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ 

trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo UBND các 

huyện, thị xã, thành phố tiến hành điều tra khảo sát nhu cầu học nghề của người 

dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chỉ đạo các cơ sở dạy nghề ở các địa phương 

tổng hợp, thống kê nhu cầu học nghề của người dân tại cơ sở, ban hành các  

chính sách phát triển, đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn đáp ứng 

nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn cũng như cho toàn tỉnh. 

Tuy nhiên, trong công tác khảo sát và dự báo nhu cầu dạy nghề vẫn còn 

nhiều bất cập như: khảo sát chưa bám sát vào thực tế, chưa gắn với nhu cầu phát 

triển kinh tế địa phương với nhu cầu học nghề của người lao động. Một số địa 

phương còn thờ ơ trong việc tổ chức điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của 

người dân. 

2.6. Hoạt động phát triển chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề, 

xây dưng phê duyệt danh mục nghề đào tạo, định mức chi đào tạo nghề. 

- Trên cơ sở 23 bộ giáo trình khung cho 23 nghề nông nghiệp do Sở Nông 

nghiệp và PTNT đã ban hành , các đơn vị, trung tâm dạy nghề nông nghiệp đang 

thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn đã tuân thủ 

sử dụng đúng các bộ giáo trình đã thẩm định , phê duyệt và tham khảo một tài 
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liệu khác có liên quan phục vụ tốt cho công tác đào tạo nghề có hiệu quả hơn. 

- UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành các Quyết định số 15/2011/QĐ-

UBND ngày 28/6/2011; Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 08/4/2013 và 

Quyết định số 14/2016/QĐ- UBND về danh mục, mức hỗ trợ chi phí đào tạo 

nghề trình độ sơ cấp, dạy nghề dưới 3 tháng cho lao động nông thôn, người 

khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, cho phù hợp với Quyết định số 

46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chính 

sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng. 

2.7. Hoạt động phát triển đội ngũ giáo viên, người dạy nghề.  

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, hàng năm ở các Trung tâm thường 

xuyên cử các cán bộ giáo viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng thêm kiến 

thức nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Nhờ vậy mà cán bộ quản lý và giáo viên tại 

các Trung tâm đều đã qua lớp đào tạo quản lý dạy nghề và nghiệp vụ sư phạm 

dạy nghề theo quy định của Tổng cục Dạy nghề.  

2.8. Hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện đào 

tạo nghề nông nghiệp. 

Ban chỉ đạo Đề án 1956 cấp tỉnh đã tổ chức các đợt kiểm tra trực tiếp Ban 

chỉ đạo 1956 của 8/9 huyện, thị xã, thông qua hoạt động kiểm tra nắm bắt và 

đánh giá tình hình triển khai thực hiện cũng như kịp thời chấn chỉnh những tồn 

tại hạn chế trong công tác chỉ đạo điều hành của Ban chỉ đạo cấp huyện. 

3. Kinh phí thực hiện. 

 Tổng kinh phí bố trí cho hoạt động đào tạo nghề nông nghiệp nông 

nghiệp giai đoạn 2012-2019 là 17.900,572 triệu đồng đã thực hiện: 17.800,845 

triệu đồng đạt 99.44% % kế hoạch. ( chi tiết theo phụ lục: 02 đính kèm) 

4. Đánh giá chung 8 năm ( 2012- 2019) thực hiện Đề án đào tạo nghề 

nông nghiệp cho lao đông nông thôn: 

* Về ưu điểm: 

- Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được sự quan tâm lãnh 

đạo, chỉ đạo điều hành của Ban chỉ đạo Đề án 1956 các cấp, sự phối hợp chặt 

chẽ của các Ban  ngành liên quan, chính quyền các cấp, sự tham gia tích của các 

đoàn thể nên hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn được triển khai 

đúng kế hoạch, đồng bộ có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án;  

- Công tác đào nghề trên địa bàn tỉnh từng bước được đổi mới và phát 

triển cả về quy mô và chất lượng, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, điều chỉnh 

cơ cấu, đổi mới giáo trình, chương trình, phương pháp đào tạo phù hợp với trình 

độ và điều kiện lao động ở địa phương. 

- Dạy nghề từng bước gắn với nhu cầu nâng hiệu quả sản xuất của nông 

dân và các dự án đầu tư hỗ trợ sản xuất, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, phát triển 

ngành nghề nông thôn, xây dựng các mô hình kinh tế hộ, đặc biệt đối với người 

nghèo. Năng suất cây trồng, hiệu quả sản xuất nhiều vùng nâng lên rõ rệt. 

- Phần lớn lao động tham gia học nghề nông nghiệp đã được tiếp cận với  

kỹ thuật mới để áp dụng trong sản xuất , chăn nuôi. Đa số họ vẫn tiếp tục làm 

nghề cũ nhưng năng suất lao động được nâng lên , tiết kiệm được chi phí s ản 

xuất dẫn đến thu nhập tăng . Bên cạnh đó, một số nghề người học đã có sự liên 

kết hoặc thành lập tổ hợp tác, câu lạc bộ cùng sở thích để sản xuất có hiệu quả. 
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Nhiều mô hình tổ chức, cá nhân đào tạo nghề có hiệu quả, có sức lan tỏa, có thể 

nhân rộng. 

- Nhận thức của người dân về học nghề đã có những chuyển biến tích cực. 

Nội dung chương trình đào tạo cụ thể, thiết thực phù hợp với thời gian sinh 

trưởng của cây, con và điều kiện kinh tế, đối tượng nông dân. Phương pháp đào 

tạo gắn với mô hình được áp dụng trong suốt quá trình học.  

- Người lao động sau khi học nghề đã biết vận dụng các kiến thức, tiến bộ 

khoa học - kỹ thuật vào lao động sản xuất, cải thiện chất lượng việc làm, nâng 

cao thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững.  

 - Công tác thông tin, tuyên truyền đã đạt được những kết quả nhất định. 

Các kênh thông tin đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người học; đã phổ 

biến, nhân rộng và khuyến khích nông dân, cá nhân và tập thể có những thành 

công trong lĩnh vực nông nghiệp. Nhiều nông dân đã lựa chọn được nghề, cơ sở 

dạy nghề phù hợp với khả năng và điều kiện sản xuất tại địa phương để học 

nghề. Sau khi học nghề đã tổ chức sản xuất và bước đầu góp phần nâng cao 

được thu nhập. 

* Một số tồn tại, hạn chế: 

- Mặc dù đã có chỉ đạo, định hướng song công tác đào tạo nghề nông 

nghiệp cho lao động nông thôn còn dàn trải, chưa tập trung vào đối tượng nông 

dân nòng cốt; chưa gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới và chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp. 

- Đào tạo nghề hiện nay mới tập trung vào các nghề cũ, chưa tạo được các 

nghề mới. 

- Chương trình đào tạo nghề mới chỉ dừng lại ở phổ biến kiến thức, quy 

trình và các biện pháp kỹ thuật cho cây trồng vật nuôi. Việc giới thiệu các tiến 

bộ khoa học kỹ thuật mới trong nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp theo hướng 

công nghệ cao còn rất hạn chế. Chính vì vậy chưa đáp ứng được yêu cầu hiện 

đại hóa nông nghiệp nông thôn; chưa chuyển dịch được cơ cấu lao động từ lĩnh 

vực nông nghiệp sang lĩnh vực phi nông nghiệp hoặc chuyển đổi sang nghề 

nông nghiệp mới.  

- Nhu cầu học nghề nông nghiệp của lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh 

hiện nay rất lớn , gắn liền với mục tiêu xây dựng nông thôn mới của các địa 

phương, nhưng kinh phí phân bổ của Chương trình và nguồn lực của tỉnh , huyện 

còn hạn chế, chỉ đáp ứng 40-50% nhu cầu hiện nay của người dân nông thôn. 

- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn chưa gắn với công ty, doanh 

nghiệp, hợp tác xã để hình thành vùng hàng hóa có chất lượng cao đáp ứng nhu 

cầu thị trường (từ sản xuất- chế biến và tiêu thụ). 

- Phần lớn đào tạo nghề nông nghiệp hiện nay chưa gắn với các doanh 

nghiệp hay hợp tác xã để liên kết tạo sức mạnh trong giao dịch từ đào tạo đến 

chế biến và đàm phán ký kết tiêu thụ nên hạn chế thu hút được người học. Hơn 

nữa, vẫn còn tình trạng học theo phong trào, người học bị hạn chế về tư liệu sản 

xuất (ruộng đất, con nuôi..) chưa tạo được hàng hóa lớn cho nhu cầu thị trường. 

Mặt khác, việc tiếp cận nguồn vốn vay sau khi được đào tạo nghề để đầu tư, mở 

rộng sản xuất gặp nhiều khó khăn nên nhiều lao động sau khi học không có điều 

kiện đầu tư vào sản xuất và chăn nuôi theo mô hình sản xuất hàng hóa nên chưa 
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thực sự phát huy hiệu quả từ học nghề. 

- Nội dung chương trình, phương thức tổ chức lớp, chính sách hỗ trợ 

người học còn có nhiều điểm tồn tại, chưa phù hợp. 

- Sau đào tạo, các điều kiện làm việc của nông dân không thay đổi, những 

hoạt động hỗ trợ liên quan đến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thường không 

đồng bộ nên chưa cải thiện được nhiều về hiệu quả kinh tế. Thị trường tiêu thụ 

nông sản còn bấp bênh, thiếu ổn định, rất khó khăn trong việc định hướng người 

lao động học nghề chọn nghề học một cách bền vững.  

- Công tác điều tra khảo sát, định hướng học nghề, tư vấn nghề thiếu sự 

tham gia chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở.  Đặc biệt là công tác tuyên 

truyền ở một số địa phương còn hạn chế, dẫn đến người dân chưa xác định tầm 

quan trọng của việc học nghề dẫn đến còn lúng túng, thụ động trong việc đăng 

ký học nghề và lựa chọn nghề học. 

- Kinh phí phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá về công tác 

dạy nghề còn hạn chế. 

- Việc lồng ghép các nguồn lực, đồng bộ hóa các chính sách chưa “ăn 

khớp”. Mặc dù kể từ năm 2013, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu cho 

UBND tỉnh phân cấp cho các huyện chủ trì triển khai thực hiện công tác đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn nhằm chủ động lồng ghép các nguồn vốn để xây 

dựng các lớp nghề  trình diễn hoặc với các chương trình mục tiêu, chương trình 

ngân sách huyện để thực hiện một cách có hiệu quả. Tuy nhiên, qua theo dõi ở 

một số địa phương việc triển khai thực hiện nhiều lớp nghề thường diễn ra đơn 

lẽ, chưa thấy có sự phối hợp lồng ghép với các mô hình như: Khuyến nông, 

khuyến công; mô hình trình diễn; mô hình phát triển sản xuất của Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới; chương trình 30a; chương trình 135 và chương 

trình đối với các xã bãi ngang ven biển để giúp cho người dân dễ dàng tiếp cận 

và để cho họ nhìn được, thấy được hiệu quả của tầm quan trọng của công tác 

học nghề là như thế nào ?. 

- Một số địa phương, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về đào 

nghề cho lao động nông thôn, coi đào tạo nghề chỉ là cứu cánh có tính thời điểm, 

không phải là vấn đề quan tâm thường xuyên, liên tục và có hệ thống. 

 - Đào tạo nghề chưa gắn với phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa ở 

nông thôn, nên đại đa số lao động nông thôn chưa qua trường lớp đào tạo và ít 

quan tâm, mặc phó cho người già và trẻ nhỏ. Nên họ chỉ mong muốn lên thành 

thị tìm kiếm việc làm, có tiền nhanh, nhưng không cần phải học. 

- Công tác kiểm tra, giám sát, quản lý theo dõi, thống kê kết quả, hiệu quả 

dạy nghề cho lao động nông thôn còn hạn chế, hiệu quả thấp. 

* Nguyên nhân của tồn tại yếu kém: 

- Công tác điều tra , khảo sát nhu cầu của nông dân và lập kế hoạch dạy 

nghề có nơi còn chưa sát với thực tế , chưa gắn với vùng chuyên canh , chưa phù 

hợp với yêu cầu nên nhiều lao động khi học xong  nghề tuy có việc làm nhưng 

thiếu bền vững, nhất là chưa đào tạo theo hướng nông dân nồng cốt. 

 - Thiếu định hướng nghề nghiệp và giải quyết việc làm khi kết thúc khóa 

học. Chưa có cơ chế, chính sách để nông dân và doanh nghiệp liên kết, hợp tác 

trong sản xuất tạo ra chuỗi giá trị của sản xuất hàng hóa.  
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- Năng lực dạy nghề nói chung và đội ngũ giáo viên nói riêng chưa huy 

động được chuyên gia nông nghiệp, cán bộ giỏi giàu kinh nghiệm thực tiễn tham 

gia dạy nghề, chủ trang trại, hợp tác xã; nội dung đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu 

của việc sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại. 

- Sự phối hợp giữa các cấp , các ngành trong quá trình quản lý đào tạo 

nghề nông nghiệp còn thiếu chặt chẽ . Hầu hết Phòng Nông nghiệp và PTNT các 

huyện, Phòng Kinh tế thành phố, thị xã hiện nay đều không có cán bộ chuyên 

trách theo dõi lĩnh vực đào tạo nghề nông nghiệp. Một cán bộ phải kiêm nhiệm 

nhiều công việc, dẫn đến khó khăn trong quản lý, theo dõi, hướng dẫn triển khai 

thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả về dạy nghề nông nghiệp cho lao động 

nông thôn hàng năm. 

- Việc phân công, theo dõi, đánh giá hiệu quả từng lớp học khi tổ chức lưu 

động tại các xã, thôn một số địa phương chưa tốt; chưa phát huy vai trò của 

chính quyền các cấp đặc biệt là trách nhiệm của cấp xã, nơi lựa chọn học viên và 

nắm rõ tình hình việc làm, thu nhập của người học nghề và ngành nghề cần ưu 

tiên đào tạo. 

- Việc bố trí kinh phí để phục vụ kiểm tra, giám sát còn hạn chế, nguồn 

lực tài chính cho dạy nghề chưa tương xứng với nhu cầu học nghề, dạy nghề của 

các địa phương; chưa có cơ chế huy động được nguồn lực từ các chương trình, 

dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn khác. 

* Bài học kinh nghiệm: 

- Địa phương nào có sự chỉ đạo quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền, huy 

động được sự tham gia của hệ thống chính trị, phân công rõ ràng về trách nhiệm 

của các cơ quan và đơn vị phối hợp thực hiện thì việc dạy nghề  nông nghiệp 

cho LĐNT có hiệu quả. 

- Công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề, hướng nghiệp phải đi trước một 

bước, cán bộ tuyên truyền phải am hiểu chính sách, nắm được thông tin đầy đủ 

về định hướng phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động của địa phương 

và khả năng giải quyết việc làm, thu nhập của từng nghề sau khóa học mới tư 

vấn được cho người lao động hiểu rõ, nhận thức đúng về dạy nghề, nâng cao kỹ 

năng nghề để họ chủ động đăng ký nghề cần học. 

- Công tác giám sát , kiểm tra các hoạt động dạy nghề phải được thực hiện 

thường xuyên và liên tục ở tất cả các “khâu” và ở tất cả các lớp.  

- Cần có sự phối hợp tích cực của các Sở, Ban, ngành, chính quyền địa 

phương và cơ sở dạy nghề, doanh nghiệp, người lao động trong việc xác định 

nhu cầu học nghề và định hướng nghề nghiệp cho phù hợp với địa phương; huy 

động người có chuyên môn, kinh nghiệm tham gia tích cực vào hoạt động dạy 

nghề nông thôn;  

- Việc triển khai chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động 

nông thôn phải được lồng ghép với các chương trình mục tiêu, đặc biệt là gắn 

chặt chẽ với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. 

III. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGHỀ NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN  

2021 -2025. 

Trên cơ sở rà soát nhu cầu của các địa phương, công tác đào nghề nông 
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nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2010-2020, hàng năm chỉ phân bổ 

nguồn vốn đạt khoảng 50% nhu cầu học nghề cho các địa phương. Do vậy trong 

giai đoạn 2021- 2025, cần tiếp tục triển khai nhiệm vụ đào tạo nghề nông nghiệp 

cho lao động nông thôn nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho giai đoạn 

tiếp theo. 

- Dự kiến kế hoạch vốn  2021- 2025: 30.000 triệu đồng.  

- Mở 800 lớp với 20.000 học viên tham gia.   

* Giải pháp thực hiện:  

-Tăng cường công tác tuyên truyền vận động để mọi người dân được hiểu 

đầy đủ về quan điểm và mục tiêu của công tác đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn nhằm từng bước nâng cao nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng, năng 

suất lao động cho người dân nông thôn. 

- Phối hợp với UBND các huyện, thị tăng cường công tác chiêu sinh theo 

hướng bền vững trọng tâm trọng điểm,  đúng đối tượng và năng lực của từng 

học viên gắn với quy mô, ngành nghề cần đào tạo. Rà soát, phân cấp công tác 

dạy nghề và tuyển sinh nghề đối với các đơn vị dạy nghề cấp tỉnh với các đơn vị 

dạy nghề cấp huyện. 

- Đối với cơ sở dạy nghề và địa phương: phải chiêu sinh đúng đối tượng, 

đúng nhu cầu của người học. Việc dạy nghề lao động nông thôn phải xuất phát 

từ nhu cầu của người học , phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy 

hoạch sản xuất và quy hoạch xây dựng nông thôn mới của địa phương.  

- Huy động 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, các 

trung tâm khuyến nông - lâm - ngư, nông dân sản xuất giỏi tham gia dạy nghề 

cho lao động nông thôn. 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đối với công tác đào tạo 

nghề: Xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm về đào tạo nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực; dự báo ngành nghề, cơ cấu và lộ trình đào tạo, từ đó 

chủ động cân đối nhân lực cho phát triển. 

- Bám sát mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và phát triển 

nguồn nhân lực của tỉnh và các địa phương để có kế hoạch đào tạo gắn với giải 

quyết việc làm. Đẩy mạnh công tác thông tin, tư vấn, hướng nghiệp, công tác xã 

hội hóa dạy nghề, đa dạng hóa các hình thức dạy nghề: dạy nghề tập trung, dạy 

nghề tại chỗ để thực hiện 

- Liên kết với các cơ sở sản xuất và chế biến để thực hiện hợp đồng đào 

tạo lao động cho các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, đảm bảo tỷ lệ lao động nông 

thôn qua đào tạo có việc làm được nâng cao. 

2. Kiến nghị và đề xuất. 

2.1. Đối với Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương:    

  - Tăng nguồn kinh phí cho công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ nay cho đến năm 

2025, nhằm đáp ứng nhu cầu học nghề cho người dân. 

- Kế hoạch vốn giao sớm và công tác tuyển sinh nên triển khai sau khi 

giao vốn để tránh lãng phí , giảm bớt khó khăn , phiền hà cho cơ sở và cho chính 

người học. 
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- Hiện nay một số nghề đào tạo cho lao động nông thôn thường diễn ra 

theo chu kỳ và sinh trưởng của cây trồng, vật nuôi, điều kiện thời tiết của vùng 

miền và đối với một số nghề đào tạo kéo dài từ cuối năm trước và kết thúc đầu 

năm sau, như: rau hoa, cà phê, hồ tiêu.... Vì vậy, đề nghị Trung ương sớm sửa 

đổi cơ chế thanh quyết toán đối với nguồn vốn này như thay vì quyết toán vào 

31/12 hàng năm thì kéo dài đến năm sau và giao cho địa phương chủ động lựa 

chọn ngành nghề để thực hiện theo niên độ và chu kỳ sinh trưởng của cây, con... 

hợp lý. 

- Đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn; hiện nay người dân sản xuất 

theo hướng đa cây đa con nên đề nghị Trung ương cho chủ trương sửa đổi theo 

hướng có thể đào tạo 1-2 nghề/ lao động 

- Đối với 1 số cây trồng như cao su, hồ tiêu, cà phê, cây cảnh có thời gian 

sinh trưởng và phát triển khá dài vì vậy đề nghị sửa đổi thời gian đào tạo từ 3 

tháng lên 5 tháng. 

2.1. Đối với UBND tỉnh: 

- Ưu tiên phân bổ kinh phí cho lĩnh vực đào tạo nghề nông nghiệp cho lao 

động nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp. 

- Xây dựng hội thảo với sự tham gia của các cơ sở chế biến, sơ chế, sản 

xuất sản phẩm nông nghiệp để xác định nhu cầu lao động ngành nghề nông thôn. 

Từ đó liên kết cung ứng lao động đã qua đào tạo.  

- Bố trí kinh phí kiểm tra, giám sát công tác đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn để đơn vị thuận lợi trông việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước. 

- Chỉ đạo các địa phương bố trí thêm ngân sách của huyện cho đào tạo 

nghề nông nghiệp của địa phương. 

Trên đây là tình hình thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao 

động nông thôn giai đoạn 2012-2020 và kế hoạch nhiệm vụ giai đoạn 2021- 

2025. Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo Cục Kinh tế hợp và PTNT và 

UBND tỉnh biết để có hướng chỉ đạo trong thời gian tới./.  

Nơi nhận:                                 
- UBND tỉnh (B/c); 

- BCĐ Đề án Đào tạo nghề cho LĐNT tỉnh (B/c); 

- GĐ Sở, PGĐ Sở: Trần Thanh Hiền;  
- Lưu: VT, KHTC.    

                           

 

KT.GIÁM ĐỐC 

               PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

                   

 

             Trần Thanh Hiền 



Phụ lục 1: KẾT QUẢ ĐÀO TẠO NGHỀ NÔNG NGHIỆP CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 8 NĂM 2012-2019 

(Kèm theo Báo cáo số  242 /BC- SNN ngày 07 tháng 8 năm 2020  của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị) 

 

TT Nội dung 

 

Đơn 

vị 

tính 

          

Tổng 

cộng 

Năm 

2012 
Năm 2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 2020 

          

1 
Rà soát, cập nhật, xác định nhu cầu đào tạo 

nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn 
 

          

- 
Nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp của lao động 

nông thôn Người           

- 
Cơ sở tham gia đào tạo nghề nông nghiệp cho lao 

động nông thôn Cơ sở           

2 Phát triển chương trình nghề nông nghiệp 
C.Tr 23 18 5 - - - - - - - 

3 
Xây dựng các mô hình đào tạo nghề nông 

nghiệp cho lao động nông thôn 
Mô 

hình 606 80 84 77 83 47 61 89 85 

99 lớp 

đang triển 

khai 

4 Tổng số lao động nông thôn Người           

- 
Tổng số lao động thuộc lĩnh vực nông lâm thủy 

sản Người           

- Tỷ lệ lao động nông thôn đã qua đào tạo (%) 
%           

5 
Tổng số lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo 

nghề nông nghiệp, trong đó:  16.657 2.349 2.513 2.177 2.387 1.202 1.624 2.295 2.110 2.605 

5.1 Đào tạo có cấp chứng chỉ            

5.1.1 Chia theo trình độ 
           

- Sơ cấp Người 16.561 2.354 2.460 2.177 2.400 1.171 1.596 2293 2.110  

- Đào tạo thường xuyên 
Người           

5.1.2 
Chia theo định hướng chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT            

- 
Lao động làm trong các vùng sản xuất nguyên liệu 

nông sản của các doanh nghiệp Người           

- Lao động là thành viên hợp tác xã, trang trại 
Người           
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- 
Lao động thuộc diện chính sách nhằm an sinh xã 

hội nông thôn Người           

5.1.3 Chia theo đối tượng 
           

- Nữ Người 9.242 1.331 1.154 1.167 1.311 769 1.001 1.399 1.110  

- 
Người được hưởng chế độ chính sách ưu đãi người 

có công với cách mạng Người 258 20 6 19 13 2 149 38 11  

- Người thuộc hộ nghèo 
Người 582 77 75 49 37 28 63 120 133  

- Người dân tộc thiểu số 
Người 2.781 414 470 296 394 80 180 534 413  

- Người khuyết tật Người 54 - -  25 20 - 1 8  

- Người bị thu hồi đất nông nghiệp 
Người 351 116 - 113 47 30 15 24 6  

- Người thuộc hộ cận nghèo Người 475 81 74 48 7 9 45 102 109  

- Lao động nông thôn khác Người 12.156 1.641 1.888 1.652 1.864 1.033 1.172 1.476 1.430  

5.2 Đào tạo không cấp chứng chỉ            

5.2.1  

Số lao động được đào tạo nghề nông nghiệp do 

Trung tâm Khuyến nông và các tổ chức khác đào 

tạo  Người           

5.2.2 
Số lao động được đào tạo nghề nông nghiệp do 

doanh nghiệp đào tạo Người           

5.2.3 
Số lao động được đào tạo nghề nông nghiệp do các 

Hội, Hiệp hội đào tạo Người           

5.2.4 
Số lao động được đào tạo nghề nông nghiệp do các 

tổ chức phi chính phủ hỗ trợ đào tạo Người           

6 

Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện nâng cao 

chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao 

động nông thôn            

- 

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực 

xây dựng kế hoạch, quản lý, triển khai và tổ chức 

thực hiện ĐTN nông nghiệp cho LĐNT Người           

- 
Tổ chức các đoàn thanh tra, giám sát, đánh giá tình 

hình thực hiện ĐTN nông nghiệp cho LĐNT Đoàn 146 18 18 18 18 18 18 18 20  

- Các hoạt động khác            
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Phụ lục 2 
KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ NÔNG NGHIỆP 8 NĂM 2012-2019 

(Kèm theo Báo cáo số  242   /BC-SNN  ngày  07  tháng 8 năm 2020  của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị) 
ĐVT: Triệu đồng 

T

T 
Nội dung 

Tổng cộng Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

 

 

Năm 2019 

 

 

Năm 2020 

NSTW NSĐP NSTW NSĐP 
NST

W 

NS

ĐP 

NST

W 

NS

ĐP 

NST

W 

NS

ĐP 

NST

W 

NS

ĐP 

NST

W 
NSĐP 

NST

W 

NS

ĐP 

NST

W 
NSĐP 

NST

W 

NS

ĐP 

1 

Điều tra, 

khảo sát xác 

định nhu cầu 
                   

 

2 

Phát triển 

chương 

trình, giáo 

trình nghề 

nông nghiệp 90  60  30  -  -  -  -  -     

 

3 

Tuyên 

truyền công 

tác đào tạo 

nghề nông 

nghiệp                    

 

4 

Hỗ trợ đào 

tạo nghề 

nông nghiệp 
17.735

,572  1.940  1970  

1.820,

282  2.593  

1.392,

24  

1.931,

7  

3.107,

96  

2.980,

39  

3.706,

97 

Đan

g 

triển 

khai 

thực 

hiện 

5 
Giám sát, 

đánh giá  

75  30  30  15  -  -  -  -  -  - 
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