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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực

Phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2020”
------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ  
về phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về  
việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ  
phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 7 năm 2010 của 
Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực  
hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” ban hành theo Quyết định số  
1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12 tháng 7 năm 2011, Hội nghị lần thứ 5 của Thành 
ủy khóa IX;

Căn cứ Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện Chương trình hành 
động của Thành ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05  
tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X;

Căn cứ Quyết định số 5930/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố phê duyệt “Quy hoạch sản xuất nông nghiệp phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh 
đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố phê duyệt Chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị  
trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc ban hành Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 - 2020;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 5293/LĐTBXH-DN 
ngày 31 tháng 5 năm 2012 về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh 
vực phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố đến 2020”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực phi nông 
nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020”.
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Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở -  
ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, các cơ quan, đơn vị, các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp 
trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện Đề án này; tập trung nghiên cứu đề xuất giải pháp, chính 
sách dạy  các nghề phục vụ sản xuất phi nông nghiệp nhằm nâng cao chất lượng lao động nông 
nghiệp, gop phân chuyên dich cơ câu lao đông và cơ câu kinh tế trong  quá trình xây dựng nông thôn 
mới trên đia bàn Thành phố Hồ Chí Minh, phuc vu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông 
nghiệp, nông thôn.

- Ủy ban nhân dân các huyện: xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án hàng năm; phối hợp, huy 
đông các cơ sở đào tạo trên đia bàn co đủ điều kiện dạy nghề cho lao đông nông thôn theo chính  
sách của Đề án này; chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền của huyện co chuyên muc tuyên truyền về 
đào tạo nghề cho lao đông nông thôn trong lĩnh vực phi nông nghiệp.

- Hàng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với Sở Lao động - Thương binh  
và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện và Sở, ngành liên quan cân đối, đề xuất Ủy ban nhân dân 
Thành phố phân bổ kế hoạch vốn đầu tư, dự toán chi ngân sách đảm bảo tiến độ đào tạo nghề cho  
lao động nông thôn trong lĩnh vực phi nông nghiệp tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn  
thành phố giai đoạn 2012 - 2015 và 2016 - 2020.

Điều 3. Các chính sách quy đinh trong Đề án này sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sự  
biến đông của giá cả và biến đông kinh tế - xã hôi hàng năm và tưng thơi ky, do Sở Lao đông - 
Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất trình Ủy  
ban nhân dân Thành phố.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở 
Tài chính, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc  
Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan, cơ quan đoàn thể thành phố, 
các trường dạy nghề, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện  
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                                                        Lê Minh Trí
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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ ÁN
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực phi nông nghiệp

tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố đến năm 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3639/QĐ-UBND

ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA ĐỀ ÁN: 
1. Sự cần thiết: 
Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm về nhiều măt của cả nước, kinh tế chuyên dich theo  

hướng tăng nhanh tỷ trong các ngành dich vu giá tri gia tăng cao, các ngành công nghiệp hàm lượng 
công nghệ cao, đăt ra nhu câu lao đông được đào tạo ngày càng chât lượng hơn.

Do chuyên dich cơ câu kinh tế, vùng nông thôn cung đang phát triên đô thi hoa với tốc đô lớn,  
tỷ lệ đât nông nghiệp thu hep dân, môt bô phân đáng kê lao đông nông thôn phải chuyên đôi nghề 
nghiệp sang khu vực phi nông nghiệp; số con lại phải thay đôi kỹ thuât sản xuât theo hướng nông  
nghiệp đô thi và các dich vu khác. Do đo lao đông nông thôn phải được đào tạo, trong đo tâp trung  
đào tạo nghề đê thích ưng với yêu câu mới trong phát triên kinh tế xã hôi của thành phố, nhât là khu  
vực ngoại thành.

2. Cơ sở pháp lý của đề án
- Quyết định số 491/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;
- Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;
- Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài  

chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện  
Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-
TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ; 

- Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới 2010 - 2020;

- Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12 tháng 7 năm 2011, Hội nghị lần thứ 5 Thành ủy khóa IX,  
trong đó nêu chỉ tiêu phấn đấu hoàn thành sớm chương trình xây dựng nông thôn mới tại 58/58 xã  
giai đoạn 2011 - 2015;

- Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành 
phố về Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai  
đoạn 2010 - 2020;

- Kế hoạch số 1352/KH-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về  
triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg về dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020;

II. THỰC TRẠNG DẠY NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN:
Tình hình kinh tế xã hội khu vực nông thôn tại Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua 

được cải thiện đáng kể; nhiều vùng đã đô thị hóa nhanh; lao động nông thôn nhất là thanh niên có  
nhiều điều kiện và khả năng tiếp cận yêu cầu phát triển của thành phố; người lao động chủ động hơn  
trong học văn hóa, học nghề; không chỉ học nghề tại địa phương mà còn tìm đến các cơ sở dạy nghề  
lớn tại trung tâm thành phố để theo học. Hiện có 20 trường và trung tâm tham gia đào tạo nghề cho  
lao động nông thôn trên địa bàn thành phố, trong đó 05 trung tâm dạy nghề và 02 trường trung cấp  
nghề trên địa bàn là đơn vị chủ lực trong việc thực hiện dạy nghề cho lao động nông thôn. Các đơn vị 
khác cùng tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn: Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp  
thành phố, Trung tâm khuyến nông thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được Ban chỉ đạo 
xây dựng nông thôn mới thành phố chọn là đơn vị dạy nghề chính tại 06 xã nông thôn mới. 

1. Về phạm vi dạy nghề: 
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- Lĩnh vực các nghề cho lao động trực tiếp sản xuất: chăn nuôi; sinh vật cảnh; Cá cảnh - Nuôi  
trồng thuỷ sản; Kỹ thuât trồng chăm soc hoa lan cây cảnh; trồng rau sạch; làm muối; … 

- Lĩnh vực các nghề dịch vụ cho sản xuất nông nghiệp: Thú y; Bảo vệ thực vật; Giống và vật tư 
nông nghiệp; Khuyến nông, lâm, ngư; Chế biến bảo quản nông, lâm, thuỷ sản; Quản lý vận hành và 
khai thác công trình thủy lợi; Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Quản lý sản xuất nông  
nghiệp; Tín dụng nông thôn.

- Dạy nghề phi nông nghiệp (phục vụ cho các vùng có tốc độ đô thị hóa cao): Cơ điện nông  
thôn,  kế toán, kinh tế kỹ thuật và các nghề phục vụ  nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh địa  
phương như: Sửa chữa ô tô, Lái xe, Điện công nghiệp - dân dụng, Điện lạnh, May công nghiệp, 
Thâm mỹ... 

2.  Kết  quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn  theo chính sách của Quyết  định 
1956/QĐ-TTg và chương trinh xây dưng nông thôn mơi:

- Năm 2010 và năm 2011: Tổng số: 11.565 người, tỷ lệ có việc làm sau đào tạo là 52 %.
- Giúp lao động nông thôn cơ hội việc làm và chuyển đổi nghề nghiệp (làm việc tại các doanh 

nghiệp, cùng nhau tạo việc làm hoặc tự tạo việc làm); thay đổi kỹ thuật và thói quen lao động nông  
nghiệp, giảm thời gian nông nhàn, tăng hiệu quả sử dụng lao động.

- Các nghề được đào tạo phần lớn đáp ứng nhu cầu sử dụng của người lao động, nhu cầu 
phát triển của địa phương, của xã hội nên đã tạo thuận lợi cho học viên khi tìm việc làm, nâng cao 
thu nhập; góp phần giúp địa phương giảm dần số thất nghiệp do không còn đất canh tác, chuyển đổi  
cơ cấu lao động.

- Sau khi được đào tạo, người lao động đã biết tự xử lý (chăm sóc ban đầu, chọn con giống,  
thuốc trị bệnh thông thường cho vật nuôi - cây trồng) những vấn đề trong chăn nuôi, trồng trọt; nâng 
cao nhận thức, hiểu biết, áp dụng được nhiều yếu tố kỹ thuật (giữ ẩm, hạn chế sâu rầy, nâng cao  
năng suất...)

- Ngoài những thuận lợi và kết quả nêu trên, việc tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn 
cũng còn những khó khăn nhất định: 

+ Tâm lý chưa tích cực học nghề; ý thức học nghề của học viên là lao động nông thôn tại một 
số địa phương còn hạn chế, còn có tư tưởng ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước nên còn xảy ra tình  
trạng bỏ học giữa chừng.

+ Công tác tuyên truyền, vân đông lao đông nông thôn tham gia hoc nghề chưa mạnh và hiệu 
quả 

+ Công tác tư vấn còn lúng túng trong việc xác định nghề đào tạo. Mặt khác, hoàn cảnh gia 
đình khó khăn của lao động nông thôn (ban ngày phải đi mưu sinh, nơi ở phân tán hoặc vào thời  
vụ ...) nên không thể tổ chức học tập trung mà phải tổ chức dạy nghề lưu động, dạy trực tiếp tại địa  
bàn, dạy theo nhu cầu thời gian mà người nông dân có thể học, do đó phần nào hạn chế hiệu quả.

- Trong giai đoạn tiếp theo cân tiếp tuc huy đông các cơ sở đào tạo tại các đia phương thuôc 
đối tượng của Đề án đê tham gia dạy nghề, bao gồm tông công 71 cơ sở dạy nghề - trong đo co 5  
trường Cao đẳng nghề; 6 trường Trung cấp nghề; 20 Trung tâm dạy nghề; 10 trường Cao đẳng,  
Trung câp chuyên nghiệp co dạy nghề - với năng lực đào tạo hàng năm: 4.000 sinh viên cao đẳng  
nghề, 7.000 học sinh trung cấp nghề, 30.000 học viên sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên  
chương trình không chính quy với nhiều ngành nghề.

Bảng tổng hợp: Lao động nông thôn và số lao động đã qua đào tạo năm 2011.
(Tính trong độ tuổi lao động: nam: 15-60 tuổi; nữ: 15-55 tuổi)

STT ĐƠN VỊ
Tổng số 
lao động 
(người)

Chia theo số hộ và ngành kinh tế

Lao 
động 
được 
đào 
tạo

Tổng số 
(hộ)

Nông 
Lâm 
Thủy 

sản và 
diêm 

nghiệp

Công 
nghiệp 
và Xây 
dựng

Thương 
nghiệp, 
vận tải, 
dịch vụ

Nguồn 
khác

Tổng số 
đến 

11/2011
(người)

Tỷ lệ 
%
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TỔNG 
CỘNG 803.727 322.088 32.161 133.560 145.191 11.176 490.273 61,00

1 Củ Chi 209.015 88.069 16.972 33.483 33.221 4.393 151.907 72,68
2 Hóc Môn 218.531 82.758 3.541 32.215 44.224 2.778 130.871 59,89

3 Bình Chánh 286.483 116.935 5.395 57.528 51.825 2.187 166.813 58,23

4 Nhà Bè 52.341 20.248 645 7.985 10.365 1.253 23.918 45,70
5 Cần Giờ 37.357 14.078 5.608 2.349 5.556 565 16.764 44,88

III. MỤC TIÊU - NHIỆM VỤ - GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Mục tiêu: 
Cùng với dạy nghề trong lĩnh vực nông nghiệp (bao gồm sản xuất nông nghiệp và dịch vụ  

phục vụ sản xuất nông nghiệp) phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật sản xuất 
nhằm mang lại năng suất lao động cao hơn trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, góp phần giải quyết  
việc làm, nâng dần  đời sống của lao động nông thôn, dạy nghề lao động nông thôn trong lĩnh vực  
phi nông nghiệp nhằm các mục tiêu:

1.1. Giúp lao động nông thôn trong diện không còn tham gia sản xuất nông nghiệp có được tay 
nghề căn bản phù hợp với tình hình phát triển ngành nghề tại địa phương trong quá trình chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động gắn với quá trình đô thị hóa khu vực nông thôn; trên cơ sở đó, 
người lao động có thể vào làm việc tại các doanh nghiệp (tại địa bàn hoặc vùng lân cận), tự tổ chức  
việc làm, hợp tác tổ chức việc làm phù hợp với điều kiện và xu hướng phát triển kinh tế xã hội tại địa  
phương.

1.2. Gắn với chương trình xây dựng xã nông thôn mới, góp phần tạo ra diện mạo mới cho khu 
vực nông thôn; đạt tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề tiêu chí quy định (đến 2015: 70% lao động đang 
làm việc qua đào tạo; đến 2020: 90% lao động đang làm việc qua đào tạo).

2. Định hướng lao động nông thôn chuyển sang lĩnh vực phi nông nghiệp
Theo số liệu điều tra dân số cập nhật năm 2011, lao động trong độ tuổi (Nam: 15 - 60 tuổi; Nữ:  

15 - 55 tuổi): 631.800 người; (trên tổng số 322.000 hộ); lao động qua đào tạo 221.800 người.
Nếu trừ số lao động là nội trợ trong hộ và số không có nhu cầu, điều kiện học nghề (sức khỏe, 

lao động phổ thông không cần qua đào tạo,…) khoảng 107.000 người (ước 1/3 số hộ), số lao động 
thực khoảng 524.800 người (Số cố định tại thời điểm lập đề án) thì mục tiêu 70% lao động đang làm  
việc được qua đào tạo vào năm 2015 tương ứng 367.300 người. Do đó cần đào tạo thêm 145.500 
người lao động, trong đó, lĩnh vực nông nghiệp: 21.000 người và phi nông nghiệp: 124.500 người  
(trong 4 năm 2012 - 2015). 

Trừ số lao động 15 - 19 tuổi đi học phổ thông (khoảng 10%), bình quân mỗi năm cần đào tạo  
khoảng 28.000 lao động lĩnh vực phi nông nghiệp

Đến năm 2020, để tỷ lệ lao động đang làm việc được qua đào tạo đạt 90%, từ 2016 - 2020 mỗi 
năm phải đào tạo thêm khoảng 20.000 lao động.

3. Nội dung - Nhiệm vụ:
3.1. Đối tượng:
Lao đông nông thôn trong đô tuôi lao đông: Nam tư 15 - 60 tuôi, Nữ tư 15 - 55 tuôi (tính đến năm tô 

chưc dạy nghề) co nhu câu hoc nghề và tìm việc làm, co trình đô hoc vân và sưc khoe phù hợp với nghề 
cân hoc; ưu tiên quan tâm ngươi diện chính sách ưu đãi. Trong đó cần tập trung:

- Số lao động từ 16-35 tuổi không học tiếp hoặc không còn học phổ thông (đây là số lao động 
còn điều kiện chuyển sang lĩnh vực phi nông nghiệp: công nghiệp, thương mại, dịch vụ).

- Số lao động còn lại (nếu không sản xuất nông nghiệp) nên theo hướng tiểu, thủ công nghiệp  
để có thể tự tổ chức hoặc hợp tác tổ chức việc làm theo hoàn cảnh và điều kiện sống tại địa bàn.

3.2. Địa bàn áp dụng:
- Tại 05 huyện: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ (Gồm 58 xã , thị trấn). 

Trong đó chọn huyện Nhà Bè làm điêm.
- Xã điêm: Xã đang thực hiện thí điêm xây dựng nông thôn mới: xã Tân Thông Hôi, xã Thái Mỹ 

(huyện Củ Chi) ; xã Nhơn Đưc (huyện Nhà Bè); xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh); xã Xuân Thới Thượng 
(huyện Hoc Môn); xã Lý Nhơn (huyện Cân Giơ).

3.3. Trình độ đào tạo:
- Đối với lao động đủ trình độ văn hóa theo yêu cầu và còn điều kiện học tại trường chính quy,  
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khuyến khích học các trình độ: cao đẳng nghề, trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp.
- Đối với lao động khác: khuyến khích học  trình độ sơ cấp nghề, dạy nghề thường xuyên 

(chương trình không chính quy); chuyển giao công nghệ, hướng dẫn kỹ thuật ngắn ngày.
3.4. Nghề đào tạo:
- Hướng theo nhu cầu doanh nghiệp tại địa phương, khu vực lân cận.
- Các nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ truyền thống, các nghề có cơ hội phát triển tại địa  

phương.
3.5. Đơn vị đào tạo:
- Trường nghề chính quy tại địa bàn và hệ thống trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, trung 

cấp chuyên nghiệp của thành phố: Đối với lao động còn điều kiện theo học trường chính quy.
- Trung tâm dạy nghề và các cơ sở dạy nghề tại địa bàn: Đối với lao động không có điều kiện 

theo học chương trình chính quy.
- Các đơn vị có chuyên môn khác, đang hoạt động hợp pháp, phù hợp với nhu cầu học nghề 

của người lao động.
3.6. Phương thức đào tạo:
Tập trung: 
Đối với đào tạo chính quy trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp và  

một số nghề trình độ sơ cấp nghề.
Vừa làm, vừa học:
Dạy nghề thường xuyên không chính quy: Đối với các nghề trình độ sơ cấp có yêu cầu kỹ 

thuật không quá cao, có thể phân phối thời gian học linh động nhưng vẫn bảo đảm nội dung đào tạo;  
các nghề dạy theo chương trình dạy nghề thường xuyên chương trình không chính quy; các hình  
thức chuyển giao công nghệ, hướng dẫn kỹ thuật tại nơi sản xuất. Thời gian và địa điểm học được 
sắp xếp linh hoạt theo điều kiện người học nhưng phải bảo đảm kết quả đào tạo, bồi dưỡng, hướng  
dẫn.

4. Giai pháp chủ yêu:
4.1. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, xã hội, của cán bộ các cấp, nhất là cấp xã và ngươi 

lao động về vai trò của đào tạo nghề đối với việc tạo việc làm, tăng thu nhâp và nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực nông thôn.

4.2. Tăng cương công tác tuyên truyền: Thông qua các phương tiện thông tin đại chung; qua 
sinh hoạt các đoàn thê, các buôi hop tô nhân dân, tô dân phố; qua tư vân của đơn vi dạy nghề; in và  
phát hành tài liệu tuyên truyền phù hợp với ngươi lao đông.

4.3. Phát triên mạng lưới cơ sở đào tạo, trong đo làm tốt nhiệm vu nâng số lượng và chât  
lượng cơ sở vât chât, thiết bi và hiệu quả đào tạo các trương, trung tâm dạy nghề ở các huyện; Huy 
đông các cơ sở giáo duc đào tạo; các viện nghiên cưu; trung tâm hoc tâp công đồng; trung tâm khuyến 
nông, lâm, ngư; trang trại; nông trương; lâm trương; doanh nghiệp; hợp tác xã và các cơ sở sản xuât kinh 
doanh dich vu... co đủ điều kiện dạy nghề cho lao đông nông thôn được tham gia dạy nghề cho lao đông 
nông thôn băng nguồn kinh phí quy đinh trong Đề án này và được cung câp chương trình, giáo trình, hoc  
liệu và bồi dương giáo viên dạy nghề. Ngoài ra, tân dung các chương trình hỗ trợ của các đoàn thê đê 
tăng cương đào tạo nghề theo đối tượng của Đoàn thê.

4.4. Tổ chức các lớp học phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của người lao động.
Các cơ sở đào tạo chủ động phối hợp với huyện, xã, thị trấn, các đoàn thể tổ chức giới thiệu chương 

trình, khóa học và chiêu sinh tại ấp, tổ nhân dân. Phối hợp các doanh nghiệp để thông tin về nhu cầu tuyển 
dụng; trên cơ sở đó chiêu sinh đào tạo và cung ứng lao động cho doanh nghiệp.

4.5. Xây dựng các phương thức đào tạo phù hợp và đổi mới phương pháp  đào tạo:
- Các cơ sở đào tạo có kế hoạch và thường xuyên tiếp cận yêu cầu về kỹ năng, tay nghề kỹ 

thuật của thực tế sản xuất dịch vụ để rà soát, điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo, làm cho kết  
quả đào tạo ngày càng thích ứng với thực tế;

- Xây dựng chương trình dạy nghề theo phương pháp phân tích nghề; dựa trên tiêu chuẩn kỹ  
năng nghề và chương trình khung, dạy nghề theo mô đun; đặc biệt coi trọng thực hành.

- Thông qua tạo lập mối liên kết thường xuyên giữa cơ sở đào tạo với các doanh nghiệp trên 
tinh thần hợp tác phát triển, đôi bên cùng có lợi, gắn chương trình đào tạo với thực tế phát triển kỹ  
thuật công nghệ của sản xuất kinh doanh; khai thác năng lực về thiết bị kỹ thuật, quy trình công nghệ  
của doanh nghiệp để nâng cao khả năng tương thích giữa đào tạo và sử dụng tay nghề. Tăng cường 
thời gian đi thực tế, thực tập tại doanh nghiệp;

- Đa dạng phương thức đào tạo: Ngoài hình thức đào tạo tập trung theo kế hoạch (Đào tạo tại  
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trường theo chương trình chính quy) cần phát triển nhiều hình thức đào tạo: 
+ Đào tạo tại chưc đối với công nhân, ngươi lao đông đang làm việc, muốn nâng cao tay nghề,  

muốn học thêm nghề hoặc nâng cao khả năng nghề nghiệp, chuyển giao công nghệ;
+ Đào tạo tại xí nghiệp đối với công nhân do xí nghiệp tuyển vào, tổ chức đào tạo và sử dụng;
+ Đào tạo có địa chỉ: Cơ sở đào tạo tuyển sinh đào tạo và cung cấp lao động theo “đơn đặt  

hàng” (theo yêu cầu và nhu cầu) của các doanh nghiệp. Xem đây là phương thức cơ bản để nâng 
cao hiệu quả đào tạo;

4.6. Tổ chức ôn luyện, kiểm tra và cấp giấy công nhận tay nghề đối với lao động đã có tay nghề 
căn bản, có khả năng và đang lao động phù hợp với ngành nghề.

4.7. Phát triên đôi ngu giáo viên, giảng viên và cán bô quản lý. Trong đo đối với trung tâm dạy 
nghề, mỗi nghề tối thiêu co 01 giáo viên cơ hữu; mỗi huyện có 01 biên chế chuyên trách về công tác 
dạy nghề thuôc phong Lao đông - Thương binh và Xã hôi; 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.

4.8. Phát triên chương trình, giáo trình, hoc liệu dạy nghề.
4.9. Cải tiến và tăng cương hiệu quả công tác hướng nghiệp trong các trương phô thông, giup 

học sinh định hướng và chọn lựa con đường học tiếp phù hợp với khả năng, điều kiện, hoàn cảnh  
gia đình và bản thân, phù hợp nhu cầu xã hội.

4.10. Tăng cương hoạt đông kiêm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Đề án hàng năm, giữa 
kỳ và cuối kỳ.

5. Chinh sách:
5.1. Về chinh sach đôi vơi ngươi hoc: 
a. Chính sách hỗ trợ hoc nghề trình đô sơ câp và dạy nghề thương xuyên dưới 3 tháng: 
- Mưc hỗ trợ tư 2 triệu, 2,5 triệu và 3 triệu đồng/ngươi/khoa hoc tùy theo nhom đối tượng (Quy  

đinh tại Quyết đinh 1956/QĐ-TTg).
- Ngươi hưởng chính sách ưu đãi ngươi co công với cách mạng, hô nghèo, ngươi dân tôc  

thiêu số, ngươi tàn tât, ngươi bi thu hồi đât canh tác được hỗ trợ thêm tiền ăn 15.000đồng/ngày thực 
hoc và tiền đi lại không quá 200.000 đồng/khoa đối với người học nghề xa nơi cư trú từ 15 km trở 
lên.

b. Đối với người học nghề trình độ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Trung cấp chuyên nghiệp, 
Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với  Sở Tài chính tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân  
Thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố chấp thuận mức hỗ trợ như mức trung bình đối với  
học nghề sơ cấp (2,5 triệu đồng/người/khóa học).

c. Thực hiện kịp thời chế độ miễn, giảm học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngàt 14 tháng 
5 năm 2010 của Chính phủ.

d. Đối với lao động tạm trú dài hạn (KT3), Sở Lao động Thương binh  và Xã hội phối hợp với  
Sở Tài chính nghiên cứu đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố để có chế độ hỗ trợ học phí.

e. Chính sách hoc nghề nôi tru : Bô sung thêm đối tượng được hưởng chính sách  dạy nghề 
đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú là  lao động nông thôn ngươi dân tôc thiêu số thuôc diện 
được hưởng chính sách ưu đãi ngươi co công với cách mạng, thuôc hô nghèo và hô co thu nhâp tối  
đa bằng 150% thu nhâp của hô nghèo hoc các khoa hoc trình đô trung câp nghề, cao đẳng nghề.

g. Chính sách tín dung: 
Ngươi hoc được vay tiền để học theo quy định hiện hành về tín dụng đối với học sinh, sinh viên 

và nếu làm việc ôn đinh ở nông thôn sau khi hoc nghề được ngân sách hỗ trợ 100% lãi suât đối với khoản 
vay đê hoc nghề.

Sau khi hoc nghề được vay vốn tư Quỹ quốc gia về việc làm thuôc Chương trình muc tiêu 
quốc gia về việc làm đê tự tạo việc làm.

h. Những ngươi đã được hỗ trợ hoc nghề nhưng bi mât việc làm do nguyên nhân khách quan thì Ủy 
ban nhân dân thành phố xem xet, quyết đinh tiếp tuc hỗ trợ hoc nghề đê chuyên đôi việc làm theo chính sách 
của Đề án này nhưng tối đa không quá 03 lân.

5.2. Về chinh sach đôi vơi giao viên, can bộ quan lý và ngươi day nghề
Giáo viên, cán bô quản lý dạy nghề thương xuyên phải xuống xã, âp thuôc vùng co điều kiện kinh tế 

- xã hôi kho khăn đê dạy nghề với thơi gian tư 15 ngày trở lên trong tháng được hưởng phu câp lưu đông 
hệ số 0,2 so với mưc lương tối thiêu chung.

Ngoài giáo viên dạy nghề theo tiêu chuân quy đinh, huy đông thêm ngươi dạy nghề cho lao 
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đông nông thôn thuôc nhom đối tượng: tiến sỹ khoa hoc, tiến sỹ trong lĩnh vực nông nghiệp, nghệ  
nhân câp tỉnh trở lên (được trả tiền công giảng dạy với mưc tối thiêu 300.000đồng/buôi);  cán bộ kỹ 
thuât, kỹ sư, ngươi lao đông co tay nghề cao tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuât kinh doanh và các  
trung tâm khuyến nông, lâm, ngư, nông dân sản xuất giỏi (được trả tiền công giảng dạy với mức tối 
thiểu 25.000đồng/giờ).

5.3. Chinh sach đôi vơi cơ sở day nghề
Tăng mưc hỗ trợ đâu tư cho các trương nghề, trung tâm dạy nghề câp huyện tư ngân sách Trung 

ương và thành phố
Tiếp tuc hỗ trợ đâu tư cơ sở vât chât, thiết bi dạy nghề cho các trương và trung tâm dạy nghề chưa 

đáp ưng được yêu câu về quy mô và chât lượng đào tạo. Nâng câp Trung tâm dạy nghề huyện thành 
Trường Trung cấp nghề.

5.4. Các chính sách quy đinh trong Đề án này sẽ được điều chỉnh theo hướng dân của Trung ương 
đê phù hợp với sự biến đông của giá cả và biến đông kinh tế- xã hôi hàng năm và tưng thơi ky.

6. Kinh phi: Vơi chi phi đào tạo trung binh 2,5 triệu đồng/lao động:
 Đơn vị tính : tỷ đồng

Giai đoạn Hỗ trợ dạy nghề
(Ngân sách Thành phố)

Tăng cương thiết bi
(Hỗ trợ của Trung ương)

2011 - 2015 310 20 
2016 - 2020 250 25 
Tông 560 45 

7. Tổ chưc thưc hiện :
7.1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
Là đơn vi nong cốt trong triên khai dạy nghề lĩnh vực phi nông nghiệp. Phối hợp cùng các Sở 

ngành chưc năng và các huyện, chiu trách nhiệm: 
- Khai thác dữ liệu điều tra cung câu lao đông, hướng dân câp nhât điều tra, khảo sát lao đông nông 

thôn hàng năm đê lâp kế hoạch thực hiện.
- Thương xuyên câp nhât tình hình về đôi ngu giáo viên, chương trình giảng dạy, cơ sở vât chât,  

trang thiết bi và ngành nghề đào tạo đê co kế hoạch đâu tư nâng câp cho phù hợp và hiệu quả.
- Tô chưc kiêm tra, giám sát, đánh giá đê đảm bảo hiệu quả của Đề án.
- Đề xuât nguồn đâu tư của Trung ương cho các cơ sở dạy nghề và các chính sách hỗ trợ cho các 

đối tượng lao đông nông thôn cho phù hợp với Đề án của Chính phủ và tình hình thực tiên của thành phố.
7.2. Sở Giáo duc và Đào tạo
- Xây dựng kế hoạch đinh hướng nghề nghiệp cho hoc sinh bâc trung hoc cơ sở, trung hoc phô 

thông đê hoc sinh co thái đô đung đăn trong lựa chon nghề nghiệp.
- Năm thực lực các trương Trung câp chuyên nghiệp trên đia bàn các huyện về đôi ngu giáo viên, 

chương trình giảng dạy, cơ sở vât chât, trang thiết bi và ngành nghề đào tạo đê co kế hoạch đâu tư nâng 
câp cho phù hợp và hiệu quả.

- Phối hợp cùng Sở Lao đông - Thương binh và Xã hôi và Sở Nôi vu đê lựa chon các đơn vi tham 
gia dạy nghề cho lao động nông thôn.

7.3. Sở Kê hoạch và Đâu tư, Sở Tài chinh:
Sở Kế hoạch và Đâu tư, Sở Tài chính phối hợp với Sở Lao đông - Thương binh và Xã hôi xây dựng 

kế hoạch kinh phí thực hiện đề án và tham gia xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ ngươi lao đông nông 
thôn, chính sách hỗ trợ các đơn vi ngoài Nhà nước tham gia xã hôi hoa lĩnh vực dạy nghề cho lao đông 
nông thôn và hướng dân Sở Lao đông - Thương binh và Xã hôi thực hiện lâp dự toán, tiếp nhân và quyết 
toán kinh phí theo quy đinh.

7.4. Sở Thông tin và Truyền thông:
Chủ trì phối hợp cùng Sở Lao đông - Thương binh và Xã hôi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn chỉ đạo, đinh hướng các cơ quan truyền thông tuyên truyền nôi dung Quyết đinh số 1956/QĐ-TTg 
ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động 
nông thôn đến năm 2020”, giup các ngành, các câp và ngươi lao đông nông thôn hiêu được chủ trương, 
chính sách, lợi ích việc hoc nghề đê giải quyết việc làm, ôn đinh và nâng dân cuôc sống ; gop phân phát 
triên kinh tế - xã hôi đia phương, tăng cương trách nhiệm các ngành các câp trong chỉ đạo, hỗ trợ ngươi 
dân hoc nghề; đông viên ngươi lao đông chủ đông, khăc phuc kho khăn đê hoc nghề phù hợp với hoàn 
cảnh, điều kiện và nhu câu bản thân.
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7.5. Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn :
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan để cung cấp thông tin thị trường hàng hóa, hỗ trợ việc 

tiêu thụ sản phẩm tiểu, thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn cho lao động nông thôn đến cấp xã.
Phối hợp với Sở Lao động - Thuơng binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất những chương trình, nội  

dung kiến thức đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực ngành nghề phi nông nghiệp phù hợp 
với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa  nông nghiệp, nông thôn.

7.6. Hội Nông dân thành phô:
Tích cực tham gia cùng Sở Lao đông - Thương binh và Xã hôi, Sở Nông nghiệp và Phát triên 

nông thôn, Sở Giáo duc và Đào tạo tuyên truyền phô biến Quyết đinh số 1956/QĐ-TTg ngày 27 
tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ trong lực lượng cán bô, hôi viên và các hô nông dân 
trên đia bàn làm nong cốt và vân đông nông dân tích cực tham gia. Tham gia dạy nghề theo các hình 
thưc phù hợp với đăc điêm chưc năng và điều kiện của Hôi.

7.7. Uy ban nhân dân các huyện:
Tăng cương hoạt đông Ban chỉ đạo thực hiện Quyết đinh 1956/QĐ-TTg câp huyện đê giup Chủ tich 

Ủy ban nhân dân huyện tô chưc triên khai thực hiện, kiêm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện Đề án 
trên đia bàn.

Bố trí 01 cán bộ chuyên trách dạy nghề thuộc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện 
đặc trách theo dõi dạy nghề lao động nông thôn.

Xây dựng kế hoạch triên khai đào tạo nghề cho lao đông nông thôn trên đia bàn theo Đề án này và 
hướng dân của Ban Chỉ đạo thành phố. 

Chủ đông điều tra khảo sát câp nhât hàng năm tình hình lao đông nông thôn, xây dựng chỉ tiêu đào 
tạo nghề cho tưng giai đoạn phù hợp với tiến trình chuyên dich cơ câu kinh tế thành phố.

Rà soát năng lực đào tạo của các cơ sở dạy nghề trên đia bàn quân - huyện đê đề xuât nâng câp 
mở rông cơ sở vât chât, ngành nghề đào tạo phù hợp, huy đông các cơ sở dạy nghề ngoài công lâp đủ 
năng lực tham gia dạy nghề cho lao đông nông thôn - khuyến khích liên kết, hợp tác, giữa các cơ sở dạy 
nghề đê khai thác thiết bi, cơ sở vât chât nhăm tăng hiệu quả đào tạo. Khuyến khích cơ sở dạy nghề ngoài 
công lâp hợp đồng với huyện đê tham gia đào tạo những nghề cơ sở này co thế mạnh.

7.8. Các tổ chức Chính trị - Xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.
- Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội; 

tổ chức xã hội nghề nghiệp; tham gia vào các hoạt động phù hợp của Đề án.
- Thành Đoàn tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, tư vấn về  học nghề và tạo việc làm 

cho lao động nông thôn trong Đề án này vào các nội dung phù hợp của Đề án ‘Hỗ trợ thanh niên học 
nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015’ của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - 
theo Quyết định số 103/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt 
Đề án ‘Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015’./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Trí
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