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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Đề án đào tạo nghề
cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện giai đoạn 2017 - 2020

Căn cứ 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”; Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính
phủ về việc sửa đổi, bổ sung 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”;
Căn cứ Quyết định số 1582/QĐ-LĐTBXH ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành một số chỉ tiêu giám sát, đánh
giá thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết
định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 30/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BNN&PTNTBCT-BTTTT ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
- Bộ Nội vụ - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Công Thương - Bộ Thông
tin và Truyền thông hướng dẫn trách nhiệm tổ chức thực hiện 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”;
Căn cứ Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của
Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp,
đào tạo dưới 3 tháng;
Căn cứ Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ
cấp và đào tạo dưới 3 tháng;
Căn cứ Công văn số 534/UBND-KGVX ngày 10 tháng 4 năm 2017 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt định mức chi phí đào tạo nghề cho lao
động nông thôn; Công văn số 1093/UBND-KGVX ngày 29 tháng 6 năm 2017 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt bổ sung định mức chi phí đào tạo
nghề và đơn vị đào tạo nghề cho lao động nông thôn;
Căn cứ Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Đề
án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020;
Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát,
đánh giá tình hình thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn
huyện giai đoạn 2017 - 2020 (sau đây viết tắt là Đề án), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
I. MỤC TIÊU
1. Đảm bảo hoạt động của Đề án được thực hiện đầy đủ, đúng mục tiêu, đạt
hiệu quả cao.
2. Kiểm tra, giám sát để nắm được tình hình triển khai thực hiện Đề án ở cơ sở,
kịp thời chỉ ra những mặt mạnh, mặt hạn chế, khuyết điểm, từ đó, đưa ra các biện pháp
thực hiện sát thực tế, có hiệu quả.
3. Đôn đốc thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung hoạt động, chính sách của Đề
án, đảm bảo phù hợp nhu cầu đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ
cấu ngành, lĩnh vực, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện
đại hóa và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
4. Phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong quá trình triển khai thực
hiện Đề án.
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Đối tượng kiểm tra, giám sát, đánh giá:
- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện.
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
- Các cơ sở đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện.
- Các đơn vị sử dụng lao động nông thôn sau khóa đào tạo nghề.
- Tất cả các lớp nghề (lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp) đang tổ chức
thực hiện trên địa bàn huyện.
2. Nội dung kiểm tra, giám sát, đánh giá:
- Kiểm tra công tác chuẩn bị mở lớp: công tác tuyên truyền, tư vấn, tuyển sinh
học nghề; khảo sát nhu cầu học nghề; xét chọn và xác nhận đối tượng học nghề; nghề
đào tạo; độ tuổi; địa điểm mở lớp,…
- Kiểm tra công tác mở lớp: tình hình khai giảng, bế giảng; đội ngũ giáo viên;
chương trình, giáo trình; trang thiết bị dạy học; vật tư, dụng cụ thực hành; tiến độ
giảng dạy, thời gian đào tạo; kiểm tra cuối khóa học, cấp chứng chỉ; việc quản lý biểu
mẫu, sổ sách, quản lý dạy và học trong đào tạo nghề.
- Kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý tài chính (về quản lý và sử dụng vốn
được giao), gồm: hợp đồng đào tạo, dự toán chi tiết, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;
thanh, quyết toán kinh phí đào tạo nghề (chi trả tiền giáo viên, vật tư, chi trả chế độ
chính sách cho người học nghề và các khoản chi khác theo quy định tại Quyết định số
46/2015/QĐ-TTg; Thông tư số 152/2016/TT-BTC; các mẫu biểu, chứng từ, hoá đơn
liên quan khác).
- Kiểm tra việc giải quyết việc làm sau đào tạo nghề, tiếp cận nguồn vốn vay,
hiệu quả sau đào tạo nghề.
- Kiểm tra việc thực hiện một số chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án
theo Quyết định số 1582/QĐ-TTg.
- Đánh giá kết quả, hiệu quả các chương trình đào tạo nghề cho lao động
nông thôn đối với phát triển sản xuất của địa phương, đối với tạo việc làm, nâng
cao thu nhập và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới.
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- Kết quả và hiệu quả làm việc của các lớp đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu
lao động của doanh nghiệp.
3. Tiêu chí thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá:
- Kiểm tra, giám sát phải được thực hiện thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất;
đánh giá phải đảm bảo khách quan, kịp thời, chính xác.
- Tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát không làm ảnh hưởng đến lớp học, không
gây tâm lý hoang mang cho người học.
- Xử lý nhanh chóng, đúng quy định những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền
hoặc đề xuất kịp thời về Thường trực Ban Chỉ đạo huyện (Phòng Lao động - Thương
binh và Xã hội) xử lý những vấn đề phát sinh thực tế vượt thẩm quyền, đảm bảo phục
vụ các lớp học kịp thời, đầy đủ, đạt chất lượng, hiệu quả.
- Tổ chức lớp học phải đảm bảo:
+ Cơ cấu tỷ lệ: lĩnh vực nông nghiệp 25%, phi nông nghiệp 75% (theo Quyết
định số 971/QĐ-TTg).
+ Ưu tiên tổ chức các lớp đào tạo nghề cung ứng lao động cho các doanh
nghiệp, các lớp đáp ứng nhu cầu xây dựng nông thôn mới.
+ Chỉ tổ chức lớp khi chuẩn bị đủ các điều kiện mở lớp, giải quyết tốt việc làm
sau học nghề, tăng thu nhập và hiệu quả việc làm sau học nghề; không tổ chức dạy và
học khi người lao động không dự báo được nơi làm việc và mức thu nhập với việc làm
có được sau khi học nghề.
+ Phải đảm bảo đúng đối tượng, thực hiện đúng chính sách cho người
học nghề.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, KINH PHÍ THỰC HIỆN:
1. Thời gian thực hiện: giai đoạn 2017 - 2020 (hàng năm, xây dựng lịch kiểm
tra, giám sát theo thời gian phù hợp).
2. Địa điểm: trên địa bàn huyện Châu Thành.
3. Kinh phí thực hiện: từ nguồn kinh phí giám sát, đánh giá Chương trình mục
tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp hàng năm và việc sử dụng kinh phí giám
sát, đánh giá theo đúng quy định hiện hành.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Ban Chỉ đạo Đề án 1956 huyện:
Thành lập đoàn kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Đề án trên địa bàn huyện;
các ban, ngành, đơn vị liên quan là thành viên của Ban Chỉ đạo sắp xếp, tham gia
đoàn kiểm tra, giám sát theo yêu cầu; đồng thời, thực hiện nghiêm sự phân công của
Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát.
2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:
Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành có liên
quan thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện công tác đào
tạo nghề cho lao động nông thôn trên cả hai lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp
trên địa bàn huyện.
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3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các ngành liên
quan tổ chức triển khai thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện
đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện; chịu trách
nhiệm về kết quả, hiệu quả đào tạo nghề lĩnh vực nông nghiệp.
4. Phòng Nội vụ:
Xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã; xây dựng quy
hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã đến giai đoạn 2017- 2020 của địa
phương.
5. Phòng Tài chính - Kế hoạch:
- Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện bố trí
và kiểm tra tình hình thực hiện kinh phí được cấp.
- Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương thực hiện kiểm tra,
giám sát hoạt động quản lý tài chính theo đúng quy định.
7. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:
Chủ trì, phối hợp với cơ quan thông tin, truyền thông cung cấp thông tin thị
trường hàng hóa; hỗ trợ việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.
8. Phòng Văn hóa và Thông tin:
Phối hợp Đài Truyền thanh huyện thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền
thường xuyên, sâu rộng về các chính sách của Đề án, các mô hình đào tạo nghề gắn
với việc làm hiệu quả tại địa phương để người lao động biết và lựa chọn.
9. Ban Chỉ đạo Đề án 1956 cấp xã:
- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc đào tạo nghề cho lao động nông
thôn trên địa bàn quản lý.
- Báo cáo tình hình thực hiện và kết quả, hiệu quả các lớp đào tạo nghề cho lao
động nông thôn tại địa phương về Ban Chỉ đạo Đề án 1956 huyện.
Trên đây là Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện
Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện giai đoạn
2017 - 2020. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các
đơn vị kịp thời phản ánh về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo
cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, chỉ đạo./.

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở LĐ-TB&XH;
- Thành viên BCĐ 1956 huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.
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