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BÁO CÁO
Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác giáo dục chuyên nghiệp và
dạy nghề trên địa bàn huyện Tuần Giáo giai đoạn 2015 - 2020
––––––––––––––––
Thực hiện Công văn số 180/CV-HĐND ngày 7/10/2020 của Hội đồng
nhân dân huyện về việc báo cáo giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh;
UBND huyện Tuần Giáo báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về
công tác giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn huyện giai đoạn 2015
- 2020 như sau:
I. KHÁI QUÁT CHUNG
1. Đặc điểm tình hình
Tuần Giáo là huyện của ngõ phía Đông của tỉnh Điện Biên, diện tích tự
nhiên trên 113.000 ha; phía Bắc giáp huyện Tủa Chùa, phía Tây và Tây Nam giáp
huyện Mường Ảng, phía Nam và Đông Nam giáp tỉnh Sơn La, phía Tây và Tây
Bắc giáp huyện Mường Chà. Huyện có 18 xã, 1 thị trấn với 177 khối, bản.
Dân số trên 87.000 người, số người trong độ tuổi lao động là 52.093 người,
chiếm 59% tỷ lệ dân số toàn huyện, số người trong độ tuổi có khả năng lao động là
50.530 người, chiếm 58% tỷ lệ dân số toàn huyện. Trong đó dân tộc Thái chiếm
59,03%, dân tộc Mông chiếm 25,79%, dân tộc Kinh chiếm 8,56%, dân tộc Kháng
chiếm 3,49%, dân tộc Khơ Mú chiếm 2,82% và các dân tộc khác chiếm 0,31%.
Tỷ lệ lao động qua đào tạo cuối năm 2019 là 53,86% so với tổng số người
trong độ tuổi lao động.
2. Thuận lợi, khó khăn
2.1. Thuận lợi
Những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước triển khai đã phát huy
hiệu quả, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng lên, quốc phòng
- an ninh được tăng cường, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, đảm bảo sự
lãnh đạo tuyệt đối của Đảng.
Huyện luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND
tỉnh, UBND tỉnh, sự phối kết hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể huyện.
2.2. Khó khăn
Là huyện miền núi, địa bàn rộng, đi lại khó khăn nhất là về mùa mưa. Có
18/19 xã đặc biệt khó khăn, kinh tế chậm phát triển, chủ yếu với quy mô nhỏ và
không cân đối. Nguồn thu ngân sách tại địa bàn rất hạn hẹp, chủ yếu dựa vào
nguồn bố sung của Tỉnh, Trung ương.
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Trình độ dân trí, phát triển kinh tế giữa các vùng trong huyện không đồng
đều. Tình hình an ninh - chính trị và trật tự xã hội còn nhiều phức tạp. Một số bộ
phận không nhỏ nhân dân nhất là đồng bào vùng cao đời sống nhân dân còn gặp
nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ đói nghèo còn cao, vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại dựa
vào Nhà nước.
Do đặc thù là huyện thuần nông các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh
nghiệp còn ít nên công tác tuyển dụng, đào tạo và giải quyết việc làm cho người
lao động ở các nghề phi nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHUYÊN
NGHIỆP VÀ DẠY NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIAI ĐOẠN 2015 2020
1. Công tác triển khai, chỉ đạo thực hiện
Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg, ngày 27/11/2009 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm
2020”. UBND huyện Tuần Giáo ban hành Quyết định số 1062/QĐ-UBND, ngày
15/10/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo về việc kiện toàn Ban chỉ
đạo thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, do
đ/c phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối VHXH làm Trưởng ban, thành
viên gồm các đ/c lãnh đạo các phòng chuyên môn, khối đoàn thể và lãnh đạo 19
xã, thị trấn trên địa bàn huyện (kèm theo quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo
thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” huyện
Tuần Giáo, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ
đạo); Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 về việc phê quyệt điều
chỉnh, bổ sung một số điều của Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn
đến năm 2020" huyện Tuần Giáo.
Chỉ đạo Trung tâm GDNN-GDTX huyện thành lập ban chủ nhiệm xây
dựng chương trình, biên soạn giáo trình giảng dạy với sự tham gia của các giáo
viên có kinh nghiệm, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ chuyên môn lâu năm thực
hiện. Từng chương trình dạy nghề có mục tiêu rõ ràng, quy trình cụ thể chuẩn
kiến thức, kỹ năng, cấu trúc nội dung, phương pháp và hình thức đào tạo, cách
thức đánh giá kết quả học tập. Đồng thời, rà soát, lấy ý kiến của người sử dụng
lao động, người tốt nghiệp đã đi làm để đánh giá, bổ sung, điều chỉnh chương
trình dạy nghề phù hợp với kỹ thuật, công nghệ sản xuất, kinh doanh dịch vụ.
Căn cứ vào chỉ tiêu được UBND tỉnh giao, hàng năm UBND huyện ban
hành Kế hoạch đào tạo nghề, giao phòng Lao động - TB&XH phối hợp với
Trung tâm GDNN-GDTX huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức đào tạo nghề
cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện
Căn cứ Quyết định số 1062/QĐ-UBND, ngày 15/10/2014 của Ủy ban
nhân dân huyện Tuần Giáo về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Đào
tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Giao phòng Lao động TB&XH, phòng Nông nghiệp&PTNT huyện chủ trì, phối hợp với các ngành

3
thành viên Ban chỉ đạo tổ chức điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của lao động
nông thôn trên địa bàn.
2. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về công tác
giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề
Công tác thông tin tuyên truyền dạy nghề được UBND huyện triển khai
một cách đồng bộ, sâu rộng và đa dạng dưới nhiều hình thức phong phú, hấp
dẫn, trong đó có tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới hướng dẫn thực
hiện về công tác đào tạo nghề theo Luật giáo dục nghề nghiệp đến toàn thể
người dân trên địa bàn huyện, qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho người
dân trên địa bàn huyện hiểu được lợi ích của việc học nghề và chủ động lựa
chọn nghề phù hợp năng lực, điều kiện của bản thân và phù hợp với nhu cầu sử
dụng của xã hội. Nội dung tuyên truyền tập trung vào hiệu quả của việc dạy
nghề gắn với việc làm, tăng thu nhập cho các hộ gia đình, góp phần xóa đói
giảm nghèo, phổ biến các cơ chế, chính sách hỗ trợ học nghề, tạo việc làm.
Chỉ đạo phòng Lao động TB&XH chủ động phối kết hợp lồng ghép với
Huyện đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và một số đơn vị có liên quan tổ
chức tuyên truyền tư vấn học nghề và dạy nghề cho học sinh các trường THCS,
THPT trên địa bàn huyện.
Phối hợp với phòng Văn hóa - Thông tin, đài Truyền thanh - Truyền hình
huyện tuyên truyền sâu rộng trên phương tiện thông tin đại chúng các chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đào tạo nghề, về vai
trò, vị trí của đào tạo nghề đối với phát triển kinh tế - xã hội. Phối hợp UBND
các xã, thị trấn, cán bộ Hội nông dân địa phương tuyên truyền phổ biến chủ
trương chính sách của Đảng và Nhà nước về dạy nghề cho lao động nông thôn
đến toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện.
Cấp phát trên 200 quyển sổ tay tuyên truyền đào tạo nghề cho lao động
nông thôn đến các đối tượng là lãnh đạo UBND và trưởng các ban, ngành, các
hội đoàn thể của xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
3. Kết quả thực hiện giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề
3.1. Công tác quy hoạch, sắp xếp, đầu tư, phát triển mạng lưới cơ sở
giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề
Ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số
344/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục
thường xuyên các huyện, thị xã. Theo đó, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên trên cơ sở sáp nhập trung tâm dạy nghề huyện Tuần
Giáo trực thuộc Sở Lao động - TB&XH và trung tâm Giáo dục thường xuyên
trực thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo. Tuy nhiên quá trình sáp nhập còn chậm, đầu
năm 2019 bộ máy của Trung tâm GDNN-GDTX huyện mới được kiện toàn và
đi vào hoạt động ổn định.
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Hiện nay, cơ sở vật chất của Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tuần Giáo
được trang bị tương đối đầy đủ để phục vụ cho công tác đào tạo nghề. Tuy nhiên
vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là về nhà xưởng phục vụ cho việc thực hành.
Công tác đào tạo, bồi dư ng đội ng cán bộ giảng dạy, giáo viên cơ hữu
luôn được UBND huyện quan tâm, chỉ đạo. Giai đoạn 2015 - 2020 bồi dư ng
nghiệp vụ quản lý cơ sở dạy nghề, bồi dư ng kỹ năng cho 03 cán bộ quản lý
Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 01 cán bộ phòng Lao động - TB&XH huyện.
Phối hợp với Sở Lao động - TB&XH tỉnh Điện Biên đào tạo, bồi dư ng nghiệp
vụ sư phạm dạy nghề cho trên 80 lượt giáo viên, cán bộ quản lý của Trung tâm
GDNN-GDTX huyện.
Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tuần Giáo có tổng diện tích 14.558,73
m . Được đầu tư xây dựng nhà lớp học với quy mô 10 phòng học, năm 2018 đã
được đầu tư nâng cấp sửa chữa nhà lớp học, nhà làm việc. Hiện tại, Trung tâm
GDNN-GDTX huyện đang sử dụng 04 phòng học dùng làm kho bảo vệ chung
cho các trang thiết bị, vật tư, hàng hóa. Trang thiết bị, phương tiện phục vụ giảng
dạy và học tập có chất lượng, sử dụng có hiệu quả, cơ bản đáp ứng được các yêu
cầu dạy học và nghiên cứu khoa học cho giáo viên và người học. Một số thiết bị
hỗ trợ trang bị ở các phòng học đã góp phần nâng cao hiệu quả của dạy - học, góp
phần đổi mới phương pháp dạy học bằng các bài giảng điện tử, đáp ứng yêu cầu
đào tạo.
2

3.2. Tổ chức và quản lý đào tạo
Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh giao, UNND huyện đã chỉ
đạo Trung tâm xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức các lớp học nghề sát với
tình hình thực tế và nhu cầu học nghề của người lao động như: dự kiến lớp học,
kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo, bố trí lực lượng giáo viên tham gia giảng dạy
đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với
các cơ quan chuyên môn, UNND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thường
xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức triển khai các
lớp đào tạo do Trung tâm GDNN-GDTX huyện thực hiện. Qua công tác kiểm
tra, giám sát cho thấy việc thực hiện tổ chức đào tạo của Trung tâm GDNNGDTX huyện theo đúng các quy định của Nhà nước, Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội về đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
3.3. Phối hợp liên kết trong đào tạo
Giai đoạn 2015-2020, Trung tâm GDNN-GDTX huyện thực hiện phối
hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Điện Biên và Trường Cao đẳng kinh
tế - Kỹ thuật Điện Biên mở 03 lớp đào tạo trình độ Đại học cho 108 học viên; Phối
hợp với Trường Cao đẳng nghề tỉnh Điện Biên mở 05 lớp nghề Lâm sinh, kỹ thuật
xây dựng, công nghệ thông tin; công tác xã hội với 111 học sinh; phối hợp với
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ tỉnh Điện Biên tổ chức tuyển sinh và Đào tạo 11
lớp Tin học ứng dụng trình độ với 334 học viên.
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3.4. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956 của Thủ
tướng Chính phủ
Giai đoạn 2015 - 2020 tổ chức mở 157 lớp = 4.726 học viên. Trong đó:
- 136 lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho 4.377 học viên.
- 21 lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp cho 349 học viên.
Tại các lớp học nghề, học viên được hỗ trợ về tài liệu, học liệu, vật liệu
học nghề, các học viên học nghề thuộc đối tượng hưởng chế độ chính sách được
các cơ sở dạy nghề chi trả kinh phí hỗ trợ theo đúng quy định. Lao động nông
thôn học nghề thuộc đối tượng chính sách (có công với cách mạng, hộ nghèo,
người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác) được hỗ trợ
chi phí học nghề ngắn hạn; được hỗ trợ tiền ăn 15.000đ/người/ngày học và tiền
đi lại tối đa 200.000đ/người/khóa học đối với người học nghề xa nơi cư trú từ 15
km trở lên. Tăng lên mức hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng/người/ngày thực học từ
ngày 01 tháng 01 năm 2017.
Giai đoạn 2015 - 2020 hỗ trợ đầy đủ, kịp thời cho 4.726 lao động, với
tổng kinh phí trên 10.306.537.280đ.
(có biểu chi tiết kèm theo)
Qua khảo sát, sau khi được học nghề, người dân đã mạnh dạn đầu tư con
giống, cây giống và chuyển đổi một số giống kém hiệu quả sang giống có chất
lượng cao, có giá trị kinh tế hơn, qua đó nâng giá trị kinh tế tăng 3-4 lần so với
trước đây. Một số học viên được các doanh nghiệp, công ty xây dựng trên địa
bàn ký hợp đồng; một số học viên đã tổ chức thành nhóm nhận thi công các
công trình xây dựng nhỏ tại địa phương góp phần tạo việc làm, nâng cao thu
nhập cho gia đình.
3.5. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý
Thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến
năm 2020’’ trong đó được bố trí 01 cán bộ chuyên trách theo dõi công tác dạy
nghề, UBND huyện chỉ đạo phòng Lao động - TB&XH bố trí 01 cán bộ kiêm
nhiệm theo dõi công tác dạy nghề.
Trung tâm GDNN-GDTX huyện hiện được bố trí 19 viên chức, trong đó:
Thạc sỹ: 01 người, chiếm 5,26%; Đại học: 12 người, chiếm 63,18%; Cao đẳng:
4 người, chiếm 21,05%; Trung cấp: 01 người, chiếm 5,26; Trình độ khác: 01
người, chiếm 5,26%; Trình độ lý luận: Trung cấp 03 người, chiếm 15,79%. Số
giáo viên dạy tích hợp lý thuyết và thực hành 13 người. Nghiệp vụ sư phạm: Sư
phạm kỹ thuật 01 người; sư phạm dạy nghề 12 người.
Ngoài đội ng giáo viên, để đảm bảo chất lượng dạy nghề, Trung tâm
GDNN - GDTX đã Hợp đồng giáo viên, công chức, viên chức, công nhân kỹ
thuật có năng lực, kinh nghiệm đủ điều kiện dạy nghề tham gia đào tạo nghề cho
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lao động nông thôn. Các chính sách thu hút, đãi ngộ, phát triển đội ng cán bộ
quản lý, giảng viên, giáo viên cơ hữu được thực hiện theo quy định của nhà nước.
Hàng năm đội ng cán bộ quản lý, giáo viên của Trung tâm được bổ sung
về số lượng, nâng cao về chất lượng, cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy nghề cho lao
động nông thôn; Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đội ng cán bộ quản lý,
giáo viên của Trung tâm được thường xuyên quan tâm bồi dư ng chuyên môn,
nghiệp vụ cho đội ng cán bộ và giáo viên. Giai đoạn 2015-2020, đã trình cấp có
thẩm quyền cử trên 20 lượt cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề đi tập huấn, bồi
dư ng nghiệp vụ quản lý, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
Ngoài ra, Trung tâm còn chủ động hợp đồng với cán bộ kỹ thuật, kỹ sư,
người lao động có tay nghề cao tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh;
những nông dân có năng lực, kinh nghiệm sản xuất giỏi tham gia dạy nghề cho
lao động nông thôn.
3.6. Kinh phí thực hiện
Tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ các hoạt động đào tạo nghề cho lao động
giai đoạn 2015 – 2020 là 10.306.537.208 đồng, trong đó:
+ Ngân sách Trung ương: 3.637.659.200đ.
+ Ngân sách địa phương: 6.668.878.080đ.
(chi tiết tại phụ lục 2 kèm theo)
3.7. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm
Thực hiện nghiêm túc các cuộc thanh tra, giám sát của Kiểm toán Nhà
nước, các ban của HĐND tỉnh, các sở, ban ngành tỉnh về công tác đào tạo nghề
cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện.
Giao phòng Lao động - TB&XH là cơ quan thường trực Đề án, phối hợp
với Thanh tra huyện, các thành viên BCĐ cấp huyện hàng năm, định k , đột
xuất tổ chức kiểm tra, giám sát các lớp dạy nghề trên địa bàn huyện đã ký hợp
đồng với Trung tâm GDTX-GDNN. Số đợt thanh tra, kiểm tra, giám sát thực
hiện Đề án giai đoạn 2015 - 2020 tổ chức trên 40 lượt kiểm tra, giám sát các lớp
dạy nghề trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra, cơ bản Trung tâm GDNN-GDTX
huyện đã thực hiện đúng quy định của Nhà nước về công tác đào tạo nghề cho
lao động nông thôn, chi trả tiền hỗ trợ cho học viên đầy đủ, đúng đối tượng.
III. TỒN TẠI HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP
1. Tồn tại, hạn chế
Một số học viên còn chưa nghiêm chỉnh chấp hành còn có hiện tượng bỏ
học, chưa chấp hành tốt nội quy của Trung tâm GDNN-GDTX đề ra.
Hệ thống chương trình đào tạo nghề chủ yếu tập trung dạy nghề trong lĩnh
vực nông nghiệp là chính, dạy nghề phi Nông nghiệp còn chưa được chú trọng
cao. Cơ sở vật chất, trang thiết bị và mô hình dạy nghề còn thiếu, do đó mức độ
áp dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn còn hạn chế.
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Chưa xây dựng và nhân rộng được mô hình điển hình.
Việc theo dõi, thống kê số lao động sau khi học nghề làm đúng với nghề
được đào tạo, gia đình có người tham gia học nghề thoát nghèo, gia đình có
người tham gia học nghề trở thành hộ khá, lao động nông thôn chuyển từ nông
nghiệp sang phi nông nghiệp sau học nghề chưa thường xuyên, kịp thời, độ
chính xác chưa cao.
Công tác phối hợp giữa các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, thị
trấn trong triển khai thực hiện đề án còn chưa được thường xuyên.
2. Nguyên nhân
Một số bộ phận lao động nông thôn chưa hiểu đầy đủ về chính sách hỗ trợ
của nhà nước và lợi ích của việc học nghề, chưa chủ động, tích cực tham gia
đăng ký học nghề.
Cơ sở vật chất của Trung tâm GDNN-GDTX huyện mới phần nào đáp
ứng được một số nghề, việc dạy nghề trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn nhất
định. Công tác dạy nghề tổ chức tại các xã, các bản lại thiếu điều kiện về ánh
sáng, bàn ghế, lớp học và trang thiết bị giảng dạy. Trình độ dân trí của đại bộ
phận lao động nông thôn trên địa bàn huyện không đồng đều, nhận thức đối với
công tác học nghề chưa cao. Đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn,
những người học nghề chủ yếu là lực lượng lao động chính của các hộ gia đình. Cho
nên việc sắp xếp thời gian để theo học còn hạn chế.
Lao động nông thôn đa số là người dân tộc thiểu số trình độ học vấn còn
hạn chế, chưa hiểu đầy đủ về sự cần thiết và lợi ích của học nghề, chưa chuyên
cần học tập, ngại tiếp cận với những kiến thức khoa học kỹ thuật, ngại làm các
thủ tục hành chính... Một số phong tục, tập quán ảnh hưởng tới việc học tập của
người học. Còn một bộ phận người học không muốn xa gia đình nên việc học
nghề để chuyển dịch cơ cấu lao động gặp khó khăn.
Do biên chế kiêm nhiệm nên trong quá trình tổ chức thực hiện còn nhiều
hạn chế, đặc biệt trong công tác kiểm tra, giám sát dẫn đến hiệu quả chưa cao.
3. Giải pháp khắc phục
Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề, việc làm cho
lao động nông thôn. Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, xác định rõ
trách nhiệm của các cấp, các ngành và phối hợp triển khai nhanh, có hiệu quả
các chính sách, hoạt động của đề án. Phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể
huyện và UBND các xã, thị trấn cần thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân
công theo Quyết định số 1062/QĐ-UBND, ngày 15/10/2014 của Ủy ban nhân
dân huyện Tuần Giáo.
Phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể huyện tổ chức tuyên truyền và khảo
sát nhu cầu học nghề của tất cả các đoàn viên, hội viên trong ngành.
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Đẩy mạnh công tác tư vấn tạo việc làm cho người lao động tham gia học
nghề, nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của các
doanh nghiệp trong và ngoài huyện.
Bồi dư ng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho đội ng
giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề đạt chuẩn theo quy định.
Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, gắn lý thuyết với thực hành.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án.
Quan tâm đào tạo nghề cho người lao động ở các hộ nghèo, hộ cận nghèo,
hộ mới thoát nghèo tham gia dự án hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân
rộng mô hình giảm nghèo.
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Đề nghị UBND tỉnh, các sở, ban ngành tỉnh bổ sung nguồn vốn tín dụng
hỗ trợ phát triển sản xuất từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm để học viên sau
khi học nghề có nhiều cơ hội vay vốn phát triển sản xuất.
Trên đây là báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác giáo
dục chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 - 2020 của
UBND huyện Tuần Giáo./.
Nơi nhận:
- HĐND tỉnh (Ban VHXH);
- UBND tỉnh;
- BCD Đề án 1956 tỉnh;
- Sở Lao động - TB&XH;
- Sở Nông nghiệp&PTNT;
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Thành viên BCĐ huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VP.
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