
  

 

  

 

 

                                   Kính gửi:    

 - Phòng LĐ-TB&XH; 

 - Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

 - Phòng Tài chính – Kế hoạch; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

     

Trên cơ sở Kế hoạch số 676/KH-UBND, ngày 11/3/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum, về việc triển khai công tác đào tạo nghề cho người lao động 

năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà đã ban 

hành Kế hoạch số 88/KH-UBND, ngày 28/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện, về 

việc triển khai công tác đào tạo nghề cho người lao động năm 2022; Kế hoạch số 

214/KH-UBND, ngày 26/8/2022 của Ủy ban nhân dân huyện, về việc triển khai 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn huyện Đắk Hà (nguồn 

vốn sự nghiệp); Hiện nay, tiến độ thực hiện chậm, mở lớp chưa đảm bảo theo yêu 

cầu của kế hoạch của UBND tỉnh và Quyết định phân bổ nguồn kinh phí thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giao năm 2022.  

Nhằm đẩy nhanh tiến độ tổ chức thực hiện Chương trình phát triển giáo dục 

nghề nghiệp năm 2022 trên địa bàn huyện đạt chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra, kịp 

thời giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giao năm 2022, Ủy ban 

nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

1. Ủy ban dân các xã, thị trấn 

- Đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ đối tượng lao động tham gia học nghề đã 

đăng ký chỉ tiêu đào tạo nghề bổ sung năm 2022, gửi về Phòng Nông nghiệp & 

PTNT (đối với nghề nông nghiệp) thẩm định, phê duyệt và hợp đồng đặt hàng 

đào tạo nghề cho lao động năm 2022. Kết thúc chương trình đào tạo trước 

ngày 15/12/2022; kịp thời giải ngân nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc 

gia và quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh, huyện giao. 

- Phối hợp với Trung tâm GDNN-GDTX huyện tăng cường vận động người 

lao động tham gia học nghề đảm bảo tỷ lệ chuyên cần; đồng thời, quản lý chặt 

chẽ học viên các lớp học nghề và chịu trách nhiệm về kết quả đào tạo nghề cho 

người lao động ở địa phương. 

- Phối hợp với đơn vị đào tạo, các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, giám 

sát công tác đào tạo nghề cho lao động. 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác đào tạo nghề cho người lao động trên 

địa bàn về UBND huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội), theo 

định kỳ 9 tháng và năm 2022. 

2. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK HÀ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /UBND-VX        Đăk Hà, ngày       tháng      năm 2022 

V/v đẩy nhanh tiến độ tổ chức thực hiện 

Chương trình phát triển giáo dục nghề 

nghiệp năm 2022 trên địa bàn huyện 



- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ 

hoàn thiện hồ sơ và đào tạo nghề nông nghiệp cho người lao động năm 2022 theo 

nhu cầu học nghề nông nghiệp cho người lao động trên địa bàn huyện do các xã, 

thị trấn đã đăng ký bổ sung năm 2022 đào tạo nghề nông nghiệp cho người lao 

động là 22 lớp, khoảng 696 lao động (Công văn số 1861/UBND-VX, ngày 

19/7/2022 của UBND huyện, về việc đẩy nhanh tiến độ tổ chức đào tạo nghề cho 

người lao động năm 2022). 

- Phối hợp chặt chẽ với UBND xã, thị trấn triển khai công tác đào tạo nghề 
nông nghiệp cho người lao động theo từng Chương trình MTQG; chủ động đẩy 

nhanh tiến độ hoàn thiện hồ pháp lý và tổ chức đặt hàng đào tạo nghề nông 

nghiệp cho người lao động năm 2022 theo quy định hiện hành và đảm bảo chỉ 

tiêu do UBND tỉnh giao; đồng thời kết thúc chương trình đào tạo trước ngày 

15/12/2022. 

- Phối hợp, các cơ quan, đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình 

công tác dạy nghề nông nghiệp cho lao động năm 2022 trên địa bàn huyện và 

tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác đào tạo nghề lao động nông thôn 

theo định kỳ 9 tháng và năm 2022. 

3. Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Đẩy nhanh tiến độ đào tạo nghề phi nông nghiệp cho người lao động năm 

2022; theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện những khó khăn, 

vướng mắc và đề xuất giải pháp khắc phục trong quá trình thực hiện (nếu có). 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình 

thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động tại các xã. 

- Thực hiện đặt hàng hoặc ủy quyền thực hiện hợp đồng đặt hàng dịch vụ 

đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động từ ngân sách của huyện ủy quyền với 

các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo đúng quy định pháp luật hiện hành; sử 

dụng kinh phí thực hiện chương trình phát triển giáo dục nghề nghiệp được giao 

đúng quy định hiện hành; đồng thời kết thúc chương trình đào tạo trước ngày 

15/12/2022. 

- Tham mưu UBND huyện định kỳ báo cáo kết quả thực hiện 9 tháng và 

hàng năm về UBND tỉnh theo quy định.   

4. Giao Phòng  Tài  chính -Kế hoạch: Khẩn trương tham mưu phân bổ 

kinh phí  của Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển giáo dục nghề nghiệp 

và giải quyết việc làm cho Phòng Nông nghiệp & PTNN, Phòng LĐ-TB&XH và 

các đơn vị để triển khai thực hiện đảm bảo chỉ tiêu giao và hướng dẫn quyết toán 

nguồn kinh phí của Chương trình đảm bảo theo quy định. 

5. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện 

- Khẩn trương phối hợp UBND các xã, Phòng NN&PTNT, đẩy nhanh tiến 

độ lập hồ sơ, dự toán, công tác tuyển sinh đào tạo nghề đối với các lớp nghề nông 

nghiệp năm 2022. 

- Trên cơ sở, chức năng, nhiệm vụ được UBND huyện giao, tiếp tục củng cố 

cơ sở vật chất và các trang thiết bị dạy nghề, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; 

đẩy nhanh tiến độ tổ chức đào tạo các lớp nghề nông nghiệp năm 2022 đạt chỉ 



tiêu của tỉnh giao và kịp thời giải ngân nguồn vốn của các chương trình mục tiêu 

quốc; đồng thời kết thúc chương trình đào tạo trước ngày 15/12/2022. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện 9 tháng và hàng năm về UBND huyện 

(qua phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp, theo dõi, báo cáo 

theo quy định.   

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã nghiêm 

túc triển khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng LĐ-TB&XH; 

- LĐ, CV VP 

- Lưu: VT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Thị Thương 
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