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KẾ HOẠCH
Kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp
cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019
Căn cứ 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”; Quyết
định số 971/QĐ-TTg, ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ v/v sửa đổi, bổ
sung quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009;
Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 13/03/2019 của UBND tỉnh về
việc Phê duyệt Kế hoạch phân bổ vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện
các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019; Văn bản số 910/UBND-KTN, ngày
30/8/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai công tác đào tạo nghề nông
nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2017-2020;
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám
sát đánh giá tình hình thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn
trên địa bàn tỉnh năm 2019, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện công tác đào tạo nghề
nông nghiệp đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng; kiểm tra về công tác tổ
chức, triển khai thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn ở cơ
sở để chỉ ra những mặt mạnh, những hạn chế, nguyên nhân, khuyết điểm cần khắc
phục trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; từ đó đưa ra những biện pháp phù hợp nhằm
thực hiện có hiệu quả Quyết định 1956/QĐ-TTg trong thời gian tiếp theo.
2. Yêu cầu
Trong quá trình kiểm tra, giám sát phải khách quan, toàn diện, không gây
ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC KIỂM TRA, GIÁM SÁT
1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề
Kiểm tra thực tế, đánh giá cơ sở vật chất, trang thiết bị: Lớp học lý thuyết,
vật tư thực hành và mô hình thực hành.
2. Hồ sơ lớp học
Theo quy định tại Hướng dẫn Số 627/HD-SLĐTBXH, ngày 01/6/2017 của
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc tổ chức thực hiện Đề án đào tạo nghề
cho lao động nông thôn tỉnh Lạng Sơn.
3. Hoạt động dạy nghề

- Công tác quản lý dạy và học trong đào tạo nghề: Đánh giá kết quả kiểm tra
các lớp về công tác khai giảng, bế giảng; trang thiết bị dạy học; vật tư, dụng cụ thực
hành; tiến độ giảng dạy, thời gian đào tạo; kiểm tra, việc quản lý biểu mẫu, sổ sách.
- Hiệu quả việc làm sau đào tạo nghề: Đánh giá kết quả, hiệu quả các
chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn đối với phát triển sản xuất của địa
phương, đối với tạo việc làm, nâng cao thu nhập xây dựng nông thôn mới và
tham gia phát triển kinh tế, xã hội.
III. ĐỐI TƯỢNG, THÀNH PHẦN VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA,
GIÁM SÁT
1. Đối tượng kiểm tra
- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện;
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện Hữu Lũng;
- Các tổ chức, cơ quan, đơn vị có tham gia hoạt động trong lĩnh vực đào tạo
nghề nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
2. Thành phần đoàn kiểm tra
- Lãnh đạo Sở;
- Chi cục Phát triển nông thôn: Lãnh đạo, cán bộ phòng chuyên môn.
3. Thời gian kiểm tra
Thường xuyên trong năm 2019 theo kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất. (Căn
cứ theo thời gian các lớp dạy nghề được mở)
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Chi cục Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các phòng Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn các huyện, phòng Kinh tế thành phố kiểm tra, giám sát
công tác đào tạo nghề nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Tổng hợp báo cáo kết
quả kiểm tra, giám sát trên địa bàn vào báo cáo kết quả hàng tháng, qúy, năm về
Sở để tổng hợp báo cáo.
2. Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn (Phòng Kinh tế) chủ trì tổ chức kiểm tra, giám sát, lồng ghép công tác
đào tạo nghề nông nghiệp với các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và thực hiện chế
độ báo cáo kết quả theo quy định.
3. UBND cấp xã thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc dạy nghề
nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn. Báo cáo tình hình thực hiện và
kết quả, hiệu quả các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn về Phòng
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế thành phố.
4. Các đơn vị tham gia dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn chuẩn
bị nội dung kiểm tra và báo cáo tình hình triển khai thực hiện kết quả, hiệu quả các
lớp dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Theo nguồn vốn phân bổ tại Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày
13/03/2019 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch phân bổ vốn sự nghiệp
ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019.
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Trên đây là Kế hoạch, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện đào tạo nghề
nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2019 của Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (B/C);
- Sở Lao động-TB và XH;
- Lãnh đạo Sở;
- Chi cục PTNT;
- Trung tâm Khuyến nông tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, Trung tâm
GDNN huyện Hữu Lũng;
- Lưu VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phúc Đạt
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