BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Số: 6485 /TB-BNN-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO
Kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại Hội nghị Ban Chỉ đạo
đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2019

Ngày 8 tháng 8 năm 2019 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo đào tạo nghề nông
nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết 7
tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2019; Thứ trưởng
Trần Thanh Nam chủ trì và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các thành
viên Ban Chỉ đạo của Bộ; đại diện Lãnh đạo Vụ giáo dục thường xuyên, Tổng cục
Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Sau khi nghe báo
cáo của cơ quan thường trực và ý kiến của các đại biểu, Thứ trưởng Trần Thanh
Nam kết luận như sau:
Báo cáo của cơ quan thường trực đã phản ánh được thực trạng công tác
đào tạo nghề nông nghiệp hiện nay; so với năm 2018, 7 tháng đầu năm 2019, đào
tạo nghề nông nghiệp đã có chuyển biến tích cực từ công tác chỉ đạo, tổ chức và
kết quả thực hiện. Kết quả 7 tháng đầu năm 2019 đã đào tạo được 210.000 lao
động nông thôn học nghề nông nghiệp, đạt 72% kế hoạch, dự kiến đến hết năm
2019 đạt 100%, nâng số lượng lao động nông thôn được đào tạo nghề nông
nghiệp trong các năm từ 2016-2019 là 1.150.000/1.400.000 lao động, đạt 82% kế
hoạch của giai đoạn 2016-2020. Chất lượng công tác đào tạo nghề có sự chuyển
biến theo định hướng của Bộ, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế, như: đào tạo cho
lao động trong vùng nguyên liệu của doanh nghiệp, đào tạo để sản xuất nông
nghiệp công nghệ cao có triển khai nhưng chưa quyết liệt; cơ cấu và kỹ năng nghề
đào tạo chưa gắn với nhu cầu học nghề và yêu cầu của quá trình tái cơ cấu ngành
nông nghiệp và quá trình xây dựng nông thôn mới; chất lượng đào tạo được nâng
lên nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất nông nghiệp hiện nay. Để nâng
cao hiệu quả, phấn đấu đạt kế hoạch đề ra đến năm 2020 và xây dựng kế hoạch
giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030, công tác đào tạo nghề nông nghiệp
cho lao động nông thôn cần thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:
1. Tiếp tục tổ chức đào tạo nhằm đạt mục tiêu đề ra đến năm 2020 đào tạo
được 3.000.000 lao động nông thôn học nghề nông nghiệp. Tập trung đào tạo cho
lao động thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông
thôn mới, các chương trình, đề án, dự án trọng điểm mà ngành nông nghiệp
đang triển khai thực hiện như Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Đề
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án phát triển 15.000 hợp tác xã nông nghiệp hoat động hiệu quả, đào tạo cho
nông dân gắn với chuỗi giá trị.
2. Tiếp tục thực hiện đào tạo gắn với đưa lao động nông nghiệp đi học tập,
lao động ở Nhật Bản để nâng cao năng lực quản lý và kỹ năng sản xuất nông
nghiệp tiên tiến.
3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người lao động và các cấp ngành
về vai trò, vị trí của đào tạo nghề nông nghiệp trong quá trình tái cơ cấu ngành
nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đáp ứng những yêu cầu, nội dung và
nhiệm vụ của đào tạo nghề nông nghiệp trong bối cảnh mới.
4. Xây dựng bộ dữ liệu đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn
làm cơ sở để xác định nhu cầu, đánh giá các địa phương, có định hướng, kế
hoạch đào tạo nghề gắn với thực hiện các chương trình, đẩy mạnh tái cơ cấu
ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
5. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tham mưu Bộ tổ chức đánh giá, tổng
kết chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông gian đoạn 20102020 và đề xuất Chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho giai đoạn tiếp theo.
6. Phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp rà soát các đơn vị, tổ
chức tham gia dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; đánh giá các điều
kiện, tiêu chuẩn về cơ sở vật chất và con người (giáo viên cơ hữu, thỉnh giảng,
nghệ nhân, nông dân giỏi); hình thức, điều kiện cấp bằng, chứng chỉ cho học viên,
đề xuất nâng cao chất lượng các đơn vị, tổ chức tham gia đào tạo, tăng cường
công tác quản lý trong đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.
7. Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo đào tạo nghề nông nghiệp của Bộ, thành
viên Ban Chỉ đạo và các trường nghề thuộc Bộ cần nâng cao vai trò, phối hợp
với các địa phương trong vùng để định hướng, hướng dẫn tập trung đào tạo cho
lao động nông thôn thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm của ngành
nông nghiệp và chỉ đạo của Bộ.
8. Thực hiện việc kiểm tra, giám sát về đào tạo nghề cho lao động nông thôn
theo chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương tại một số địa phương.
9. Giao Cục Kinh tế hợp tác và PTNT tổ chức Hội đồng nghiệm thu “Đề án
chuyển đổi ngành nghề và tạo việc làm cho lao động nông nghiệp, nông thôn Đồng
bằng sông Cửu Long”, hoàn thiện gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng
hợp; phối với với các cơ quan có liên quan, các tổ chức quốc tế trong mạng lưới
hợp tác (Tranning Network) triển khai các hoạt động hỗ trợ đào tạo nâng cao năng
lực cho lao động nông nghiệp.
10. Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương: Đưa nội dung “giao
cho các trường thuộc Bộ triển khai đào tạo nghề trong Chương trình OCOP”
vào kế hoạch chỉ đạo điểm chương trình OCOP.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc đề nghị phản ảnh về
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xử lý kịp thời.
Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan liên quan biết, triển khai thực
hiện./.
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