
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĨNH THẠNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /UBND-NN 
V/v triển khai thực hiện Kế hoạch đào 

tạo nghề nông nghiệp cho lao động 

nông thôn giai đoạn 2022-2025 theo 

Quyết định số 3685/QĐ-BNN-KTHT 

ngày 29/9/2022 

Vĩnh Thạnh, ngày tháng năm 2022 

 

Kính gửi: 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội; 
- Trung tâm GDNN – GDTX huyện Vĩnh Thạnh; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Văn bản số 2738/SNN-PTNT ngày 17/10/2022 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT về triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động 

nông thôn giai đoạn 2022-2025 theo Quyết định số 3685/QĐ-BNN-KTHT ngày 

29/9/2022 (có file Quyết định số 3685/QĐ-BNN-KTHT đính kèm); Chủ tịch UBND 

huyện có ý kiến như sau: 

1. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Phòng 

Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm GDNN – GDTX huyện Vĩnh Thạnh, 

các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện công tác đào nghề 

nông nghiệp cho lao động nông thôn trên tinh thần chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tại Quyết định số 3685/QĐ-BNN-KTHT ngày 29/9/2022, nội 

dung cụ thể như sau: 

- Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của 

Nhà nước liên quan đến công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn. 

- Rà soát danh mục nghề nông nghiệp cần đào tạo theo định hướng. Đào tạo 

các nghề để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Chương trình mỗi xã một 

sản phẩm; Kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề; Đề án thí điểm phát 

triển du lịch tại các làng nghề truyền thống. Đào tạo nghề “Giám đốc hợp tác xã nông 

nghiệp” cho các hợp tác xã nông nghiệp để đảm bảo mục tiêu “80% giám đốc hợp tác 

xã được đào tạo sơ cấp nghề” theo Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

- Đào tạo nâng cao giá trị các sản phẩm chủ lực, phát triển sản phẩm OCOP, 

các sản phẩm đặc trưng, gắn với du lịch nông nghiệp nông thôn. Đào tạo cho người 

lao động ứng dụng các công nghệ thông tin, áp dụng các quy trình sản xuất tốt, tiên 

tiến, công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu,... 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/quyet-dinh-340-qd-ttg-2021-phe-duyet-chien-luoc-phat-trien-kinh-te-tap-the-hop-tac-xa-2021-2030-467404.aspx


- Đào tạo cho người lao động nắm được các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong sản 

xuất nông nghiệp, nông nghiệp thông minh, quy trình kỹ thuật mới, công nghệ mới 

trong sản xuất, chế biến, quản lý vùng chuyên canh, truy xuất nguồn gốc, mô hình 

kinh tế tuần hoàn sử dụng hiệu quả phụ phẩm nông nghiệp. 

- Đào tạo các nghề mới, nghề đặc thù thu hút nhiều lao động nông thôn và đáp 

ứng với các yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. 

2. Giao UBND các xã, thị trấn khảo sát nhu cầu học nghề nông nghiệp của lao 

động nông thôn trình độ sơ cấp và thường xuyên tại địa phương (theo phụ lục đính 

kèm) gửi về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT) trước ngày 

26/10/2022. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan phối hợp triển khai 

thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, K7, NN&PTNT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Lê Minh Thông 
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