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K iiocu
Dào to ngh nông nghip cho lao dng nông huyn Mmli Long 2019
Can cir Quyt dnh s 195 6/QD-TTg ngày 27/11/2009 cüa Thu tuó'ng
ChInh phü phê duyt Dê an "Dào t.o nghê cho lao dng nông thôn den närn
2020"; Quyêt dlnh so 971/QD-TTg ngày 01/7/2015 cüa Thà tuó'ng ChInE phà ye
vic sira dôi bô sung Quyêt dnh so 1956/QD-TTg phê duyt Dê an "Dào to
ngh cho lao dng hOng thôn den nàrn 2020; Quyêt djnh so 46/QD-TTg ngày
28/9/2015 cüa Thu tu'óng ChInE phà quy dnh chInh sách ho trg dào t.o trInh d
so' cap dào to nghê duói 3 tháng; Quyêt dnh so 1600/QD-TTg ngày 16/8/20 16
cüa Thu tu'óng ChInh phü phê duyt Chuxmg trmnh rniic tiêu quôc gia xâydçrng
nông thôn mói giai don 2016-2020;
Can ci Thông lii s 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 cüa B Tài
chInE quy dinh quail 1 và sir dçing kinh phi h trq dào t.o nghê trInh d sc cap
và dào to duói 03 tháng;
Can ci Quyt djnh s 490/QD-UBND ngày 29/3/2018 cüa UBND tinE
Quàng Ngãi ye vic phê duyt danE mrc nghê, dinh rnác chi phi dào to dôi vâi
trng nghê trInh d sa cap và dào to duâi 03 tháng trên da bàn tinh Quàng
Ngãi;
Can c Cong van s 73/UBND-NNIN ngày 02/01/2019 ca UBND tinh
Quàng Ngâi ye vic kê hoch dào to nghê nông nghip cho lao dng nOng thôn
nàrn 2019; Kê ho.ch so 43/KH-UBND ngày 29/8/2016 c1ra UBND huyn MinE
Long, kê hoch dào to nghê nông nghip cho lao dng nông thôn trên dja bàn
huyn Mirth Long giai don 20 17-2020.
Nhrn dáp irng kjp thô'i nhu c.0 h9c ngh cüa nguii lao dng nông thôn
trên dia bàn huyn, Uy ban nhân dan huyn Mirth Long xây dirng K hoch dào
t.o nghê nông nghip cho lao dng nông thôn näm 2019, nhu sau:
I. Miic dIcli, yen cu
1.Dào t.o ngh nông nghip cho các di tugng chinE sách xã hi và
ngui lao dng trên dia bàn huyn chua co vic lam, vic lam chua On djnE có
nhu câu h9c nghe dê giài quyêt vic lam, On dinh cuc song; trong do, tp trung
dào t.o nghê nOng nghip cho mt b phn lao dng nông thôn dê thirc hành san
xuat nông nghip tien tiên, hin dai; nâng cao chat lugng lao dung, nng cao ti
l giàrn nghèo và giãm nghèo ben vng, gop phân chuyên ditch c cau lao dng
tieu chi xay dimg nOng thOn mdci.
cüa huyn nham hoàn thành
2. Dào t.o, bM duông nhim nâng cao kin thtrc, nang lirc quàn l hnh
chInh, quàn l kinh tê cho cong chüc các xa, phuing, thj tran, dáp áng yêu câu
nhim vçi và thçrc thi cOng vii.

3. Tao diu kin d các th chü'c, don vj tham gia dào tto ngh và giài
quyêt vic lam cho lao dng nông thôn.
IL Ni dung dào to ngli nông nghip cho lao dng nông thou
1. Di tffong tham gia dào to ngh:
Nàm 2019 huyn dr kin th chii'c dào to ngh cho 165 ngu'ô'i là lao dng
nOng thôn, có h khu thu'àng ti-u trên da bàn huyên, thuôc
các dôi tu'ong là lao
dng nông thOn trong d tuôi lao dng, có trmnh d h9c van và sirc khOe phü hcTp
vói ngh cn h9c. Trong do un tiên cho các dôi tu'gng là lao dung nông thôn
thuôc diên du'ac hu'Oiig chInh sách un däi; ngu'O'i có cong vái each rnng; h
nghèo; ngu'Oi dan tOe thiêu so; ngi1i tan tat; nguOi bj thu hôi dat canh tác...
2. Nhóm ngãnh ngh du'çc hi'a ch9n và s
Iu'çng ngu'ô'i tham gia hçc
nghê gôm:
- K thuât thi tinh nhan t.o bô: 25 di tu9iig tham gia h9c ngh.
- Sir dung thuc th y trong chàn nuôi: 25 di tu9ng tham gia h9c ngh.
- Chán nuôi gia sue, gia cam: 60 di tu-9ng tharn gia h9c ngh.
- Trng rau an toàn: 25 di tlr9ng tham gia h9e ngh.
- Quàn l djch hai tng h9p: 30 d& tung tham gia h9c ngh.
3. Kinh phi h trçr cOng tác dào to
ngh nông nghip cho lao dng
nông thou:
- Tang kinh phi dir kin: 451.500.000 dng (Bó'n tram nám mu'o'i mô't
triêu nàin train nghIn dông,) M
trçi dy nghê trinh dO sa cp và dwó'i 03 tháng
cho 165 ng1.ri, trong do:
+ H trci tin an: 165 ngu'i X 3O.00Od/ngu'ii/ngay thue hoc X 90 này
445.SOO.000d0ng
+ H th tin di lai 200.000 d/ngu'i/khOa h9e nu dja dim dào to & xa
nai Cu' tr ti1r 15 km trô' len:
30 ngu'&i X 200.00 d 6.000.000 dng
- Ngun kinli phi dr kin: Ngân sách Tinh.
(Cu the' có phzi liic kern theo)
4. TrInh d dào to, dja diem dào
to: ào to trInh dO sa cp và dy
nghe du&i 3 tháng du'ac thrc hin du'ó'i hInh thirc dào to lu'u dng ti huyên, xä
và theo cum dan cu'...
Ti-en day là k hoch dào to ngh nông nghiêp cho lao dng nông thôn
nãm 2019 trên dja bàn huyên Minh Long.!.
.Nó'injthn:

- Clii cue PTNT tinh;
- CT, the PCT;

- Phông NN&PTNT huyn;
- VP: C, PCVP;
- Luu: VT.
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Ghi chz,: Xã Long Mon và Thanh An khOng dàng kj nhu cá'u dào tço.
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