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THÔNG BÁO 

Về việc cho phép mở lớp dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông  

thôn tại 2 xã Thượng Lộc và Tùng Lộc năm 2020 

  

 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; 

 Căn cứ Nghị quyết 56/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng giai đoạn 2017 - 

2020 trên địa bàn tỉnh; 

 Căn cứ Quyết định số 2106/QĐ-UBND, ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ các đơn vị thực hiện nhiệm vụ Nâng 

cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020; 

 Căn cứ thực tế nhu cầu đạo tạo nghề nông nghiệp của người dân tại địa 

phương và kiểm tra, rà soát của phòng chuyên môn. 

 Sau khi xem xét Tờ trình của Trường Trung cấp Nghề Lý Tự Trọng về việc 

xin mở lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tại 2 xã Thượng 

Lộc và Tùng Lộc trong năm 2020, UBND huyện có ý kiến như sau: 

 1. Cho phép Trường Trung cấp Nghề Lý Tự Trọng mở 02 lớp nghề trong 

Quý III và Quý IV năm 2020, cụ thể: 

 - Đào tạo nghề: Kỹ thuật nuôi ong lấy mật. 

 Địa điểm tuyển sinh, đào tạo: Tại xã Thượng Lộc; số học viên 35 người. 

 - Đào tạo nghề:  Sửa chữa, vận hành máy nông nghiệp. 

 Địa điểm tuyển sinh, đào tạo: Tại xã Tùng Lộc; số học viên 35 người. 

  2. Kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí Dự án "Đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn" năm 2020 được ghi tại Quyết định số 2106/QĐ-UBND, ngày 

07/7/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc bổ kinh phí thực hiện Nâng cao chất 

lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020. 

 Định mức kinh phí hỗ trợ thực hiện theo quy định của Nghị Quyết 

56/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về đào tạo 

trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh. 

 3. Đề nghị trường Trung cấp Nghề Lý Tự Trọng phối hợp với các địa 

phương tổ chức lớp học theo đúng thời gian, đúng lịch học và chương trình, giáo 

trình đào tạo. Lập và quản lý hồ sơ đào tạo, quản lý và sử dụng kinh phí đúng 

mục đích, đúng quy định, hiệu quả. Thực hiện các chính sách theo quy định tại 



Nghị Quyết 56/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn 

tỉnh. 

        4. Giao các phòng: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính -  Kế hoạch theo chức 

năng, nhiệm vụ được phân cấp tổ chức thẩm định đối tượng học nghề và điều 

kiện dạy nghề. Tham mưu cho UBND huyện ký kết hợp đồng, tổ chức kiểm tra, 

giám sát, thẩm định, đánh giá kết quả đào tạo nghề; báo cáo đề nghị thanh lý 

hợp đồng theo quy định./. 

   Nơi nhận: 
- Sở NN&PTNT;                              

- Sở Lao động-TBXH; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Trường TCN Lý Tự Trọng; 

- UBND xã Tùng Lộc; 

- UBND xã Thượng Lộc; 

- Lưu: VT, NN. 
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