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KẾ HOẠCH 

Thực hiện nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới 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”; Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung 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 Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 

tháng; Thông tư số 152/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính về quy định 

quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới ba 

tháng; Thông tư số 40/2019/TT-BTC ngày 28/6/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016;  

Căn cứ văn bản số 5411/LĐTBXH-TCGDNN ngày 11/12/2019 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên 

môn thực hiện dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc 

gia, Chương trình mục tiêu trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp năm 2020; số 

2183/LĐTBXH-TCGDNN ngày 17/6/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội về việc thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo 

thường xuyên, đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 4268/QĐ-TTg ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước 2020; 

Để nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2020, UBND 

tỉnh Lào Cai xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu Đề án “Đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn tỉnh Lào Cai đến năm 2020”, đáp ứng nhu cầu học nghề của lao động 

nông thôn và yêu cầu của thị trường lao động. 
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- Triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong đó ưu tiên nâng 

cao kiến thức, kỹ năng cho các đối tượng là lao động bị thôi việc, mất việc do 

ảnh hưởng của dịch Covid -19, lao động bị mất việc làm tại vùng biên giới, lao 

động di cư tự do, lao động là người khuyết tật, người thuộc diện hộ nghèo, cận 

nghèo, người có công với cách mạng,... để chủ động tham gia thị trường lao 

động, ổn định sinh kế; góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, thực 

hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và xây dựng nông 

thôn mới. 

- Huy động sự tham gia của hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân 

vào việc triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn”; tạo 

được sự phối kết hợp chặt chẽ của các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh trong việc 

triển khai thực hiện Đề án 1956. 

2. Yêu cầu 

- Nâng cao chất lượng đào nghề là một trong những nhiệm vụ quan trọng 

hàng đầu góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thích ứng với những 

biến đổi nhanh chóng của thị trường lao động, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững của đất 

nước. 

- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn phải đảm bảo đúng đối tượng, đúng 

chính sách, phù hợp với nhu cầu học nghề của người lao động, yêu cầu của thị 

trường lao động; gắn đào tạo nghề với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương; yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động và nhiệm vụ xây dựng 

nông thôn mới. Đặc biệt quan tâm đến chất lượng giải quyết việc làm sau đào tạo 

nghề. 

- Cơ sở đào tạo nghề phải đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, chương trình, giáo 

trình, gắn với mô hình sản xuất tiến bộ, lấy thực hành là chính, giúp cho người 

học tiếp cận và làm theo những mô hình, điểm trình diễn đã có; đội ngũ giảng 

viên có năng lực và trình độ, nhiệt tình trong công tác giảng dạy, có kinh nghiệm 

trong sản xuất nông, lâm nghiệp và có khả năng thực hành tốt. 

II. MỤC TIÊU 

1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề, trong đó tập trung đào 

tạo nghề phi nông nghiệp trong lĩnh vực: Dịch vụ - du lịch, thương mại, công 

nghiệp,... cho lao động nông thôn đủ trình độ, năng lực vào làm việc ở các cơ sở 

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và chuyển nghề; đào tạo nghề nông 

nghiệp cho một bộ phận lao động nông thôn để thực hành sản xuất nông nghiệp 

tiên tiến, hiện đại; góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục 

vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, thực hiện 

hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (trong đó 
người khuyết tật chiếm ít nhất 10%, lao động nữ chiếm ít nhất 40% chỉ tiêu hỗ 

trợ đào tạo nghề và bảo đảm tỷ lệ người học nghề nông nghiệp và phi nông 
nghiệp thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu lao động của địa phương). 
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2. Hỗ trợ sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo cho các trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp (GDNN) đã được lựa chọn, phê duyệt tại Quyết định số 

683/QĐ-LĐTBXH ngày 05/6/3018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội, trong đó ưu tiên cho các cơ sở thực hiện tuyển sinh tốt, các cơ sở đã 

được sáp nhập đang thực hiện tái cơ cấu, các trung tâm chưa được hỗ trợ trong 

giai đoạn 2009 - 2015 hoặc đã được hỗ trợ đủ mức trong giai đoạn 2009 - 2015 

nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu đảm bảo chất lượng đào tạo. 

3. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng cho đội 

ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và người dạy nghề của các cơ sở GDNN trên địa 

bàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng đào tạo; trong đó tập trung 

đào tạo, bồi dưỡng đối với giáo viên, người dạy nghề là nghệ nhân, nông dân 

sản xuất giỏi, thợ có tay nghề cao, cán bộ kỹ thuật, kỹ sư nông nghiệp,… để 

tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 

4. Xây dựng chương trình, giáo trình trình độ sơ cấp để áp dụng chung cho 

công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu 

đào tạo nhân lực trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là nhân lực về lĩnh vực du lịch, dịch 

vụ. 

5. Đối thoại, chính sách giáo dục nghề nghiệp, lao động việc làm, khởi 

nghiệp cho học sinh, sinh viên  tại các cơ sở GDNN và các trường THPT, THCS 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai; phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 

nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên các phương tiện thông tin đại 

chúng; triển khai tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động nông thôn.  

6. Tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông, kiểm tra, giám sát, 

đánh giá về đào tạo nghề cho người lao động trên địa bàn tỉnh. Trong đó chú 

trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách học nghề của lao 

động nông thôn; đánh giá hiệu quả giải quyết việc làm và thu nhập của lao động 

nông thôn sau đào tạo nghề. 

III. NỘI DUNG 

1. Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

a) Đối tượng học nghề và mức hỗ trợ học nghề: Thực hiện theo Quyết định 

số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ và các Quyết 

định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về mức hỗ trợ đào tạo, đơn giá đặt 

hàng. 

b) Trình độ đào tạo: Trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng. 

c) Chương trình, giáo trình đào tạo: Sử dụng chương trình do Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh đã phê duyệt và chương trình do các 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng, biên soạn theo quy định. 

d) Kinh phí thực hiện: 

* Đối với đào tạo nghề nông nghiệp:  

- Tổng kinh phí thực hiện: 6.050.000.000 đồng. 
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- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

* Đối với đào tạo nghề phi nông nghiệp:  

-  Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

+ Tổng số: 16 lớp, đào tạo 555 người. 

+ Kinh phí thực hiện: 2.230.400.000 đồng. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: UBND các huyện, thịn xã, thành phố. 

+ Kinh phí thực hiện: 4.800.000.000 đồng. 

Đối với kinh phí do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì: Giao 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch thực hiện chi tiết, 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với kinh phí do UBND cấp huyện chủ 

trì: Giao cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện phối hợp với 

các phòng chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn, Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện xây dựng Kế hoạch chi tiết, 

triển khai thực hiện. 

(Có Biểu chi tiết kèm theo) 

2. Hỗ trợ sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị đào tạo 

a) Nội dung: Thực hiện hỗ trợ sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết 

bị cho các nghề thuộc lĩnh vực dịch vụ - du lịch cho các Trung tâm đã được phê 

duyệt hỗ trợ theo Quyết định số 683/QĐ-LĐTBXH ngày 05/6/2018 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội, cụ thể : Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng 

nghiệp dạy nghề và Giáo dục thường xuyên tỉnh; Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Lào Cai và huyện Bắc Hà. 

b) Kinh phí thực hiện: 4.000.000.000 đồng. 

c) Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

3. Phát triển chương trình, giáo trình đào tạo 

a) Nội dung: Xây dựng, biên soạn mới 04 bộ chương trình, giáo trình các 

nghề: Nghiệp vụ quản lý khách sạn; nghiệp vụ điều hành tour du lịch; nghiệp vụ 

chế biến bánh Á; nghiệp vụ chế biến bánh Âu.  

b) Yêu cầu: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 42/2015/TT- 

BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về đào 

tạo trình độ sơ cấp. 

c) Kinh phí thực hiện: 650.000.000 đồng. 

d) Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

4. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, tư vấn, hướng 

nghiệp giáo dục nghề nghiệp 

a) Nội dung: Tổ chức tuyên truyền, đối thoại, chính sách giáo dục nghề 

nghiệp, lao động việc làm, khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở 
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GDNN và các trường THPT, THCS trên địa bàn tỉnh Lào Cai; tổ chức tập huấn 

phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn; triển khai tuyên truyền về đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

trên phương tiện thông tin đại chúng; tư vấn học nghề và việc làm đối với lao 

động nông thôn. 

b) Kinh phí thực hiện: 500.000.000 đồng. 

c) Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

5. Kiểm tra, giám sát, đánh giá Chương trình 

a) Nội dung: Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thanh tra, 

kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Đề án tại các địa phương hàng 

năm, giữa kỳ, cuối kỳ. Qua đó phát hiện và xử lý kịp thời những thiếu sót, sai 

phạm trong quá trình thực hiện.  

b) Kinh phí thực hiện: 98.600.000 đồng.  

c) Đơn vị thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có sự thay đổi về cơ cấu, số lượng, 

trình độ đào tạo và các nội dung trên thì các đơn vị được giao chủ trì chủ động 

điều chỉnh theo nhu cầu thực tế nhưng phải đảm đúng các mục tiêu của Kế hoạch 

này. 

(Kinh phí thực hiện các nội dung trên đã được UBND tỉnh giao dự toán tại 

Quyết định số 4268/QĐ-TTg ngày 09/12/2019 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức đào tạo nghề phi 

nông nghiệp cho lao động nông thôn; tiếp tục rà soát, sắp xếp, nâng cao chất 

lượng hệ thống cơ sở GDNN; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, nhà 

giáo của các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh; xây dựng chương trình, giáo trình 

đào tạo nghề; chỉ đạo, triển khai các hoạt động tổ chức tuyên truyền, tư vấn, 

hướng nghiệp cho lao động nông thôn theo Kế hoạch. 

- Tổ chức ký hợp đồng đặt hàng đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động 

nông thôn với các cơ sở GDNN được giao chỉ tiêu; lựa chọn, ký hợp đồng với 

các trường để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo của các cơ sở 

GDNN trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, các huyện, thành 

phố thực hiện kiểm tra, giám sát việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn và 

công tác giải quyết việc làm cho lao động qua đào tạo nghề tại các địa phương. 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các huyện, thành 

phố tổng hợp kết quả thực hiện đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động 
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nông thôn; báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy 

định. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức đào tạo nghề nông 

nghiệp cho lao động nông thôn. Tổ chức ký hợp đồng đặt hàng đào tạo nghề 

nông nghiệp cho lao động nông thôn với các cơ sở GDNN được giao chỉ tiêu 

đào tạo theo Kế hoạch. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, các huyện, thành phố tổ 

chức kiểm tra, giám sát quá trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông 

thôn tại các địa phương; giám sát việc hướng dẫn tạo việc làm thuộc lĩnh vực 

nông nghiệp cho lao động qua đào tạo nghề của các cơ sở đào tạo. 

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp kết quả đào 

tạo nghề nông nghiệp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định. 

3. Sở Tài chính 

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn hướng dẫn việc thực hiện quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí; 

kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn theo quy định.  

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo quy 

định và chịu trách nhiệm về thực hiện chỉ tiêu được giao. 

- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với đơn vị có 

liên quan xây dựng Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn 

huyện thực hiện việc kiểm tra, xác nhận danh sách học viên học nghề đảm bảo 

đúng đối tượng; thực hiện tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác 

đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn. Ký hợp 

đồng đào tạo với các cơ sở GDNN đủ năng lực. Tổng hợp kết quả, báo cáo 

UBND tỉnh tình hình thực hiện Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

trên địa bàn theo quy định. 

- Thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện đào tạo nghề 

cho lao động nông thôn trên địa bàn quản lý. 

- Thực hiện quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề cho 

lao động nông thôn theo quy định. 

- Đảm bảo các điều kiện về biên chế cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề, cơ 

sở vật chất cho cơ sở GDNN công lập trực thuộc để thực hiện đào tạo nghề theo 

Kế hoạch. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở GDNN có đủ điều kiện tham gia 

đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn. 
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- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn: 

+ Tổ chức phổ biến các chính sách về đào tạo nghề cho lao động nông thôn; 

cung cấp các thông tin về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các 

thông tin về đào tạo nghề, điều kiện của nghề học, địa chỉ nơi làm việc sau khi 

học. 

+ Thống kê số lao động có nhu cầu thực tế cần học nghề trên địa bàn; nhu 

cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo nghề của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn, đồng thời lập danh sách theo dõi, thống kê số 

người đã học nghề, số người có việc làm sau khi học nghề trên địa bàn, báo cáo 

UBND huyện, thị xã, thành phố để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

+ Kiểm tra, xác nhận vào đơn xin học nghề của người lao động nông thôn 

trên địa bàn về đối tượng theo quy định và các điều kiện để làm việc theo nghề 

đăng ký học. 

+ Tạo điều kiện cho người học nghề tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng tại 

địa phương; giúp người lao động tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hoặc giải 

quyết việc làm sau học nghề. 

+ Tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát việc đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn trên địa bàn; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn trên địa bàn với UBND huyện, thành phố. 

5. Các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tham gia đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn 

- Các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm triển khai các hoạt động 

cụ thể về đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Kế hoạch đã được phê duyệt 

và theo quy định hiện hành.   

- Ký hợp đồng với cơ quan có thẩm quyền và thực hiện đầy đủ các cam kết 

trong hợp đồng đào tạo. Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, giáo viên và các 

điều kiện để tổ chức hỗ trợ đào tạo, thực hiện quy trình đào tạo theo quy định. 

 - Phối hợp với UBND cấp xã, các đoàn thể, các doanh nghiệp, hợp tác xã 

tổ chức tuyên truyền, tư vấn, tuyển sinh đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

bảo đảm đúng đối tượng theo quy định; tổ chức hướng dẫn tạo việc làm, giải 

quyết việc làm, bao tiêu sản phẩm cho lao động nông thôn sau khi học nghề; 

theo dõi, thống kê tình trạng việc làm, thu nhập của lao động nông thôn do cơ sở 

đào tạo sau học nghề. 

- Sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả, không để thất thoát; tập hợp, 

lưu trữ và quản lý chứng từ thanh quyết toán theo chế độ kế toán hiện hành; chịu 

trách nhiệm và tính hợp pháp, hợp lý của các chứng từ, đồng thời thực hiện chế 

độ báo cáo theo quy định.  

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo; xây dựng 

cơ chế để người học và người sử dụng lao động tham gia chủ động vào đánh giá 

chất lượng đào tạo. Hình thành mối quan hệ chặt chẽ giữa cơ sở GDNN và các 
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trung tâm dịch vụ việc làm, hội chợ việc làm nhằm hỗ trợ người học tìm việc làm 

sau tốt nghiệp. Chú trọng phát triển tinh thần khởi nghiệp trong giáo dục nghề 

nghiệp. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới 

năm 2020. Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTBXH); 

- CT, PCT2,3; 

- UB MTTQ và các Đoàn thể tỉnh; 

- Các sở: Lao động - TBXH, Kế hoạch và Đầu tư, 

Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  

- Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố ; 

- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 

- Báo Lào Cai; Đài PT - TH tỉnh; 

- CVP, PCVP2; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu : VT, TH1,3, NLN1, VX1,3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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