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THÔNG BÁO 
Kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước  

trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại  
Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tràng Định 

 

Thực hiện Kế hoạch số 104/KH-SLĐTBXH ngày 27/9/2021 của Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện 

nhiệm vụ chuyên môn về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh 
năm 2021; Quyết định số 6583/QĐ-SLĐTBXH ngày 22/10/2021 của Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội về việc Thành lập đoàn kiểm tra, giám sát tình 
hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Căn cứ biên bản kiểm tra ngày 02/11/2021 của đoàn kiểm tra Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội đối với Trung tâm GDNN - GDTX huyện Tràng 
Định. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo kết quả kiểm tra như 

sau: 

 I. NỘI DUNG, THỜI GIAN KIỂM TRA 

1. Cơ sở vật chất; trang thiết bị đào tạo  

Đánh giá hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị: quản lý, sử dụng, bảo 
quản cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo nghề được đầu tư tại các cơ sở Giáo 

dục nghề nghiệp công lập. 

Số nhà xưởng thực hành. Số phòng học lý thuyết:… phòng; số lượng, 

chủng loại từng thiết bị đào tạo.  

2. Hoạt động đào tạo  

2.1. Công tác quản lý 

- Kết quả tuyển sinh, đào tạo. Trong đó: Số đối tượng thuộc diện được hỗ 

trợ học nghề.  

- Công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ: Số lượng học sinh tốt nghiệp 

được cấp văn bằng, chứng chỉ. 

- Công tác xây dựng chương trình, giáo trình. 

- Quản lý, sử dụng giáo viên. 

- Quy trình tổ chức thực hiện, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh 
phí đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho lao động nông thôn. 

2.2. Công tác tuyên truyền, tư vấn, tuyển sinh, đào tạo  

- Công tác tuyên truyền: công tác phối hợp, số người, số buổi.  
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- Kết quả khảo sát, dự báo nhu cầu học nghề; xét chọn và xác nhận đối 
tượng học nghề; nghề đào tạo; độ tuổi; địa điểm mở lớp,… 

-  Công tác quản lý dạy và học: Đánh giá kết quả kiểm tra các lớp về công 
tác khai giảng, bế giảng; trang thiết bị dạy học; vật tư, dụng cụ thực hành; tiến 
độ giảng dạy, thời gian đào tạo; kiểm tra, việc quản lý biểu mẫu, sổ sách,  

- Hiệu quả sau đào tạo: Đánh giá kết quả, hiệu quả các chương trình đào 
tạo nghề cho lao động nông thôn đối với phát triển sản xuất của địa phương, đối 

với tạo việc làm, nâng cao thu nhập xây dựng nông thôn mới và tham gia phát 
triển kinh tế, xã hội. 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA 

1. Về số lớp đào tạo  

Thời điểm kiểm tra Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tràng Định đang 
thực hiện đào tạo 02 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, cụ thể: 

TT Tên lớp Địa điểm đào tạo Số học 

viên 

1 Lớp kỹ thuật trồng Hồi Thôn Kéo Quân,  
Xã Tri Phương 

35 

2 Kỹ thuật chăn nuôi gà Thôn Nà Nạ,  
Xã Quốc Việt 

35 

 2. Về hồ sơ mở lớp 

Trung tâm đã thực hiện mở các hồ sơ mở lớp theo đúng hướng dẫn tại 
Hướng dẫn số 627/HD-SLĐTBXH ngày 01/6/2017 của Sở LĐTBXH hướng dẫn 
tổ chức thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Lạng Sơn. 

3. Về đội ngũ giáo viên 

Trung tâm sử dụng 02 giáo viên giảng dạy cho 02 lớp trên đều giáo viên 

là thỉnh giảng.  

- Giáo viên lớp kỹ thuật chăn nuôi gà: Bế Như Thuần. 

- Giáo viên lớp Kỹ thuật trồng hồi: Bùi Thọ Tiến. 

Cả 02 giáo viên trên đều đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định, đủ điều 

kiện giảng dạy các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 

4. Kiểm tra thực tế 

Đoàn thực hiện kiểm tra thực tế 02 lớp: 

- Lớp kỹ thuật trồng hồi tại Thôn Kéo Quân, xã Tri Phương 

Thời điểm kiểm tra lớp có 33/35 học viên (vắng 02 có phép).  

Nội dung học: Nhân giống hồi và phương pháp ghép, đúng với kế hoạch 

đào tạo đã được phê duyệt. 

Lớp học được trang bị đầy đủ vật tư thực hành: phân, cây giống, chương 
trình giáo trình, tài liệu học tập. 

- Lớp kỹ thuật chăn nuôi gà tại Thôn Nà Nạ, xã Quốc Việt.  

Thời điểm kiểm tra lớp có 31/33 học viên (vắng 02 có phép).  
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Nội dung: Chăm sóc và nuôi dưỡng gà đẻ và gà thả vườn, đúng với kế 
hoạch đào tạo đã được phê duyệt. 

Lớp học được Trung tâm trang bị đầy đủ vật tư thực hành: Gà, thức ăn 
chăn nuôi, hệ thống chuồng trại thực hành, chương trình giáo trình. 

III. KIẾN NGHỊ 

Từ kết quả kiểm tra nêu trên, để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo 
nghề cho lao động nông thôn, thực hiện tốt các quy định của nhà nước trong lĩnh 

vực Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị: 

1. UBND huyện Tràng Định 

Tăng cường phối hợp với Sở LĐTBXH chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm 
GDNN - GDTX huyện Tràng Định trong công tác Giáo dục nghề nghiệp nói 

chung và đào tạo nghề cho lao động nông thôn nói riêng. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với Trung tâm GDNN - 

GDTX huyện Tràng Định trong việc tuyển sinh, mở lớp, thanh quyết toán các 
lớp lao động nông thôn đảm bảo thực hiện đúng quy định của nhà nước. 

Có phương án bổ sung giáo viên lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp cho 
Trung tâm để tạo điều kiện cho Trung tâm chủ động trong quá trình đào tạo. 

Quan tâm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phòng học, xưởng thực hành của 
Trung tâm để đảm bảo các điều kiện đào tạo. 

2. Đối với Trung tâm GDNN - GDTX huyện Tràng Định  

Tiếp tục thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Giáo dục 
nghề nghiệp.  

Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, thực hiện tư vấn học nghề và 
việc làm, định hướng nghề nghiệp, tổ chức tuyển sinh và đào tạo nghề nghiệp 

cho người lao động trên địa bàn. Đặc biệt là phối hợp với các doanh nghiệp hỗ 
trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo 

quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Quyết định số 
23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Chính phủ. 

Thường xuyên cập nhật các thông tin, văn bản mới trong lĩnh vực Giáo 
dục nghề nghiệp, kịp thời báo cáo định kỳ, đột xuất về Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội để theo dõi, quản lý. 
 

 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Sở; 

- UBND huyện Tràng Định (ph); 
- Sở NN&PTNT (ph); 

- Trung tâm GDNN - GDTX huyện Tràng Định; 
- Lưu GDNN, VT (LTG). 

KT. GIÁM ĐỐC 
 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 
 

Hà Thị Hải Yến 
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