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KẾ HOẠCH 
Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật các Dự án  

mô hình giảm nghèo năm 2019 
 
 

 Căn cứ Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 16/4/2019 của UBND huyện Hữu 
Lũng về triển khai thực hiện Dự án mô hình giảm nghèo năm 2019; Ban quản lý 
Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo huyện xây dựng Kế hoạch tập huấn chuyển 
giao khoa học kỹ thuật các Dự án mô hình giảm nghèo năm 2019 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm hỗ trợ các hộ nghèo trong vùng Dự án nắm bắt phương thức tổ chức 
chuyển giao khoa học, kỹ thuật phù hợp cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã được xây 
dựng trong Dự án; phát triển kinh tế hộ gia đình phù hợp với năng lực quản lý, kỹ 
thuật, tài chính của người nghèo, tạo điều kiện cho hộ thoát nghèo bền vững. 

2. Yêu cầu 

Sau khi tập huấn xong các hộ dân tham gia Dự án sẽ nhận biết được: 

- Nhận biết, phát hiện một số bệnh thường xảy ra trong chăn nuôi; 

- Áp dụng các biện pháp kỹ thuật chăm sóc vật nuôi, phòng, chống dịch 
bệnh theo quy định của Bộ Nông nghiệp & PTNT trong chăn nuôi gia đình.  

- Tuyên truyền vận động các hộ khác cùng làm theo. 

II. NỘI DUNG 

1. Đối tượng tham gia tập huấn 

1.1. Cấp huyện 

- Đại diện lãnh đạo và cán bộ Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện - Giảng 
viên. 

- Đại diện lãnh đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện - 
Giảng viên. 

- Đại diện lãnh đạo phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện. 

1.2. Cấp xã 

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đăng ký tham gia dự án tại 
các xã Hòa Thắng, Minh Tiến, Thanh Sơn, Hòa Bình. 
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- Ban giảm nghèo của các xã thực hiện dự án. 

- Ban điều hành dự án của các xã tham gia dự án mô hình giảm nghèo năm 
2019. 

- Bí thư chi bộ của các thôn có hộ dân tham gia dự án mô hình giảm nghèo 
năm 2019. 

2. Thời gian, nội dung tập huấn  

- Xã Hòa Thắng: Buổi sáng từ 8 giờ 00 ngày 03/6/2019. Tập huấn kỹ thuật 
nuôi bò thương phẩm. 

- Xã Hòa Bình: Buổi từ 8 giờ 00 ngày 04/6/2019. Tập huấn kỹ thuật nuôi bò 
thương phẩm. 

- Xã Minh Tiến: Buổi chiều từ 14 giờ 00 ngày 04/6/2019. Tập huấn kỹ thuật 
nuôi trâu thương phẩm. 

- Xã Thanh Sơn: Buổi chiều từ 08 giờ 00 ngày 05/6/2019. Tập huấn kỹ thuật 
nuôi bò thương phẩm. 

3. Địa điểm: Tại hội trường UBND các xã tham gia dự án. 

4. Các nội dung lồng ghép tại buổi tập huấn 

Giao cho phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc chủ trì, phối hợp 
với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, 
thống nhất với các xã có dự án lựa chọn nhà cung cấp giống (trâu, bò) đảm bảo 
chất lượng và tiến hành các bước tiếp theo của dự án đảm bảo tiến độ yêu cầu theo 
kế hoạch đề ra. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện 

Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tập huấn 
chuyển giao khoa học kỹ thuật các Dự án mô hình giảm nghèo năm 2019. Phối hợp 
với các cơ quan liên quan tổ chức, triển khai, thực hiện các nội dung của kế hoạch. 

 Theo dõi, giám sát chương trình tập huấn.  

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện biên soạn tài 
liệu tập huấn, phối hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ tham gia 
dự án. 

3. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 

- Phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện biên soạn 
tài liệu tập huấn. Phối hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ tham 
gia dự án. 

- Chuẩn bị tài liệu đủ cho các thành phần tham dự tập huấn tại các xã. 

 



 3 

4. Ủy ban nhân dân các xã: Hòa Thắng, Minh Tiến, Hòa Bình, Thanh 
Sơn 

Tổ chức, triển khai, thực hiện các nội dung của Kế hoạch. Chuẩn bị hội 
trường, trang trí khánh tiết cho lớp tập huấn (theo phụ lục 1 gửi kèm kế hoạch này). 

Trên đây là kế hoạch tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật các Dự án mô 
hình giảm nghèo năm 2019 của Ban quản lý dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo 
huyện Hữu Lũng./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở LĐTBXH; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Các phòng: LĐTBXHDT; NN&PTNT;  
- Trung tâm DVNN huyện; 
- UBND các xã: Hòa Thắng, Minh Tiến, 
 Hòa Bình, Thanh Sơn; 
- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Trần Quốc Phong 
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      PHỤ LỤC 1 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ…. 

 

HỘI NGHỊ 

Tập huấn kỹ thuật nuôi Bò thương phẩm 

                 ….., ngày   tháng   năm 2019 
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