
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /UBND-NN 
 

V/v đào tạo nghề nông nghiệp  

cho lao động nông thôn và đăng ký  

nhu cầu đào tạo nghề “Giám đốc  

Hợp tác xã nông nghiệp” 

Hữu Lũng, ngày      tháng 3 năm 2022 

  

 

Kính gửi:  

- Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 360/SNN-PTNT, ngày 07/3/2022 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn về việc đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động 

nông thôn và đăng ký nhu cầu đào tạo nghề “Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp”; 

UBND huyện đề nghị Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện phối hợp với UBND 

các xã, thị trấn triển khai các hoạt động, nhiệm vụ cụ thể như sau: 

1. Xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch trung hạn, hàng năm đào tạo nghề 

nông nghiệp cho lao động nông thôn và kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ, 

kỹ năng cho người dạy nghề nông nghiệp, cán bộ quản lý trong công tác đào tạo 

nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, tập trung vào các đối tượng: 

Đối với lao động nông nghiệp: Lao động trong các hợp tác xã, trang trại, 

doanh nghiệp nằm trong vùng quy hoạch sản xuất nông nghiệp tập trung các sản 

phẩm chủ lực của địa phương; lao động trong các làng nghề tham gia phát triển 

làng nghề, bảo tồn làng nghề truyền thống gắn với các giá trị văn hóa, du lịch 

nông nghiệp nông thôn; lao động tham gia vào chương trình phát triển các sản 

phẩm OCOP của địa phương; chuyển đổi số trong nông nghiệp; người có nhu cầu 

đi xuất khẩu lao động. Ưu tiên đào tạo cho lao động vùng dân tộc thiểu số, miền 

núi; người nghèo và phụ nữ. Rà soát các đối tượng tham gia đào tạo tại các cơ quan 

quản lý và cơ sở đào tạo để tổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kỹ 

năng, phương pháp trong đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nghề. 

2. Xác định các nghề đào tạo phục vụ cho sản xuất các sản phẩm chủ lực ở 

địa phương, sản phẩm có giá trị kinh tế gắn với phát triển du lịch nông thôn 

Đối với các nghề đào tạo cần yêu cầu các cơ sở đạo tạo bổ sung cho người 

học kỹ năng về quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, quản trị Marketing, tài 

chính, xây dựng các phương án sản xuất đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và 

xuất khẩu; về đầu ra sản phẩm có truy suất nguồn gốc, chứng nhận an toàn, cấp mã 

vùng trồng, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, mô hình kinh tế tuần hoàn sử dụng hiệu quả 

phụ phẩm nông nghiệp. Phát triển quản lý chuỗi cung ứng nông sản từ sản xuất, 

thu hoạch, sơ chế, bảo quản, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ sản phẩm… đảm bảo 

lao động tiệm cận trình độ công nhân nông nghiệp, chuyên nghiệp. 



 

Ưu tiên nghề mới: Bán hàng online, kinh doanh các sản phẩm nông sản địa 

phương, đào tạo các nghề phù hợp định hướng phát triển nông nghiệp và nhu cầu 

học nghề nông nghệp của người dân, đặc biệt nghề “Giám đốc hợp tác xã nông 

nghiệp”. 

3. Tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn 

Đặt hàng với các cơ sở đào tạo nghề; kết nối với các doanh nghiệp, hợp tác 

xã liên kết sản xuất tại địa phương tham gia vào chương trình đào tạo để đáp ứng 

các yêu cầu, điều kiện cần của doanh nghiệp về lao động nông nghiệp. 

Đẩy mạnh truyền thông về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông 

thôn: Xây dựng các phóng sự tuyên truyền về chủ trương, định hướng phát triển 

kinh tế nông thôn, sản xuất nông nghiệp, các yêu cầu về đào tạo nghề nông nghiệp 

cho lao động nông thôn. 

Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách Nhà nước (ngân sách sự nghiệp 

kinh tế) giao cho các địa phương hằng năm và bố trí từ các hoạt động đào tạo nghề 

trong 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; Kinh phí từ ngân 

sách địa phương; huy động thêm nguồn lực của các tổ chức quốc tế, các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng để bổ sung cho việc 

thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn. 

4. Riêng đối với đào tạo trình độ sơ cấp nghề “Giám đốc hợp tác xã nông 

nghiệp” đề nghị các UBND các xã, thị trấn rà soát, xác định nhu cầu đào tạo (số 

lượng, đối tượng) theo mẫu gửi kèm; văn bản đăng ký nhu cầu gửi về phòng Nông 

nghiệp và PTNT, bản mềm gửi Email: lienlonghl@gmail.com, trước ngày 

11/3/2022 để tổng hợp, đăng ký với Sở Nông nghiệp và PTNT đúng thời hạn./.  

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Ct, PCT (KT) UBND huyện; 

- Lưu: VT. 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Dương Thị Hạnh 
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PHỤ LỤC 

ĐĂNG KÝ NHU CẦU ĐÀO TẠO  

“GIÁM ĐỐC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP” 

(Kèm theo Công văn số        /UBND-NN, ngày       /3/2022 của UBND huyện) 

 

TT Năm 
Nhu cầu đào tạo  

(người) 
Đối tượng đào tạo 

1 2022   

2 2023   

3 2024   

4 2025   

 TỔNG CỘNG   
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