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SỞ LAO ĐỘNG                                                

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
 

      Số: 1877 /KH-SLĐTBXH 

 

 

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Đăk Nông, ngày   09   tháng 9   năm 2019 

 

 

KẾ HOẠCH 
Triển khai thực hiện cập nhật thông tin  

nhu cầu học nghề của lao động trong doanh nghiệp năm 2019 
 

 Căn cứ Quyết định số1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 

2020”; Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/07/2010 

của Liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn kinh phí 

và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến 

năm 2020” ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ 

tướng Chính phủ; 

 Thực hiện Quyết định số 1885/QĐ-LĐTBXH ngày 27/12/2018 của Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội về việc giao dự toán Ngân sách nhà nước năm 

2019. 

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong 

giai đoạn tới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch tổ chức 

triển khai thực hiện cập nhật thông tin nhu cầu học nghề của lao động trong các 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019 với những nội dung như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu: 

1. Mục đích: 

- Cập nhật thông tin nhu cầu học nghề của lao động trong Doanh nghiệp 

theo các nhóm nghề, cấp trình độ nhằm dự báo nhu cầu việc làm sau khi học nghề 

của lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở xây dựng kế 

hoạch đào tạo nghề cho lao động trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tới. 

2. Yêu cầu: 

- Công tác cập nhật thông tin nhu cầu học nghề của lao động trong Doanh 

nghiệp ph i đ m b o chính xác, khách  uan, công khai, không b  sót. Cập nhật 

ph i bao  uát được toàn bộ sự biến động thông tin. 

- Thực hiện điều tra, ghi phiếu điều tra theo nguyên tắc ph ng vấn trực tiếp 

đúng theo danh sách phân bổ không được b  sót, không ghi sai hoặc b  sót những 

nội dung điều tra đã  uy định trong phiếu điều tra nhu cầu học nghề cho lao động. 

II. Đối tượng, phạm vi và phương pháp cập nhật biến động, điều tra: 

- Đối tượng thu thập thông tin: Điều tra viên trực tiếp ph ng vấn từng doanh 

nghiệp và ghi chép thông tin theo mẫu của Sở Lao động Thương binh và Xã hội 

tỉnh Đăk Nông. 
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- Đối tượng điều tra nhu cầu học nghề: Điều tra toàn bộ lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp có nhu cầu học nghề. 

- Phạm vi: các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

III. Nội dung thông tin cập nhật điều tra: 

Các thông tin cần điều tra, kh o sát người lao động được cụ thể hoá trong 

các phiếu điều tra, kh o sát với những nội dung chính như sau: 

- Thông tin về tên, tuổi, dân tộc của người lao động; 

 - Thông tin về trình độ chuyên môn đã được đào tạo; 

- Thông tin về lĩnh vực đang làm việc; 

 - Thông tin nhu cầu học nghề của người lao động theo từng nhóm nghề: Cơ 

khí, xây dựng, trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ khác… 

 IV. Thời gian thực hiện: (Từ ngày 01/10/2019) 

 V. Kinh phí thực hiện: 45.000.000 đồng (kèm theo b ng phân khai kinh 

phí chi tiết) 

VI. Tổ chức thực hiện: 

1. Phòng Lao động – Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp: 

- Tham mưu thành lập Ban chỉ đạo điều tra, trưng tập điều tra viên 

- Tổ chức tập huấn cho Điều tra viên; kiểm tra, giám sát công tác điều tra. 

- Chủ trì, Giao Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh triển khai điều tra và cập 

nhật thông tin nhu cầu học nghề của lao động trong các doanh nghiệp. 

- Cung cấp danh sách các doanh nghiệp trên địa bàn các huyện, thị xã cho 

điều tra viên để thực hiện cập nhật điều tra. 

- In phiếu điều tra nhu cầu học nghề của lao động cho điều tra viên. 

- Đôn đốc các điều tra viên chuyển kết  u  thu thập thông tin điều tra về Sở 

theo đúng thời gian  uy định. 

2. Phòng Kế hoạch – Tài chính : Hướng dẫn lập dự toán, sử dụng và  uyết 

toán kinh phí theo đúng  uy định của pháp luật. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện cập nhật thông tin nhu cầu 

học nghề của lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019 của Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội. Đề nghị các phòng chuyên môn, đơn vị trực 

thuộc có liên  uan phối hợp triển khai thực hiện./. 
  

Nơi nhận:       
- Các phòng CM, ĐVTT Sở; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- GĐ, PGĐ (đ/c Đoàn); 

- TTDVVL, KHTC, VP Sở; 

- Lưu: VT, LĐVL&GDNN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                      Huỳnh Ngọc Anh 
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