*
UBND TỈNH BÌNH THUẬN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Số: 696 /STTTT-BCVT&CNTT

Bình Thuận, ngày 07 tháng 08 năm 2019

V/v báo cáo tổng kết 10 năm đào tạo
nghề lao động nông thôn trong xây dựng
nông thôn mới.

Kính gửi:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Phúc đáp Công văn số 1542/SLĐTBXH-LĐVLDN ngày 30/7/2019 của
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực
hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong việc xây dựng nông thôn mới.
Căn cứ nhiệm vụ tại Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 27/01/2011 của
UBND tỉnh về phê duyệt Đề án “ Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh
Bình Thuận đến năm 2020” và Kế hoạch số 783/KH-UBND ngày 06/3/2019 của
UBND tỉnh triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động
nông thôn năm 2019. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền
thông đã ban hành Công văn số 191/STTTT-TTBCXB ngày 12/03/2019 về việc
hướng dẫn công tác tuyên truyền đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông
thôn năm 2019, trong đó:
1. Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về
hướng dẫn thực hiện công tác đào tạo nghề nghiệp cho lao động nông thôn để
nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và lợi ích của việc học nghề;
2. Tuyên truyền các mô hình đào tạo nghề nghiệp có hiệu quả trên các
lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp để các địa phương trong tỉnh học tập và nhân rộng
mô hình. Đồng thời, biểu dương các tập thể cá nhân, gương điển hình tiên tiến; mô
hình sản xuất giỏi;
3. Tuyên truyền vai trò của người học nghề đối với giải quyết việc làm, tăng
thu nhập. Cung cấp thông tin hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu và giải quyết việc
làm cho lao động nông thôn sau khi học nghề; thông tin về thị trường lao động
trong và ngoài địa phương.
4. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá việc
thực hiện chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn ở các
địa phương.
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Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các các Phòng Văn
hóa và Thông tin phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã,
thành phố bằng các hình thức phù hợp với điều kiện của từng địa phương thực hiện
tuyên truyền ; và đồng thời hướng dẫn Đài Truyền thanh cơ sở thực hiện thông tin
truyên truyền về cơ chế, chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn; cung cấp
thông tin về cơ sở dạy nghề có đủ điều kiện, các nghề đào tạo, các mô hình dạy
nghề gắn với xây dựng nông thôn mới theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và địa
phương.
Về công tác quản lý chuyên ngành CNTT (liên quan đến tiêu chí ứng dụng
CNTT trong Bộ Tiêu chí nông thôn mới): với chức năng nhiệm vụ của Trung tâm
CNTT và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông và căn cứ Quyết định
số 1037/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phân
khai kinh phí Chương trình công nghệ thông tin năm 2018 đã thực hiện đào tạo
cho 254 học viên là công chức các xã, phường: sử dụng các phần mềm QLVB, hệ
thống mail công vụ, phần mềm Một cửa điện tử… Dự kiến năm 2020 nếu có
nguồn kinh phí được bố trí từ Chương trình MTQG về nông thôn mới, Sở Thông
tin và Truyền thông sẽ thực hiện đào tạo nâng cao việc ứng dụng CNTT phục vụ
công tác chuyên môn.
Sở Thông tin và Truyền thông gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
xem xét, tổng hợp./.
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