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KẾ HOẠCH
Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 5/11/2012
của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”
----Thực hiện Công văn số 2690-CV/BTGTW, ngày 31/3/2022 của Ban Tuyên
giáo Trung ương về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 19-CT/TW, ngày 5/11/2012
của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
dạy nghề cho lao động nông thôn” (gọi tắt là Chỉ thị 19-CT/TW), Ban Thường vụ
Tỉnh ủy triển khai kế hoạch tổng kết, như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
- Đánh giá đúng thực trạng tình hình, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của
các cấp ủy đảng, kết quả triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp
của Chỉ thị 19-CT/TW và văn bản liên quan.
- Đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao hiệu quả triển
khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác
dạy nghề trong thời gian tới, đặc biệt giải quyết các vấn đề về dạy nghề phù
hợp với nhu cầu sử dụng lao động thực tế tại địa phương và các tỉnh lân cận.
- Việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW phải bảo đảm khoa
học, chất lượng, hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa
phương, đúng tiến độ.
II. Nội dung
1. Tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW
Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; sự
tham gia của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong học tập, nghiên
cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW; công tác kiểm tra,
giám sát; hoạt động sơ kết, tổng kết thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW.
2. Kết quả thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW
Đánh giá kết quả thực hiện cần căn cứ vào nội dung của Chỉ thị số 19CT/TW, tập trung đánh giá theo nhóm các vấn đề được nêu trong các nhiệm vụ
giải pháp của Chỉ thị số 19-CT/TW gồm: (1). Công tác tuyên truyền về dạy nghề
cho lao động nông thôn; (2). Đổi mới hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn;
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(3). Kết quả dạy nghề cho lao động nông thôn; (4). Nguồn lực thực hiện dạy nghề
cho lao động nông thôn. So sánh kết quả đạt được sau 5 năm, 10 năm với trước khi
có Chỉ thị số 19-CT/TW. Trong mỗi nội dung đánh giá, làm rõ kết quả đạt được,
những hạn chế, yếu kém, thể hiện được đặc thù của sở, ngành, địa phương trong
triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW.
3. Đánh giá chung
Nhận định chung, khái quát ưu điểm đạt được, những hạn chế yếu kém,
nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trên các mặt công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các
cấp ủy đảng; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Nhà nước; sự tham gia của Mặt
trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; sự phối hợp của sở, ngành và địa phương;
quá trình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ giải pháp.
4. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu dạy nghề cho lao động
nông thôn đến năm 2030
Làm rõ bối cảnh về xu hướng phát triển khoa học và công nghệ; sự thay đổi
mô hình tăng trưởng kinh tế và xu hướng dịch chuyển lao động; chiến lược phát
triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045; chiến lược phát
triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045; những vấn đề về
an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, an ninh phi truyền thống.
5. Kiến nghị, đề xuất với Trung ương, Tỉnh.
Kiến nghị, đề xuất có thể gửi tới Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ,
Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân,
Ủy ban nhân dân tỉnh. Kiến nghị, đề xuất đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn của các cơ quan trung ương và địa phương, đảm bảo tính đồng bộ
khi triển khai thực hiện. Các kiến nghị, đề xuất cần tập trung tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc, tạo nguồn lực triển khai mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp mới về đào tạo
nghề cho lao động nông thôn đến năm 2030.
III. Tổ chức thực hiện
1. Cấp tỉnh: Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Lao động,
Thương binh và Xã hội; các cơ quan liên quan tiến hành tổng kết Chỉ thị 19CT/TW và xây dựng báo cáo theo đề cương và phụ lục (Gửi kèm).
2. Cấp huyện: Các huyện ủy, thành ủy chỉ đạo các cơ quan liên quan tham
mưu triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW bảo đảm phù hợp,
sát thực với tình hình thực tiễn của địa phương; xây dựng báo cáo theo đề cương và
phụ lục (Gửi kèm).
3. Để bảo đảm đúng tiến độ thời gian báo cáo về Ban Tuyên giáo Trung
ương, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và
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Thường trực các huyện ủy, thành ủy sớm tổ chức thực hiện Kế hoạch này, gửi báo
cáo tổng kết về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 30/6/2022.
4. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đôn đốc, tổng hợp, xây dựng báo cáo của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, trình
Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 20/7/2022.

Nơi nhận:
- Ban cán sự đảng UBND tỉnh,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Văn phòng Tỉnh ủy,
- Các huyện ủy, thành ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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