KHUYEÁN COÂNG

Thái Nguyên:

Đào tạo nghề
gắn với giải quyết việc làm

Trong 5 năm thực hiện
Chương trình khuyến công
quốc gia, Thái Nguyên đã
thực hiện được 42 đề án
đào tạo nghề cho trên
2.000 lao động, kinh phí
hơn 2 tỷ đồng. Các ngành
nghề được đào tạo chủ
yếu là may công nghiệp,
chế biến và bảo quản chè,
gia công cơ khí, sản xuất
bao bì, chế biến thức ăn
chăn nuôi, mây tre đan,
đặc biệt là đào tạo sản
xuất chế biến đồ gỗ, mộc
mỹ nghệ…

N

hững năm qua, công
tác đào tạo nghề của
Trung tâm khuyến
công và Tư vấn phát
triển công nghiệp Thái Nguyên
luôn gắn chặt với cơ sở sản xuất
công nghiệp nông thôn, việc học và
thực hành luôn được gắn kết, người
lao động được dạy và học ngay trên
sản phẩm. Những kiến thức mà họ
học được đã ứng dụng vào thực
tiễn công việc, góp phần giải quyết
việc làm cho lao động nông thôn
và khắc phục tình trạng thiếu lao
động tại các làng nghề, cơ sở tiểu
thủ công nghiệp trên địa bàn.
Nâng cao chất lượng hiệu quả
đào tạo nghề, tạo việc làm, tăng
thu nhập và ổn định cuộc sống cho
người lao động là một trong những
mục tiêu quan trọng mà Trung
tâm Khuyến công và Tư vấn Phát
triển Công nghiệp Thái Nguyên
luôn định hướng tập trung thực
hiện. Công tác đào tạo nghề luôn
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gắn liền với các mục tiêu mà Nhà
nước đề ra, đó là làm sao tạo ra một
nguồn nhân lực lớn mạnh, có tay
nghề và tay nghề luôn được nâng
cao nhằm đáp ứng kịp thời sự phát
triển của công nghiệp nông thôn.
Tuy nhiên, ngành công nghiệp
tỉnh Thái Nguyên chưa phát triển
đồng đều, chỉ tập trung ở một số
huyện, thị xã đang phát triển, như:
TP. Thái Nguyên, TX. Sông Công,
huyện Đại Từ... Để hướng tới mục
tiêu hiện đại hóa, đồng thời góp
phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế
nông thôn theo hướng công nghiệp
hóa, hiện đại hóa, cần tạo một bước
chuyển biến mới cho nền kinh tế,
phát triển mô hình liên kết đào
tạo giữa Trung tâm và các doanh
nghiệp, cơ sở sản xuất, đưa người
học nghề vào học tập và thực hành
ngay tại doanh nghiệp.
Nhận thấy nhu cầu đào tạo
nghề cho lao động của các cơ sở
sản xuất tại địa phương cũng chính

là nhu cầu thực tế của người dân,
hàng năm, Trung tâm đã tổ chức
các lớp đào tạo nghề cho các cơ sở
sản xuất công nghiệp nông thôn
trên địa bàn tỉnh tùy theo nhu cầu
của từng ngành nghề, ở từng địa
phương. Thực tế mỗi năm đã tổ
chức đào tạo các nghề may công
nghiệp, cơ khí, chế biến chè... cho
khoảng hơn 500 lao động tại các
địa phương.
Trong năm 2012, Thái Nguyên
được hỗ trợ gần 300 triệu đồng từ
nguồn kinh phí khuyến công địa
phương. Với khoản tiền hỗ trợ này,
Trung tâm Khuyến công và Tư
vấn Phát triển Công nghiệp Thái
Nguyên đã thực hiện 2 dự án, đó là
đề án đào tạo nghề gia công cơ khí
và cắt gọt kim loại cho 30 lao động
đang trực tiếp sản xuất tại Công ty
TNHH Tiến Lộc, TX. Sông Công,
kinh phí thực hiện trên 75 triệu
đồng; tiếp theo là dự án đào tạo
nghề chế biến chè cho 105 lao động
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đang trực tiếp sản xuất tại Hợp
tác xã Dịch vụ nông lâm nghiệp
Tân Thái (xã Tràng Xá, huyện Võ
Nhai). Hai dự án này đã góp phần
chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa
phương theo hướng công nghiệp
hóa, hiện đại hoá, thực hiện phân
công lại lao động xã hội, nhằm tăng
tỷ lệ lao động công nghiệp, tăng thu
nhập cho người lao động và cơ sở
sản xuất.
Đặc biệt, được hỗ trợ 867 triệu
đồng từ nguồn kinh phí khuyến
công quốc gia, Trung tâm Khuyến
công và Tư vấn Phát triển Công
nghiệp Thái Nguyên đã thực hiện đề
án tổ chức đào tạo nghề may công
nghiệp cho 490 lao động của Công
ty TNHH Sản xuất thương mại Tâm
Hoàng, Công ty cổ phần Đầu tư và
phát triển TDT và Hộ kinh doanh
Chu Quốc Vinh. Đề án đã đảm bảo
tiến độ giảng dạy, 100% lao động
sau khi được đào tạo đều vào làm
việc tại các cơ sở trên với mức lương
ổn định, đảm bảo cuộc sống lâu dài.
Các hoạt động đào tạo nghề cũng
được đa dạng hóa, chuyển một bộ
phận lao động nông nghiệp sang
công nghiệp, làm cho nguồn lao
động thêm dồi dào, giảm thiểu tình
trạng chuyển dịch lao động từ nông
thôn đến thành thị, giảm áp lực xã
hội tại các đô thị lớn. Lượng hàng
hóa được tạo ra dồi dào, góp phần
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vào quá trình phát triển kinh tế
nông thôn bền vững.
Một thực tế đáng ghi nhận và
nên nhân rộng, đó là thông qua
các đề án khuyến công, hoạt động
đào tạo nghề và nhân cấy nghề
mới, phát triển nghề TTCN truyền
thống đã ngày càng được chú
trọng, tay nghề, trình độ của người
lao động ngày càng trở nên chuyên
nghiệp hơn, qua đó cũng nâng cao
chất lượng ứng dụng cho xã hội
hơn. Như vậy là hiệu quả của các
đề án khuyến công trên địa bàn
Thái Nguyên không chỉ thể hiện ở
việc gia tăng tỷ trọng công nghiệp
trong cơ cấu kinh tế địa phương,

mà còn có một ý nghĩa lớn hơn
khi thực sự mang đến cho người
dân nông thôn một công việc làm
có thu nhập ổn định bằng chính
những ngành nghề đã đào tạo.
Quan trọng hơn, Thái Nguyên đã
quan tâm đặc biệt tới công tác đào
tạo nghề gắn với nhu cầu việc làm
tại chỗ, do đó đã tránh được tình
trạng lãng phí, đào tạo ồ ạt, không
hiệu quả. Hoạt động khuyến công
của Thái Nguyên là luôn gắn đào
tào nghề với nhu cầu thực tại của
cơ sở, địa phương, nhu cầu của
người lao động là cách làm đơn
giản, mà đem lại hiệu quả cao.v
Lê Anh Xuân

Góp ý Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP 		
của Chính phủ về khuyến công
Ngày 29/11/2012, tại thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình, Cục Công nghiệp địa phương phối hợp với
Sở Công Thương tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị
định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến công và các Văn bản hướng dẫn thực hiện.
Tại Hội thảo, Cục Công nghiệp địa phương đưa ra những nội dung dự thảo các văn bản hướng dẫn thực
hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến công gồm: Dự thảo Thông tư Quy định chi
tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến
công; Dự thảo Thông tư Quy định trình tự xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, tạm ứng, thanh quyết toán
và quản lý chương trình, kế hoạch và đề án khuyến công quốc gia; Dự thảo Quyết định về việc phê duyệt
Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn đến năm 2020.
Trên cơ sở thực tiễn, kinh nghiệm quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện công tác khuyến công thời
gian qua tại các địa phương. Các đại biểu là đại diện Sở Công Thương, lãnh đạo các Trung tâm khuyến công
đã dành nhiều thời gian tại Hội thảo tập trung bàn luận, góp ý kiến vào bản dự thảo thông tư quy định chi
tiết một số nội dung của Nghị định 45/2012/NĐ-CP về khuyến công, dự thảo thông tư quy định xây dựng
kế hoạch, tổ chức thực hiện, tạm ứng, thanh quyết toán, quản lý chương trình, kế hoạch và đề án thực hiện
khuyến công quốc gia.
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