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BÁO CÁO THẨM TRA 
 Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 

56/2017/NQ-HĐND  ngày 15/7/2017 về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo  

dưới 3 tháng tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh  

(Trình tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khoá XVII) 

   

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và phân công 

của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 489/TB-HĐND ngày 11/11/2020, 

Ban Văn hóa - Xã hội đã tiến hành thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về 

sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND  ngày 15/7/2017 

về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2017 - 

2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Qua nghiên cứu, thảo luận của các thành viên, 

Ban Văn hóa - Xã hội thống nhất  ý kiến thẩm tra như sau: 

1. Về căn cứ pháp lý: Tờ trình, dự thảo Nghị quyết đã có đầy đủ hồ sơ, thủ 

tục, các căn cứ pháp lý liên quan và đã được cơ quan tư pháp thẩm định theo 

đúng trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật.  

2. Về sự cần thiết: Tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVII đã thông qua 

Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 

tháng, giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh, Nghị quyết là sự thể chế hóa các 

quy định của Trung ương về đào tạo nghề, phù hợp với tình hình phát triển kinh 

tế xã hội của tỉnh Hà Tĩnh, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, nhất là 

người dân vùng bị thu hồi đất. Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện, đã đạt được 

những kết quả đáng ghi nhận, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tiếp cận 

chính sách hỗ trợ học nghề và tìm kiếm việc làm ổn định cuộc sống; góp phần 

quan trọng nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 53% (năm 2015) lên 70% (năm 

2020) (hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII và 

vượt 5% so với chỉ tiêu bình quân chung cả nước); cơ cấu lao động chuyển dịch 

nhanh, giảm tỷ trọng lao động nông nghiệp từ 55,5% năm 2015 xuống còn 44% 

năm 2020. Tuy nhiên, nghị quyết sẽ hết hiệu lực vào năm 2020. 

Bên cạnh đó, một số ngành nghề mới phù hợp với thị trường lao động theo 

hướng chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế tiếp cận nền công nghiệp 4.0, nền kinh tế 

số, phù hợp với nguyện vọng học nghề của người dân cần được bổ sung vào danh 

mục nghề ban hành kèm theo Nghị quyết để thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người 

dân học nghề gắn với cung ứng nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế xã hội của 

tỉnh; dự thảo Nghị quyết lần này bổ sung 40 nghề vào danh mục nghề đào tạo.  

Việc ban hành Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết 

số 56/2017/NQ-HĐND  ngày 15/7/2017 về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo 

dưới 3 tháng tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh là 
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hết sức cần thiết nhằm tập trung nguồn lực, tăng cường giải pháp, tiếp tục 

thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Trung ương; góp phần hoàn 

thành mục tiêu, chỉ tiêu “tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%; giải quyết việc 

làm mới cho trên 20 nghìn người/năm” mà Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ 

lần thứ XIX đã đề ra và các chương trình, kế hoạch của tỉnh về phát triển 

kinh tế - xã hội, giai đoạn 2020 - 2025. 

3. Về bố cục và nội dung: Ban Văn hóa - Xã hội cơ bản nhất trí với bố 

cục, nội dung của Tờ trình, dự thảo Nghị quyết.  

Tuy nhiên, về nội dung hỗ trợ “người đã được hỗ trợ đào tạo nhưng bị mất 

việc làm do nguyên nhân khách quan tiếp tục học nghề để chuyển đổi việc làm” 

đề nghị quy định rõ “Trường hợp người đã được hỗ trợ đào tạo nhưng bị mất việc 

làm do nguyên nhân khách quan thì Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định 

tiếp tục hỗ trợ đào tạo để chuyển đổi việc làm, nhưng tối đa không quá 03 

lần/người” theo chính sách quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư 152/2016/TT-

BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí từ 

nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách nhà nước để hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và 

đào tạo dưới 03 tháng. 

Từ các ý kiến thẩm tra nêu trên, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân 

dân tỉnh thống nhất:  

(1). Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Nghị quyết về 

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 

về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2017 - 

2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.    

(2). Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến của Ban Văn hóa - Xã 

hội HĐND tỉnh và ý kiến phát biểu của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại 

Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII để hoàn thiện trước khi ban 

hành Nghị quyết. Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp 

với các đơn vị, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để đảm 

bảo công tác đào tạo sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng có chất lượng, hiệu quả.  

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội, kính trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- UBND tỉnh (để tiếp thu, hoàn thiện); 

- Đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu tham 

dự Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khoá XVII; 

- TTTT-CB-TH (đăng tải lên Website); 

- Lưu: VT, HĐ5. 

 Gửi bản điện tử 
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