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BẮT TAY CUNG ỨNG NHÂN LỰC SAU ĐÀO TẠO:

Hội Nông dân, doanh nghiệp
và nông dân đều có lợi
"Tôi cảm ơn Trường Trung cấp nghề Hội NDVN đã đồng ý làm cầu nối cung cấp nguồn nhân lực sau đào tạo cho doanh nghiệp. Hy vọng đây là
bước khởi đầu thuận lợi cho sự hợp tác lâu dài giữa 2 bên…" - ông Lương Duy Toản - Giám đốc Công ty cổ phần Hồ Toản bày tỏ tại lễ khai giảng
lớp thú y K3C (khoá học 2016 – 2018) tại Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thuộc T.Ư Hội NDVN đặt tại tỉnh Tuyên Quang sáng 17.8.
HOÀNG ANH TUấN

Chọn học nghề
thay vì thi đại học
Được tuyển chọn vào khóa học
lớp thú y K3C trong khi đã lập gia
đình, chị Nguyễn Thị Sáu (33 tuổi,
thôn Tân Lập, xã Phú Lâm, huyện
Yên Sơn) rất vui: "Tôi thực sự hạnh
phúc khi biết mình không chỉ được
là học viên lớp thú y mà còn có
ngay công việc sau khi học xong".
Cũng ở thôn Tân Lập, sau khi
học xong THPT, em Lương Thị
Vân Anh không thi đại học mà
chọn nộp hồ sơ vào lớp thú y để
tiếp nối nghề bố mẹ đang làm.
Trong ngày khai giảng, chị Trần
Thị Oanh (thôn Nhữ Hán, huyện
Yên Sơn, Tuyên Quang) có con thi
được hơn 20 điểm, không đỗ
Trường Đại học An ninh cũng đến
trung tâm nộp hồ sơ cho con trai
vào học.
TS Nguyễn Văn Đại - Hiệu
trưởng Trường Trung cấp Nghề
Hội Nông dân Việt Nam (NDVN)
cho biết: Lớp Trung cấp nghề Thú y
K3C là lớp đầu tiên phối hợp giữa
Trường Trung cấp Nghề và Hội ND
tỉnh Tuyên Quang mở tại khu vực
phía Bắc cho cán bộ, hội viên, nông
dân, con em hội viên nông dân trên
địa bàn toàn tỉnh. Tổng số học viên
tham gia khóa học là 80 người, chủ
yếu là con em nông dân các xã gần
khu chăn nuôi trâu bò để lấy sữa và
chế biến thực phẩm của Công ty
Hồ Toản tại xã An Tường, TP.
Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
“Đội ngũ giáo viên tham gia
giảng dạy là những người có trình
độ đại học và kinh nghiệm thực
tiễn trong nghề chăn nuôi. Do vậy,
các học viên sẽ được truyền thụ đầy
đủ những kiến thức chăn nuôi,

Trường Trung cấp nghề Hội NDVN ký cam kết cung cấp toàn bộ học viên khóa học
với Công ty cổ phần Hồ Toản. H.A.T

thăm khám, chữa bệnh cho gia súc,
gia cầm. Nhà trường hứa sẽ thực
hiện đúng cam kết cung cấp nguồn
nhân lực đảm bảo theo tiêu chuẩn
của Công ty cổ phần Hồ Toản” - TS
Nguyễn Văn Đại thông tin.
Ông Hồ Toản cũng cho biết,
trong quá trình học tập, học viên sẽ
thường xuyên được tham quan quy
trình chăn nuôi của công ty. Công
ty sẽ cung cấp con giống yếu cho
Trường để các học viên được thực
hành giải phẫu một cách trực quan,
sinh động nhất.
Tại lễ khai giảng, Phó Chủ tịch
Thường trực Ban Chấp hành T.Ư
Hội NDVN Lều Vũ Điều đã đến
chúc mừng thầy cô và học viên.
Ông Lều Vũ Điều nhấn mạnh việc
đào tạo nghề cho nông dân là một
hoạt động luôn được T.Ư Hội
NDVN quan tâm hàng đầu. Do vậy,
cơ sở vật chất tại các trung tâm đào
tạo nghề luôn được ưu tiên đầu tư
đầy đủ để công tác dạy và học được
đảm bảo.
Phó Chủ tịch Thường trực Lều
Vũ Điều cũng đánh giá cao việc mở
lớp đào tạo nghề tại Tuyên Quang

là rất cần thiết, phù hợp cho sự phát
triển của tỉnh Tuyên Quang, mảnh
đất có thế mạnh nông nghiệp và
nguồn lao động nông dân dôi dư.
Đây là tiền đề quan trọng để phát
triển kinh tế địa phương trong công
cuộc xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh công tác
tập huấn, dạy nghề
Cùng ngày, Phó Chủ tịch
Thường trực T.Ư Hội NDVN Lều
Vũ Điều đã làm việc với Hội ND
tỉnh Tuyên Quang. Chủ tịch Hội
ND tỉnh Tuyên Quang Trần Văn
Chiến cho biết: Song hành với hoạt
động dạy nghề của T.Ư Hội
NDVN, trong 6 tháng đầu năm,
Hội ND tỉnh Tuyên Quang đã tổ
chức 3 lớp dạy nghề cho hơn 100
hội viên nông dân. Hội ND các
huyện, thành phố cũng phối hợp tổ
chức 10 lớp dạy nghề cho 455 hội
viên nông dân. Trong 6 tháng cuối
năm, Hội ND tỉnh tiếp tục tổ chức
7 lớp dạy nghề cho gần 300 học
viên nông dân; phối hợp các cơ
quan chuyên môn tập huấn chuyển
giao khoa học kỹ thuật về trồng

Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội NDVN Lều Vũ Điều trao đổi với các học viên tại lễ khai giảng. H.A.T

trọt, chăn nuôi, bảo vệ thực vật cho
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó
hội viên, nông dân.
Chủ tịch Thường trực Lều Vũ Điều
Ông Lê Văn Hán - Phó Giám biểu dương, ghi nhận nỗ lực của
đốc phụ trách Sở Lao động - Hội ND tỉnh Tuyên Quang những
Thương binh và Xã
năm qua trong lĩnh
Phó Chủ tịch Thường trực vực dạy nghề cho
hội tỉnh Tuyên
Quang cho biết: T.Ư Hội NDVN Lều Vũ Điều đề lao động nông thôn
Tuyên Quang hiện có nghị Hội ND tỉnh Tuyên
theo Quyết định
lượng lớn thanh niên Quang cần có giải pháp
1956 của Thủ
bỏ ra các tỉnh ngoài
tướng Chính phủ.
nâng cao chất lượng, số
làm lao động phổ
Nhằm đáp ứng nhu
thông. Do họ không lượng của các lớp dạy nghề;
cầu của hội viên,
có nghề nên chỉ sau 2 chú trọng tới hoạt động phối nông dân, thực tiễn
đến 3 năm sử dụng, hợp các đơn vị chuyên môn
của chuyển dịch cơ
các doanh nghiệp trong tổ chức tập huấn,
cấu lao động, phát
chấm dứt hợp đồng. chuyển giao tiến bộ khoa
triển ngành nghề ở
Như vậy, họ lại lặp lại
nông thôn, Phó
học kỹ thuật, nâng cao kỹ
quy trình đi tìm việc
Chủ tịch Lều Vũ
từ đầu. Nhiều người năng, tay nghề sản xuất cho Điều đề nghị Hội
không xin được việc hội viên, nông dân…
ND tỉnh Tuyên
dễ dàng sa ngã vào
Quang cần có giải
vòng xoáy tệ nạn xã
pháp nâng cao chất
hội. Do vậy, UBND tỉnh Tuyên lượng, số lượng của các lớp dạy
Quang rất coi trọng việc đào tạo nghề; chú trọng tới hoạt động phối
nghề cho nông dân. Ngoài việc mở hợp các đơn vị chuyên môn trong
rộng mạng lưới đào tạo nghề trong tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến
tỉnh, tỉnh rất mong muốn được bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao kỹ
phối hợp các trung tâm đào tạo năng, tay nghề sản xuất cho hội
nghề của T.Ư Hội NDVN.
viên, nông dân… n

Kiểm tra, rà soát tình hình nông dân giỏi sát với thực tế
ó là yêu cầu của Ban
Thường vụ Trung ương
Hội Nông dân Việt Nam
(BTV T.Ư Hội NDVN) yêu cầu
đối với BTV Hội ND các tỉnh,
thành phố trong cả nước về thực
hiện đánh giá hộ nông dân sản
xuất, kinh doanh (ND SXKD)
giỏi các cấp. Nội dung này được
thể hiện rõ tại Công văn số
1916-CV/HNDTW ngày 9.8 do
Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội
NDVN Lương Quốc Đoàn ký
ban hành.
Công văn 1916 nêu rõ, trong
thời gian qua, phong trào
“Nông dân thi đua sản xuất,
kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp
nhau làm giàu và giảm nghèo

Đ

bền vững” của Hội NDVN đã
có những bước phát triển mới,
đạt được những kết quả đáng
khích lệ. Số hộ đạt tiêu chí ND
SXKD giỏi các cấp ngày càng
tăng. Tuy nhiên, trong quá trình
triển khai thực hiện phong trào
cũng còn một số tỉnh, thành
phố chưa thường xuyên kiểm
tra, rà soát; thực hiện chưa đúng
Quy định số 944 ngày 4.9.2014
của BTV T.Ư Hội NDVN về
tiêu chuẩn hộ ND SXKD giỏi
các cấp, vẫn bình xét theo các
quy định cũ. Điều này dẫn đến
số hộ ND SXKD giỏi các cấp
chưa được đánh giá sát thực tế.
Để thực hiện Nghị quyết số
29 ngày 4.7 của BCH T.Ư Hội

NDVN (khóa VI); chuẩn bị cho
hội nghị tổng kết phong trào ở
phạm vi toàn quốc lần thứ V tổ
chức năm 2017, BTV T.Ư Hội
NDVN yêu cầu Hội ND các
tỉnh, thành phố thực hiện 3 nội
dung. Thứ nhất, Hội ND các
tỉnh, thành phố tiến hành kiểm
tra, rà soát, đánh giá việc thực
hiện phong trào nông dân giỏi
theo tinh thần Công văn số 686
ngày 11.8.2015 của BTV T.Ư
Hội NDVN. Thứ 2, Hội ND các
tỉnh, thành phố cần rà soát,
thống kê số hộ ND SXKD giỏi
theo đúng Quy định số 944
ngày 4.9.2014 của BTV T.Ư Hội
NDVN. Thứ 3, để nâng cao chất
lượng phong trào, đề nghị Hội

ND các tỉnh, thành phố rà soát,
đánh giá đúng hiện trạng, thực
chất về số lượng hộ ND SXKD
giỏi các cấp. Theo đó, T.Ư Hội
NDVN sẽ không căn cứ vào số
lượng hộ ND SXKD giỏi đạt
được của các địa phương để
xem xét chỉ tiêu thi đua của Hội
ND các tỉnh, thành phố trong
năm 2016…
Công văn 1916 cũng nêu rõ,
đề nghị BTV Hội ND các tỉnh,
thành phố khẩn trương thực
hiện các nội dung đã nêu và gửi
báo cáo tổng hợp tình hình và
kết quả kiểm tra, rà soát về T.Ư
Hội NDVN trước ngày
20.8.2016.
PHƯƠNG ĐÔNG

Trang trại của ông Phùng Văn Kiêm ở xóm 5, xã Giao Hà (Giao Thủy,
Nam Định) có giá trị sản xuất ước tính gần 2 tỷ đồng/năm. H.V

