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BÁO CÁO 
Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 19-CT/TW, ngày 05/11/2012  

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”  

-------------- 
 

 

Căn cứ Công văn số 816-CV/BTGTU, ngày 10/5/2022 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy “Về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 19-CT/TW của 

Ban Bí thư (khóa XI)”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo kết quả tổng kết 10 

năm thực hiện Chỉ thị 19-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) như sau: 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI 

- Sau khi Chỉ thị số 19-CT/TW được ban hành, thực hiện Kế hoạch của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 19-

CT/TW trên địa bàn tỉnh và các văn bản hướng dẫn của tỉnh, Ban Thường vụ 

Tỉnh đoàn đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện để 

quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 19-CT/TW, đồng thời chỉ đạo 

đoàn các cấp tổ chức triển khai, quán triệt rộng rãi đến cán bộ, đoàn viên, thanh 

niên trong toàn tỉnh. 

- Đoàn các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ 

biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đào tạo nghề 

cho lao động nông thôn và các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh như: Quyết 

định số 2021/QĐ-UBND, ngày 12/11/2010 về việc phê duyệt Đề án đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020; Quyết định số 2023/QĐ-UBND, 

ngày 12/11/2010 về việc ban hành Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công 

chức cấp xã giai đoạn 2011 - 2020 theo Đề án 1956; Quyết định số 419/QĐ-

UBND, ngày 04/4/2012 về việc phê duyệt dự án đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn giai đoạn 2012 - 2015 và Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 về 

phê duyệt danh mục nghề, định mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo 

dưới 03 tháng cho người lao động nông thôn và người khuyết tật trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh,... thông qua lồng ghép trong các hội nghị, các buổi họp lệ chi 

đoàn, chi hội, sinh hoạt câu lạc bộ, đội, nhóm.  

- Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đưa vào tiêu chí giao ước thi đua hàng 

năm làm cơ sở để xét thi đua của các cấp bộ Đoàn trong tỉnh. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác tuyên truyền  

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực 

thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức cho cán 

bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) và người dân về vị trí chiến lược của phát triển 
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nông nghiệp, nông dân, nông thôn và vai trò của công tác dạy nghề trong việc nâng 

cao chất lượng lao động nông thôn, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản 

xuất, tăng thu nhập và tạo thêm việc làm,... với nhiều hình thức phong phú như: 

triển khai trong các cuộc họp, hội nghị Ban Chấp hành, sinh hoạt lệ chi đoàn, chi 

hội, thi tìm hiểu, hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, tọa đàm...  

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp các ngành triển khai 

công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trong 

các lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, việc làm, lao động và tiền lương, bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn lao động, bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm 

sóc trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội và bình đẳng giới. Phối hợp tổ chức các 

hoạt động tư vấn việc làm, thông tin thị trường lao động tới thanh niên; tổ chức 

các khóa đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng bổ trợ cho thanh niên để nâng cao khả 

năng tìm kiếm việc làm, tự tạo việc làm; phối hợp tổ chức đào tạo nghề cho 

thanh niên, đặc biệt là trong các đối tượng thanh niên nông thôn, thanh niên dân 

tộc. Kết quả đã triển khai được 1.230 cuộc thu hút 405.846 lượt ĐVTN tham dự. 

2. Kết quả thực hiện 

- Các cấp bộ Đoàn chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh 

niên về nghề nghiệp, việc làm thông qua việc tuyên truyền các chủ trương, chính 

sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tư vấn cho thanh niên về xuất khẩu lao động 

và thị trường lao động ở nước ngoài. Tăng cường phối hợp các ngành chức năng 

tổ chức tư vấn, hỗ trợ thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm thông qua các hoạt 

động như: nói chuyện chuyên đề về “Khởi nghiệp”; “Sàn giao dịch việc làm”, 

chương trình “Tiếp sức người lao động và Ngày hội tuyển dụng”. “Tư vấn hướng 

nghiệp”,...1. Tỉnh đoàn tổ chức lễ ký kết liên tịch giữa Tỉnh đoàn và Ngân hàng 

Chính sách Xã hội tỉnh, giai đoạn 2018 - 2023; Chương trình phối hợp giữa Tỉnh 

đoàn với Sở lao động, Thương binh và Xã hội; chỉ đạo Đoàn các cấp, nhất là trên 

địa bàn nông thôn tập trung tăng cường các hoạt động phối hợp với các ngành 

liên quan đẩy mạnh các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 

sản xuất, chăm sóc cây trồng, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể trong thanh 

niên, góp phần giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho thanh niên có hoàn cảnh 

khó khăn phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.2 

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 

“Đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018 – 2022”, 

                                                 

       1 Tỉnh đoàn phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức 23 sàn giao dịch việc làm và 

Chương trình “Tiếp sức người lao động và Ngày hội tuyển dụng”, thu hút 5.477 đoàn viên thanh niên 

tham gia. Tổ chức Chương trình nói chuyện chuyên đề về “Khởi nghiệp” gắn phát động đăng ký tham 

gia cuộc thi Ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh được 27 cuộc, thu hút trên 6.000 cán bộ, đoàn 

viên, hội viên, thanh niên, sinh viên và học sinh trong toàn tỉnh tham gia.   

Các cấp bộ Đoàn phối hợp tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho 191.217 lượt ĐVTN, học sinh; phối 

hợp giới thiệu việc làm cho 103.583 ĐVTN, qua đó giúp cho 14.730 đoàn viên thanh niên có việc làm ổn 

định (trong đó xuất khẩu lao động là 1.489 ĐVTN). 

2 Tổ chức 142.449 lớp tập chuyển giao khoa học công nghệ, kỹ thuật nuôi trồng cho trên 52.936 

lượt ĐVTN tham gia. 



3 

hằng năm Tỉnh đoàn đều có xây dựng kế hoạch triển khai đến các huyện, thị, 

thành đoàn và đoàn trực thuộc thực hiện, qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, 

đoàn viên, thanh niên về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về khởi nghiệp, lập nghiệp. Qua đó, cũng tạo môi trường 

thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, 

đổi mới sáng tạo; hỗ trợ thanh niên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự 

án khởi nghiệp. 

- Duy trì hiệu quả hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ (thành viên của Hội 

Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh) gồm có 50 thành viên đang tham gia hoạt 

động, có Văn phòng làm việc tại Hội LHTN Việt Nam tỉnh, từ việc phát huy tốt 

chức năng của Hội Doanh nhân trẻ nên đã tạo môi trường thuận lợi cho các 

doanh nghiệp trẻ trong tỉnh khẳng định vai trò của chính doanh nghiệp mình, 

được giao lưu, học hỏi, sử dụng sản phẩm của nhau, cùng nhau phát triển trong 

tỉnh, vươn ra khu vực và toàn quốc. 

- Hoạt động hiệu quả Câu lạc bộ Thanh niên Khởi nghiệp tỉnh với có 15 

thành viên, trong đó có 01 Chủ nhiệm và 02 Phó Chủ nhiệm CLB, với ý nghĩa 

tạo ra sân chơi cho đoàn viên thanh niên có đam mê, tinh thần khởi nghiệp được 

học hỏi, đào tạo, tư vấn, chia sẻ, giao lưu, kết nối các chương trình khởi nghiệp 

từ các chuyên gia, doanh nhân, các tổ chức khởi nghiệp. 

- Phối hợp tổ chức Cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh; 

tính từ năm 2018 đến nay, cuộc thi đã nhận được 478 ý tưởng và 95 dự án của 

các thí sinh tham gia trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, sản xuất, chế 

biến, sáng chế, khoa học công nghệ, dịch vụ…. kết quả đã xét chọn và trao 62 

giải thưởng cho các ý tưởng xuất sắc. 

- Thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa Tỉnh đoàn và BQL Dự án SME, Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức 09 cuộc giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về Chương 

trình “Khởi sự lập nghiệp và kinh doanh” cho đoàn viên, thanh niên, học sinh 

tại  các trường THPT và sinh viên Trường Đại học Trà Vinh, với các nội dung 

như: niềm tin và ý chí vươn lên trong cuộc sống; những kiến thức, kỹ năng cơ 

bản trong bước đầu lập nghiệp; kinh nghiệm trong kinh doanh…. đã thu hút  

2.000 lượt đoàn viên, sinh viên tham dự. 

- Phối hợp tổ chức nói chuyện chuyên đề về “Khởi nghiệp” tại 09 huyện, 

thị xã, thành phố và trường Đại học Trà Vinh gắn ra mắt 09 Câu Lạc bộ Thanh 

niên khởi nghiệp cấp huyện với 163 thành viên tham gia, với ý nghĩa tạo ra sân 

chơi cho đoàn viên thanh niên có đam mê, tinh thần khởi nghiệp được học hỏi, 

đào tạo, tư vấn, chia sẻ, giao lưu, kết nối các chương trình khởi nghiệp từ các 

chuyên gia, doanh nhân, các tổ chức khởi nghiệp,… kết quả đã tổ chức được 40 

cuộc có trên 1.000 đoàn viên, thanh niên tham gia.  

- Vận động thành lập và quản lý có hiệu quả vốn lập thân lập nghiệp: Hiện 

nay tổng nguồn vốn toàn tỉnh trên 1,5 tỷ đồng, đã và đang hỗ trợ trên 100 hộ 

thanh niên phát triển kinh tế tư nhân. Đến nay, toàn tỉnh có 06 Hợp tác xã, 92 tổ 

hợp tác và 151 mô hình, câu lạc bộ phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ hoạt 

động hiệu quả, có 2.708 đoàn viên tham gia; tổng nguồn vốn vay ủy thác từ 
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Ngân hàng chính sách xã hội qua Đoàn thanh niên quản lý là 294.590,2 triệu 

đồng, gồm 334 tổ với 12.189 hộ vay. Qua đó góp phần giải quyết việc làm, tạo 

điều kiện cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế gia đình, 

vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Hằng năm, Tỉnh đoàn phối hợp Ngân 

hàng Chính sách Xã hội tỉnh tiến hành tổ chức kiểm tra các nguồn vốn hỗ trợ 

thanh niên lập thân lập nghiệp và khởi nghiệp. Nhìn chung các dự án khởi 

nghiệp trong thanh niên đang sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ Đề án Thanh niên 

khởi nghiệp giai đoạn 2018 – 2022 đạt được hiệu quả góp phần cải thiện đời 

sống cho thanh niên. 

- Vận động đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng hệ thống Ngân hàng ý 

tưởng do Trung ương đoàn phát động, hiện tại đạt 14.104 ý tưởng đăng tải trên 

cổng thông tin của thanh niên, hằng năm Tỉnh đoàn phối hợp với các ngành tổ 

chức các cuộc thi như: Cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật, Sáng tạo Thanh thiếu 

niên nhi đồng, thu hút trên 5.320 đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia. 

- Phong trào “Sáng tạo trẻ” được tập trung triển khai trong các lĩnh vực 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cải cách hành chính, học tập, giảng dạy, nghiên 

cứu khoa học,... Hằng năm, phối hợp Sở Giáo dục – Đào tạo và Liên hiệp các 

Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi 

đồng, có trên 475 sản phẩm, giải pháp tham dự; phối hợp tổ chức 03 cuộc thi 

sáng tạo kỹ thuật, có trên 285 giải pháp tham dự; qua các hội thi, các hoạt động 

ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tế lao động, sản xuất, nhiều gương thanh 

thiếu niên tiêu biểu, xuất sắc trong sáng tạo và làm chủ khoa học công nghệ 

được phát hiện và biểu dương. 

- Các cấp bộ Đoàn tổ chức hiệu quả các hoạt động trang bị kỹ năng 

thực hành xã hội, giáo dục, chăm sóc sức khỏe vị thành niên, phòng chống tệ 

nạn xã hội cho đoàn viên, thanh niên; duy trì và thành lập mới câu lạc bộ, đội, 

nhóm thực hành kỹ năng. Tổ chức liên hoan các câu lạc bộ, đội, nhóm hằng 

năm, các chương trình, liên hoan văn nghệ,... thu hút hàng ngàn lượt thanh 

thiếu nhi tham gia. Ngoài ra, Tỉnh đoàn còn phối hợp Liên minh Hợp tác xã tổ 

chức các lớp tập huấn hướng dẫn về quy trình thủ tục thành lập Hợp tác xã cho các 

thanh niên có mô hình phát triển kinh tế ở địa phương, qua đó tham mưu, kiến nghị 

với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân ban hành những chính sách hỗ trợ tốt nhất cho 

thanh niên.  

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Mặt được 

- Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và có sự phối hợp 

chặt chẽ của các ban, ngành liên quan đã tạo điều kiện, môi trường thuận lợi 

trong công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm được triển khai thực 

hiện thường xuyên, từ đó nhận của đoàn viên, thanh niên và người dân về học 

nghề ngày càng tích cực hơn, lao động nông thôn hiểu rõ được lợi ích của việc 

học nghề đề có thêm cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống, 

thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trong nông thôn. 
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- Hệ thống các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện của Trung 

ương, của tỉnh cơ bản đầy đủ; công tác đào tạo nghề đã giúp lao động nông thôn 

nâng cao kiến thức, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, xóa đói giảm nghèo; 

việc tổ chức thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp được giao cho địa 

phương nên việc triển khai công tác này được chủ động, thuận lợi, hiệu quả, sát 

đúng yêu cầu thực tiễn sản xuất, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương. 

- Các cấp bộ Đoàn đã quan tâm và cụ thể hóa hoạt động tư vấn hướng 

nghiệp, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên thông qua chương 

trình công tác, kế hoạch và nội dung hoạt động thiết thực, hiệu quả.  

2. Hạn chế 

- Một vài cơ sở Đoàn chưa chủ động tham mưu, phối hợp triển khai 

thường xuyên các nội dung về tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc 

làm cho thanh niên.  

- Việc nắm bắt, tuyên truyền và triển khai thực hiện chính sách pháp luật 

của Nhà nước về dạy nghề và giải quyết việc làm của thanh niên tại các địa 

phương chưa thường xuyên.  

- Công tác phối hợp tổ chức thông tin, tuyên truyền, tư vấn, hướng 

nghiệp, thu thập thông tin, nhu cầu về dạy nghề cho thanh niên chưa được 

thường xuyên. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 19 -CT/TW ngày 05/11/2012 của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm cho 

người lao động nông thôn; phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 

nước về dạy nghề nông thôn.  Nâng cao nhận thức của các cấp bộ Đoàn và đoàn 

viên, thanh niên về vai trò của đào tạo nghề đối việc làm, tăng cường thu nhập 

và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

3. Phối hợp rà soát nhu cầu sử dụng lao động có tay nghề theo ngành, 

nghề cụ thể của công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để cung cấp thông tin và 

chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động hợp tác với 

công ty, doanh nghiệp cùng tổ chức thực hiện đào tạo nghề gắn với giải quyết 

việc làm cho người lao động. 

4. Đẩy mạnh phối hợp với ngành lao động tổ chức các hoạt động về tư 

vấn, giới thiệu việc làm, giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao 

động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, lao động sau giáo dục nghề nghiệp.  

5. Tiếp tục hỗ trợ thanh niên tiếp cận với các nguồn vốn của Quỹ Quốc 

gia giải quyết việc làm để phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, nhân rộng 

các mô hình kinh tế, chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất góp 
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phần xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương, 

nhất là ở những địa bàn khó khăn.  

6. Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, các hoạt động chuyển giao tiến bộ 

khoa học kỹ thuật trong sản xuất, phát triển tổ hợp tác thanh niên, tổ tiết kiệm và 

vay vốn; các mô hình liên kết phát triển kinh tế. 

Trên đây là báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về kết quả 10 năm thực 

hiện Chỉ thị 19-CT/TW ngày 05/11/2012 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”. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo TU (b/c); 

- TT Tỉnh đoàn (n/b); 

- Lưu VT, Ban PT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 
Võ Minh Nhựt 
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