
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   557  /TB-SNNPTNT 
 

Thừa Thiên Huế, ngày 24  tháng 4  năm 2018 

      

THÔNG BÁO 

Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2018 
 

  

    Kính gửi:  

        - UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; 

           - Các Cơ sở, Trung tâm dạy nghề toàn tỉnh, 

 

 Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”; 

 Căn cứ Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

đến năm 2020”; 

Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 02/2/2018 của UBND tỉnh Thừa 

Thiên Huế về việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế 

năm 2018; 

Xét Tờ trình số 48/TTr-CCPTNT ngày 17/4/2018 của Chi cục Phát triển 

nông thôn về việc thông báo kế hoạch thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho lao 

động nông thôn năm 2018. 

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo kế hoạch thực hiện đào tạo nghề nông 

nghiệp cho lao động nông thôn năm 2018 trên địa bàn tỉnh như sau: 

- Nhu cầu nhóm nghề, loại nghề đào tạo: 3 nhóm nghề. 

- Số lượng người cần đào tạo: 510 người. 

- Số lớp đào tạo: 17 lớp.  

    (Kèm theo kế hoạch chi tiết) 

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo để các đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:     
- Như trên;  

- Sở LĐ-TB và XH; 

- GĐ và PGĐ phụ trách; 

- Chi cục PTNT; 

- Lưu: VT, KHTC.  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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