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THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký đào tạo nghề nông nghiệp cho nông dân năm 2019 

 
 

  Thực hiện Thông báo số 153/TB-KNNL ngày 21 tháng 5 năm 2019 về việc 

đề xuất, đăng ký đào tạo nghề nông nghiệp cho nông dân năm 2019. 

  Nhằm tạo điều kiện cho người lao động tại địa phương có thể học nghề 

ngắn hạn miễn phí và giải quyết việc làm, Trung tâm Khuyến ngư nông lâm 

thường xuyên tổ chức tuyển sinh học viên tham gia các khóa đào tạo nghề với 6 

nghề: Trồng nấm ăn; Trồng hoa cây cảnh; Nuôi trồng, khai thác thủy sản, Nuôi gia 

súc, gia cầm; Thú y; Kỹ thuật trồng rau sạch, trồng cây ăn quả với thời gian học 

mỗi nghề từ 3 tháng – 4 tháng. Ủy ban nhân dân xã Hòa Phước thông báo như sau: 

 1. Đối tượng tuyển sinh 

 Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động (nữ từ 15-55 tuổi; nam từ 15-60 

tuổi), có sức khỏe và trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học, có hộ khẩu 

thưởng trú tại Đà Nẵng, chưa được tham gia lớp đào tạo nghề nào trước đây, nếu 

đã được tham gia đào tạo nghề trước đây nhưng mấy việc do nguyên nhân khách 

quan thì UBND xã xem xét, quyết định tiếp tục hỗ trợ học nghề chuyển đổi việc 

làm, tối đa không quá 3 lần, thời gian học lại nghề mới cách nghề cũ tối thiểu 3 

năm. Lao động thuộc các nhóm đối tượng sau: 

 - Nhóm 1: Lao động là người khuyết tật. 

 - Nhóm 2: Lao động là người dân tộc thiểu số nghèo 

 - Nhóm 3: lao động là dân tộc thiểu số, người có công cách mạng, hộ nghèo, 

lao động nữ mất việc. 

 - Nhóm 4: Lao động thuộc hộ cận nghèo 

 - Nhóm 5: Lao động nữ. lao động nông thôn, lao động là người nghiện ma 

túy đã cai nghiện, người hoạt động mại dâm hoàn lương, lao động là thanh thiếu 

niên hư, vi phạm pháp luật, học sinh bỏ học. 

 2. Chế độ ưu đãi đỗi với người học 

 Miễn học phí học nghề 

 Đối tượng thuộc các nhóm: 1,2,3,4 được hỗ trợ tiền ăn: 30.000đ/người/ngày 

thực học; hỗ trợ tiền đi lại: 200.000đ/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa 

nơi cư trú từ 15 km trở lên. 

 Mọi nhu cầu về đào tạo nghề xin liên hệ: Phòng Thông tin Đào tạo và Kiểm 

nghiệm – Trung tâm Khuyến ngư nông lâm TP Đà Nẵng, số 204 Cách mạng tháng 

Tám, phường Khuê Trung, quân Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng. Điện thoại: 0236.3846204 

 3. Thời gian đăng ký 



 Từ nay đến trước ngày 10/6/2016. 

 Trên đây là thông báo của UBND xã về việc đăng ký đào tạo nghề nông 

nghiệp cho nông dân năm 2019, đề nghị Đài truyền thanh xã; BND các thôn và 

Mặt trận, các hội đoàn thể xã tuyên truyền, thông báo cho nhân dân được biết./. 

   Nơi nhận:                                                                                    KT. CHỦ TỊCH 

- TT. Đảng ủy xã;              (b/cáo)                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH  

- CT, các PCT UBND xã;;                                                         

- Đài truyền thanh xã; (t/báo)  

- BND các thôn; 

- Mặt trận, các hội đoàn thể xã;  (p/hợp t. truyền)                                                                      

- Lưu: VT, VP(Thảo).                                                                                             

 

 

                   Ngô Thị Bích Vân  
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