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ðỀ ÁN
“Hỗ trợ phụ nữ tỉnh Hà Nam học nghề, tạo việc làm” giai ñoạn 2010 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 495/Qð-UBND
ngày 25/4/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC TIÊU

- Lao ñộng nữ ñược tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của ðảng, chính
sách pháp luật của Nhà nước về dạy nghề và việc làm ñạt 75% trở lên.
- Tỷ lệ lao ñộng nữ trong tổng số chỉ tiêu tuyển sinh học nghề ñạt 40%, trong
ñó tăng nhanh tỷ lệ lao ñộng nữ ñược ñào tạo trung cấp nghề, cao ñẳng nghề; tỷ lệ lao
ñộng nữ có việc làm sau khi học nghề nghề tối thiểu ñạt 70%.
II. ðỐI TƯỢNG

Lao ñộng nữ trong ñộ tuổi lao ñộng, có khả năng lao ñộng, chưa có tay nghề,
ưu tiên dạy nghề cho các ñối tượng là người thuộc diện ñược hưởng chính sách ưu
ñãi, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ có thu nhập tối ña bằng 150% thu
nhập của hộ nghèo, người tàn tật, phụ nữ ở ñộ tuổi trung niên, phụ nữ khu vực nông
thôn, phụ nữ trong diện thu hồi ñất canh tác, phụ nữ bị mất việc làm trong các doanh
nghiệp.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tiến hành khảo sát thực trạng về lao ñộng nữ trên ñịa bàn toàn tỉnh:
- Lao ñộng nữ trong ñộ tuổi lao ñộng và trình ñộ học vấn, tay nghề của họ.
- Ngành nghề và thu nhập của từng ngành nghề.
- Nhu cầu học nghề, nhu cầu việc làm của phụ nữ.
- Các vấn ñề liên quan ñến học nghề và việc làm của phụ nữ...
2. Xây dựng Kế hoạch và triển khai công tác truyền thông nâng cao nhận
thức về học nghề và việc làm; về chủ trương của ðảng, chính sách pháp luật của
Nhà nước ñối với dạy nghề và việc làm cho phụ nữ:
- Xây dựng kế hoạch truyền thông về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của việc
học nghề và việc làm ñối với phụ nữ;
- Tuyên truyền ñối với phụ nữ, cộng ñồng và các cơ sở dạy nghề nhằm nâng
cao nhận thức, thay ñổi quan niệm về học nghề, ý thức về học nghề, tạo việc làm,
nâng cao thu nhập cho phụ nữ và cho xã hội;
- Tuyên truyền trên phương tiện thông tin ñại chúng các chủ trương của ðảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước về ñào tạo nghề và việc làm ñể lao ñộng nữ biết
và chủ ñộng tham gia học nghề;
- Sử dụng các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng ñối tượng, từng ñịa bàn
và ñiều kiện cụ thể của cơ quan, ñơn vị, ñịa phương về các ñơn vị, cá nhân có thành
tích dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ; lao ñộng nữ giỏi nghề và tham gia học nghề
ñạt kết quả cao nhằm khuyến khích sự tham gia của xã hội trong dạy nghề, tạo việc
làm cho phụ nữ và khuyến khích phụ nữ tích cực học nghề, làm nghề tốt.

