
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:          /KH-SLĐTBXH Lạng Sơn, ngày    tháng 5 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Chi trả kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp đối với thanh niên  

hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện  

hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển 

kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022 (đợt 1) 
 

 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;  

Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của 

Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc 

làm;  

Căn cứ Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực 

hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị 

định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ về chính sách 

hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;  

Căn cứ Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2016 của 

Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình 

độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng;  

Căn cứ Thông tư số 40/2019/TT-BTC ngày 28/6/2019 của Bộ Tài chính 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17 

tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ 

trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng; 

Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2020 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn Phê duyệt định mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp 

cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình 

nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế -xã 

hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 Căn cứ Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND  tỉnh 

Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2022; 

 Căn cứ Quyết định số 8668/QĐ-SLĐTBXH ngày 20 tháng 12 năm 2021 

của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc giao dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2022; 

 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch chi trả kinh 

phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ 
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quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực 

hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

năm 2022 (đợt 1) như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH 

 Việc thực hiện chi hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa 

vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực 

hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

mang tính nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các công 

dân đã có đóng góp trong thời gian tham gia quân ngũ và tạo điều kiện cho các 

đối tượng hoàn thành nghĩa vụ được trang bị nghề nghiệp, được học nghề, tạo 

thêm nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, ổn định đời sống, góp phần phát triển kinh 

tế - xã hội.   

 Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên 

tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh 

tế - xã hội là những lực lượng lao động không chỉ có trình độ chuyên môn mà 

còn được trải qua quá trình rèn luyện, có sức khỏe tốt, ý thức kỷ luật cao, có 

trách nhiệm trong nhiệm vụ được giao. Do đó, lực lượng thanh niên này cần 

được học nghề, hướng nghiệp, lựa chọn việc làm phù hợp để góp phần xây dựng 

một nguồn nhân lực lao động chất lượng cho tỉnh.   

 II. NỘI DUNG, KINH PHÍ, THỜI GIAN 

1. Nội dung 

  Thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ cho các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp có 

đào tạo nghề trình độ sơ cấp đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, 

nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện 

chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

2. Kinh phí 

Tổng kinh phí: 1.664,524 triệu đồng (Một tỷ sáu trăm sáu mươi tư triệu 

năm trăm hai mươi tư triệu đồng), được giao tại Quyết định số 8668/QĐ-

SLĐTBXH ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã 

hội về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. 

3. Thời gian thực hiện 

 Thời gian thực hiện: từ tháng 06 đến tháng 12 năm 2022. 

III. TỔ CHỨC, KINH PHÍ THỰC HIỆN  

1. Phòng Giáo dục nghề nghiệp 

 Chủ trì, phối hơp với phòng Kế hoạch – Tài chính và các cơ quan liên 

quan triển khai thực hiện kế hoạch; rà soát kiểm tra hồ sơ, đối chiếu thực tế học 

viên đã học tại các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp; hướng dẫn các cơ sở Giáo dục 

nghề nghiệp thực hiện hồ sơ quyết toán theo đúng quy định. 

2. Phòng Kế hoạch – Tài chính 
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 Phối hợp với phòng Giáo dục nghề nghiệp hoàn thiện các thủ tục về tài 

chính thanh quyết toán theo đúng thủ tục quy định của Nhà nước. 

 3. Các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh 

 - Thực hiện rà soát, tổng hợp đối tượng đã đào tạo; 

  - Lập hồ sơ thanh quyết toán theo đúng đối tượng và chịu trách nhiệm 

hoàn toàn trước pháp luật về hồ sơ thanh quyết toán; Nộp hồ sơ thanh quyết toán 

kinh phí gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định. 

 Trên đây là Kế hoạch Chi trả kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp 

đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên 

tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh 

tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022 (đợt 1) của Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội./. 
 

 

Nơi nhận:  
- KBNN tỉnh;  

- Các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, KHTC,GDNN. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Hà Thị Hải Yến 
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