
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH  

VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:        /KH-SLĐTBXH Lạng Sơn, ngày       tháng 10 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Kế hoạch thực hiện nội dung về giáo dục nghề nghiệp thuộc Tiểu Dự án 1 - 

Dự án 4 Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2022 

 
 

Thực hiện Thông tư số 17/2022/TT-BLĐTBXH ngày 06/9/2022 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội, hướng dẫn thực hiện một số nội dung về 

giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động tại các tiểu dự 

án và nội dung thành phần thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021 – 2025; 

Quyết định 6330/QĐ-LĐTBXH ngày 05/8/2022 của Giám đốc Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội, về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà 

nước Kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022.  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch thực hiện một 

số nội dung về giáo dục nghề nghiệp tiểu dự án và nội dung thành phần thuộc 03 

chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hoá đội ngũ nhà 

giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng 

cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong tình hình mới. Bồi dưỡng hoàn thiện 

kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng quản trị cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

- Tập huấn, bồi dưỡng về xây dựng và phát triển hệ thống bảo đảm chất 

lượng trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp; từng bước triển khai khảo sát, đánh giá, 

báo cáo thực trạng bảo đảm chất lượng trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp; công tác tư 

vấn, hướng nghiệp; hỗ trợ khởi nghiệp, tạo việc làm cho học sinh, sinh viên. 

2. Yêu cầu 

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm tăng thêm kiến thức, năng lực thực hiện, 

nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý nhằm đáp ứng với yêu cầu thực 

tiễn và định hướng phát triển kinh tế xã hội trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp. 

- Cung cấp kiến thức cơ bản về bảo đảm chất lượng bên trong cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp cho cán bộ quản lý, nhà giáo để triển khai thực hiện việc xây 

dựng, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng và tự đánh giá chất lượng nhằm 

đổi mới quản trị nhà trường theo quy định.  
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- Truyền thông về giáo dục nghề nghiệp được truyền tải đầy đủ, kịp thời 

hoạt động, thông tin, hình ảnh của GDNN tới toàn xã hội, thúc đẩy thay đổi 

nhận thức của xã hội về GDNN từ đó huy động mọi nguồn lực của xã hội tham 

gia vào các hoạt động của GDNN. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG TRIỂN KHAI  

1. Tập huấn, bồi dưỡng về xây dựng và phát triển hệ thống bảo đảm 

chất lượng trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

1.1. Đối tượng tập huấn, bồi dưỡng: Cán bộ quản lý; trưởng, phó các 

khoa, phòng; các nhà giáo được giao nhiệm vụ xây dựng và phát triển hệ thống 

đảm chất lượng trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

1.2. Dự kiến số lớp: 04 lớp, 35 học viên/lớp. 

1.3. Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2022 đến tháng 12/2022. 

2. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuẩn hóa đội ngũ cán bộ 

quản lý giáo dục nghề nghiệp: Chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, kỹ năng 

quản lý nhà nước, quản trị cơ sở giáo dục nghề nghiệp; nâng cao năng lực 

về kỹ năng số, kỹ năng mềm và các kỹ năng cần thiết. 

2.1. Đối tượng tập huấn, bồi dưỡng: Cán bộ quản lý; trưởng, phó các 

khoa, phòng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

2.2. Dự kiến số lớp: 02 lớp, 35 học viên/lớp. 

2.3. Thời gian: Từ tháng 10/2022 đến tháng 12/2022. 

3. Tập huấn, bồi dưỡng Hỗ trợ khởi nghiệp và tạo việc làm 

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng khởi nghiệp nâng cao 

năng lực hỗ trợ khởi nghiệp. 

- Tổ chức đào tạo, tập huấn kiến thức kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh, 

sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

3.1. Đối tượng tập huấn, bồi dưỡng:  

+ Cán bộ quản lý; trưởng, phó các khoa, phòng; nhà giáo làm công tác hỗ 

trợ khởi nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

+ Học sinh, sinh viên các trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh 

3.2. Dự kiến số lớp: 04 lớp, 50 học viên/lớp. 

3.3. Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2022 đến tháng 12/2022. 

4. Truyền thông về giáo dục nghề nghiệp 

- Xây dựng, phát các phóng sự hình ảnh, âm thanh truyền thông về giáo 

dục nghề nghiệp trên các báo, đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

- Xây dựng ấn phẩm tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp thông qua các 

biển pa - nô, áp phích tại các khu công cộng, ngã tư giao thông. 

4.1. Dự kiến số lượng tin, bài: 01 phóng sự hình ảnh; 02 tin bài đăng báo. 
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4.2. Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2022 đến tháng 12/2022. 

III. KINH PHÍ  

Thực hiện từ nguồn kinh phí được phân bổ tại Quyết định số 6330/QĐ-

SLĐTBXH ngày 05/8/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, về việc 

giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước Kinh phí các chương trình mục 

tiêu quốc gia năm 2022. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Giáo dục nghề nghiệp 

Chủ trì thực hiện kế hoạch, phối hợp với các phòng chuyên môn và cơ quan 

liên quan tham mưu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch đề ra. 

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính 

Phối hợp với phòng Giáo dục nghề nghiệp hướng dẫn và hoàn thiện các 

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

Trên đây là Kế hoạch của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện 

nội dung Tiểu dự án 1 trong Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững năm 2022./. 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo sở; 

- Lưu: VT, KHTC, GDNN. 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thị Hải Yến 
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