
 ỦY BAN NHÂN TỈNH AN GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số:2658/KH-CĐN An Giang, ngày 09 tháng 12 năm  2022 
 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Tiểu Dự án 3 “Phát triển giáo dục nghề nghiệp  

và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi” 

trong Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế  

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030,  

giai đoạn I: 2021 - 2025 (năm 2022) 

______ 

 

Căn cứ Thông tư số 17/2022/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 9 năm 2022 của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc 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 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai 

đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, II, I thuộc vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2022 về việc quy 

định quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung 

ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021-2025; 

Căn cứ Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04 tháng 03 năm 2022 về việc quy 

định quản lý và sử dụng kinh phí nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 04 

năm 2015 về việc Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 126/2018/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2018 về việc 

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện đề án “Hỗ trợ học 

sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”; 

Căn cứ Kế hoạch số 3283/KH-SLĐTBXH ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai tiểu Dự án 3 “Phát triển giáo 

dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số 

và miền núi” trong Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 

tế  xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 năm 

2022;  

Trường Cao đẳng nghề An Giang xây dựng kế hoạch thực hiện tiểu dự án 1: 

Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn, dự án 4: phát triển 

giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững - Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững năm 2022, cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP, KHỞI 

NGHIỆP, HỌC NGHỀ, VIỆC LÀM (ĐIỀU 33, 34 THÔNG TƯ 17/2022/TT-

BLĐTBXH) 
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1. Sản xuất video tuyên truyền về ứng dụng chuyển đổi số cho công tác đào 

tạo đối với người lao động (Theo Điều 33) 

a) Đối tượng và số lượng: 

- Đối tượng: Đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và người lao động trên 

địa bàn tỉnh An Giang. 

- Số lượng: không hạn chế. 

b) Thời gian thực hiện: 

- Sản xuất video Từ ngày 15/11-30/11/2022 

- Phát phóng sự trên đài truyền hình An Giang: ngày 25/12/2022. 

c) Kinh phí: 55.000.000 đồng. 

STT Tên/mục chi Số tiền (đồng) Ghi chú 

1 

Xây dựng video tuyên truyền: 

30.000.000 đồng/video x 01 video 
30.000.000 Thanh toán thực tế 

2 

Đưa video tuyên truyền trên phương tiện 

truyền thông: 
25.000.000 Thanh toán thực tế 

 
Tổng cộng (1): 

           

55.000.000  

 2) Xây dựng các ấn phẩm, tờ rơi, quảng bá qua các phương tiện thông tin đại 

chúng,... 

a) Đối tượng và số lượng:  

- Đối tượng: Đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và người lao động 

vùng đồng bào dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Số lượng: 5.000 người 

b) Thời gian thực hiện: Tháng 12/2022 

c) Kinh phí thực hiện: 83.595.000 đồng 

 
Số 

TT 
Tên/mục chi 

Số tiền 
(đồng) 

Ghi chú 

1 Tập học sinh có hình ảnh của trường 23.595.000 5.000 quyển 

2 Thực hiện chuyên mục tuyển sinh trên Đài PTTH 
AG. 

60.000.000 
 

 Tổng cộng (2) 83.595.000  

3. Đào tạo kiến thức, kỹ năng, huấn luyện khởi nghiệp và xây dựng các mô hình 

khởi nghiệp cho thanh niên nông thôn.  

a) Đối tượng và số lượng: 

- Đối tượng: thanh niên các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cụ 

thể:  

+ Huyện Tịnh Biên: An Cư, Văn Giáo, An Hảo, Tân Lợi và Vĩnh Trung.  

+ Huyện An Phú: xã Nhơn Hội.  

+ Huyện Tân Châu: xã Châu Phong. 
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+ Huyện Thoại Sơn: Thị trấn Óc Eo. 

- Số lượng: 160 học viên (20 học viên/xã).   

b) Thời gian thực hiện: 

- Từ 14/12 đến 30/12/2022 (Mỗi lớp 2 ngày)  

c) Kinh phí thực hiện: 161.370.000 đồng. 

STT Tên/mục chi Số tiền 
(đồng) 

Ghi chú 

1 

Chi thù lao giảng viên, báo cáo viên 

1.000.000đồng/buổi/người x 2 buổi/ngày x 2 
ngày/lớp x 8lớp 

32.000.000  

Điều 5 Thông tư số 
36/2018/TT-BTC ngày 
30 tháng 3 năm 2018 
của Bộ Tài chính. 

2 
Phụ cấp tiền ăn cho giảng viên,báo cáo viên: 

120.000đồng/người/ngày x 2 ngàyx 2 ng x 8 lớp 

3.840.000 

 

Điều 6 Thông tư số 
40/2017/TT-BTC ngày 
28 tháng 4 năm 2017. 

3 

Tiền thuê phòng nghỉ cho giảng viên, báo cáo 
viên 

300.000đồng/người/đêm x 3 đêm x 8 lớp x 2ng 

9.600.000 
Điều 7 Thông tư số 
40/2017/TT-BTC ngày 
28 tháng 4 năm 2017. 

4 
Chi phí thanh toán tiền phương tiện đi lại cho 
giảng viên, báo cáo viên: 4.000.000đồng/lớp x 8 
lớp 

32.000.0000 
Điều 5 Thông tư số 
40/2017/TT-BTC ngày 
28 tháng 4 năm 2017 

5 
Chi nước uống phục vụ lớp học 

40.000đồng/người/ngày x 160 người x 2 ngày 
12.800.000 

Điều 12 Thông tư số 
40/2017/TT-BTC ngày 
28 tháng 4 năm 2017. 

6 
Xây dựng, biên soạn tài liệu phục vụ các lớp đào 
tạo bồi dưỡng, tập huấn: 70.000đồng/trang x 50 
trang 

3.500.000 
Điều 4 Thông tư số 
46/2022/TT-BTC ngày 
28 tháng 7 năm 2022 

7 
Thuê hội trường (âm thanh, máy chiếu,...) 

1.500.000đồng/ ngày x 2 ngày x 8 lớp 
24.000.000 

Điều 5 Thông tư số 
36/2018/TT-BTC ngày 
30 tháng 3 năm 2018 
của Bộ Tài chính. 

8 Tài liệu tập huấn: 50.000đồng/bộ x 160 bộ 8.000.000  

9 Trang trí hội trường (banrol, trang trí, hoa tươi): 
1.500.000đồng/lớp x 8 lớp 

12.000.000  

10 Văn phòng phẩm 8.960.000  

11 Quản lý lớp 10% x 146.700.000 14.670.000  

 Tổng cộng (3) 161.370.000  

4) Tổ chức hoạt động tư vấn hướng nghiệp  

a) Đối tượng và số lượng:  

- Đối tượng: Học sinh lớp 9, 12 các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Số lượng: 8 trường THCS và 5 trường THPT.  

b) Thời gian: Các ngày chủ nhật trong tuần (từ tháng 12/2022 đến tháng 

01/2023) 
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c) Kinh phí: 156.000.000 đồng. 
 

Số 

TT 
Tên/mục chi 

Số tiền 
(đồng) 

Ghi chú 

 Tổ chức các buổi tư vấn hướng nghiệp (dự kiến 

cho 13 trường, mỗi trường 1 buổi) 
  

1. Thuê máy chiếu: 

1.000.000 đồng x 13 ngày 
13.000.000 Thanh toán thực tế 

2. Trang trí (banrol, hoa tươi,…): 

2.000.000 đồng/trường x 13 trường 
26.000.000 Thanh toán thực tế 

3. Báo cáo viên: 

500.000 đồng/người x 7 người x 13 buổi   
45.000.000 

Điều 5 Thông tư số 
36/2018/TT-BTC ngày 
30/3/2018 của Bộ Tài 
chính 

4. Tiền ăn cho báo cáo viên: 

120.000 đồng/người/ngày x 13 ngày x 7 người 
10.920.000 

Điều 5 Thông tư số 
36/2018/TT-BTC ngày 
30/3/2018 của Bộ Tài 
chính 

5. Công tác phí cho Ban tổ chức: 

120.000 đồng/ngày/người x 06 người x 13 ngày 
9.360.000 

Điều 2 Nghị quyết số 
27/2017/NQ-HĐND 
ngày 08/12/2017 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh 
An Giang 

6. Tiền thuê xe đến địa điểm tư vấn hướng nghiệp: 

Bình quân 4.000.000 đồng/điểm x 13 điểm 
52.000.000 Thanh toán thực tế 

 Tổng cộng (4) 156.000.000  

II. PHÁT TRIỂN NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ (ĐIỀU 27 THÔNG 

TƯ 17/2022/TT-BLĐTBXH) 

Bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng xây dựng chương trình đào tạo (trình độ sơ 

cấp) cho lao động nông thôn và vùng dân tộc thiểu số. 

a) Đối tượng và số lượng:  

- Đối tượng: Cán bộ quản lý, giáo viên ở các trường trung cấp và các trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp. 

- Số lượng: 35 học viên. 

b) Thời gian và địa điểm thực hiện:  

- Thời gian: 2 ngày. Dự kiến trong tháng 12.  

- Địa điểm: Trường Cao đẳng nghề An Giang 

c) Kinh phí thực hiện: 50.105.000 đồng. 

 

STT Tên/mục chi 
Số tiền 
(đồng) 

Ghi chú 

1 

Chi thù lao giảng viên, báo cáo viên 

2.000.000đồng/buổi/người x 2 buổi/ngày x 2 
ngày/lớp 

8.000.000 

Điều 5 Thông tư số 
36/2018/TT-BTC ngày 
30 tháng 3 năm 2018 
của Bộ Tài chính. 
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2 
Phụ cấp tiền ăn cho giảng viên, báo cáo viên: 

120.000đồng/người/ngày x 2 ngày 

240.000 

 

Điều 6 Thông tư số 
40/2017/TT-BTC ngày 
28 tháng 4 năm 2017 

3 
Chi nước uống phục vụ lớp học 

40.000đồng/người/ngày x 35 người x 2 ngày 
2.800.000 

Điều 12 Thông tư số 
40/2017/TT-BTC ngày 
28 tháng 4 năm 2017. 

4 
Xây dựng, biên soạn tài liệu phục vụ các lớp đào 
tạo bồi dưỡng, tập huấn: 70.000đồng/trang x 50 
trang 

3.500.000 
Điều 4 Thông tư số 
46/2022/TT-BTC ngày 
28 tháng 7 năm 2022 

5 
Thuê hội trường (âm thanh, máy chiếu,...) 

1.500.000đồng/ ngày x 2 ngày 
3.000.000 

Điều 5 Thông tư số 
36/2018/TT-BTC ngày 
30 tháng 3 năm 2018 
của Bộ Tài chính. 

6 Tài liệu tập huấn: 40.000đồng/bộ x 35 bộ 1.400.000  

7 Cắt banrol, trang trí, hoa tươi: 
2.000.000đồng/lớp 

2.000.000  

8 Văn phòng phẩm 2.000.000  

9 Hỗ trợ tiền ăn cho học viên 
120.000đồng/người/ngày x 35người x 2 ngày 

8.400.000  

10 
Hỗ trợ tiền nghỉ (khách sạn) cho học viên 

300.000đồng/người/đêm x 35 người x 1 đêm 
10.500.000  

11 
Hỗ trợ tiền đi lại cho học viên 

150.000đồng/người x 35người 
5.250.000  

12 Quản lý lớp 10% x 47.090.000 đ 4.709.000  

 Tổng cộng (5) 51.799.000  

 

Tổng cộng: (1)+(2)+(3)+(4)+(5)= 507.764.000 đồng 

(Năm trăm lẻ bảy triệu, bảy trăm sáu mươi bốn nghìn đồng chẵn) 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Tiểu Dự án 3 của Trường Cao đẳng nghề An 

Giang./. 

 
Nơi nhận:  
- Sở LĐTBXH; 

- Ban giám hiệu; 

- Các đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT, ĐTNCKH. 
 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh hải 
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