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 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:2798/KH-CĐN An Giang, ngày 30 tháng 30 năm  2022 
 

 
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 2023 

 

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 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 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài 

chính về việc quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực 

hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia; 

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”; 

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 2023, cụ thể như sau: 

1. Công tác Khảo sát, thống kê (Điều 16, Thông tư số 17/2022/TT-

BLĐTBXH ngày 06 tháng 9 năm 2022 ). Điều tra lần vết đối với người học sau 

đào tạo và khảo sát tình hình việc làm của người học sau khi tốt nghiệp ra 

trường (Kinh phí thực hiện theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 

năm 2016). 

1.1. Mục đích, yêu cầu: 

Nhằm phục vụ công tác tự đánh giá, nâng cao chất lượng đào tạo và môi 

trường làm việc tại Nhà trường. 

Nhằm nắm thông tin đánh giá của HSSV, doanh nghiệp về Nhà trường để 

làm cơ sở cải tiến nâng cao hiệu quả quản lý cũng như đào tạo. 
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1.2. Đối tượng: Khảo sát 2.000 HSSV tốt nghiệp từ năm 2020 đến 2022; khảo 

sát 200 doanh nghiệp có tuyển dụng HSSV của Nhà trường.. 

1.3. Nội dung thực hiện: 

Điều tra lần vết đối với người học sau đào tạo và khảo sát tình hình việc làm 

của người học sau khi tốt nghiệp ra trường  

1.4. Thời gian thực hiện: 

Tiến hành lập kế hoạch và triển khai thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 

02/2023 đến 09/2023. 

1.5. Kinh phí thực hiện: 367.030.000  triệu đồng 

Stt Nội dung 

Số lượng Số ngày Đơn giá Thành tiền 

Ghi chú 
(1) (2) (3) 

(4)= 

(1)x(2)x(3) 

1 

Chi phương 

án điều điều 

tra thống kê 

và lập mẫu 

phiếu điều tra 

thống kê 

1 
 

30.000.000 30.000.000 

Điểm a, khoản 1, 

Điều 3 

 Thông tư 

109/2016/TT-BTC  

ngày 30/6/2016 

2 

Chi tổng hợp, 

phân tích, 

đánh giá kết 

quả điều tra 

thống kê 

1 
 

10.000.000 10.000.000 

Điểm b, khoản 1, 

Điều 3 

Thông tư 

109/2016/TT-BTC 

ngày 30/6/2016 

3 

Chi in phiếu 

điều tra thống 

kê (bảng hỏi 

khảo sát) 

2000 

phiếu  
5.000 10.000.000 

Khoản 3, Điều 3 

Thông tư 

109/2016/TT-BTC 

ngày 30/6/2016 

4 

Chi tiền công 

điều tra thống 

kê 

3 người 90 ngày 89.000 24.030.000 

Điểm c, khoản 5, 

Điều 3 Thông tư 

109/2016/TT-BTC 

ngày 30/6/2016 

5 

Chi cho đối 

tượng cung 

cấp thông tin 

(HSSV) 

2000 
 

60.000 120.000.000 

Điểm a, khoản 7, 

Điều 3 

Thông tư 

109/2016/TT-BTC 

ngày 30/6/2016 

6 

Chi cho tổ 

chức (doanh 

nghiệp) 

200 
 

115.000 23.000.000 

Điểm 7, khoản 7, 

Điều 3 

Thông tư 

109/2016/TT-BTC 

ngày 30/6/2016 

7 

Chi thông tin 

liên lạc, xăng 

xe và các 

khoản cho phí 

khác 

1 
 

150.000.000 150.000.000 

Khoản 12, Điều 3 

Thông tư 

109/2016/TT-BTC 

ngày 30/6/2016 

Tổng cộng 367.030.000 
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2. Hỗ trợ khởi nghiệp và tạo việc làm (Điều 18, Thông tư số 17/2022/TT-

BLĐTBXH ngày 06 tháng 9 năm 2022) 

 

2.1. Mục đích, yêu cầu: 

- Nâng cao khả năng cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên hướng dẫn hỗ trợ 

cho các dự án khởi nghiệp cho sinh viên và giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp. 

- Hình thành và xây dựng mạng lưới các huấn luyện viên khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo trên cơ sở tận dụng các ưu thế đặc trưng về địa lý kinh tế văn hóa của tỉnh 

và khu vực. 

- Cung cấp kiến thức cơ bản tổ chức hình thành các Câu lạc bộ khởi nghiệp 

trong các cơ sở GDNN. 

- Tạo sự lan tỏa đến các học sinh sinh viên có những ý tưởng tao ra các dự án 

khởi nghiệp. 

2.2. Đối tượng: Cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên và học sinh sinh viên 

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

2.3. Nội dung thực hiện: 

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

lực hỗ trợ khởi nghiệp cho cán bộ làm công tác hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp (30 người, bồi dưỡng 3 ngày). 

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh sinh 

viên năm cuối (500 HSSV, bồi dưỡng 3 ngày). 

- Thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp. 

- Chương trình ươm mầm doanh nghiệp, kết nối các nhà đầu tư (mô hình 

HSSV học kế toán.  

- Nghiên cứu, đề xuất 02 (hai) mô hình hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh sinh 

viên. 

- Tổ chức hội thi chung kết trình bày đề án khởi nghiệp kết hợp với truyền hình 

trực tiếp. 

2.4. Thời gian thực hiện: 

Tiến hành lập kế hoạch và triển khai thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 

02/2023 đến 07/2023. 

2.5. Kinh phí thực hiện: 731.700.000 đồng 

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

I 

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn 

kỹ năng khởi nghiệp nâng cao năng 

lực hỗ trợ khởi nghiệp cho cán bộ làm 

công tác hỗ trợ khởi nghiệp 

52.700.000  

1 
Chi thù lao giảng viên, báo cáo viên 

(06 buổi x 800.000 đồng/người/buổi) 
4.800.000 

Điều 5 

TT 36/2018/TT-

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

2 
Phụ cấp tiền ăn cho giảng viên,báo cáo 

viên: (3 ngày x 150.000 đồng/ngày)  

 

450.000 
Điều 6 

TT 40/2017/TT-BTC 

3 
Tiền phương tiện đi lại cho giảng viên, báo 

cáo viên (1 lớp x 4.000.000 đồng/lớp) 
4.000.000 Điều 5 

TT 40/2017/TT-BTC 

4 
Chi nước uống phục vụ lớp học 

(3 ngày x 40.000 đồng/ngày x 30 học viên) 
3.600.000 

Điều 12 

TT 40/2017/TT-

BTC 

5 

Xây dựng, biên soạn tài liệu phục vụ các 

lớp đào tạo bồi dưỡng, tập huấn có thời 

gian dưới 5 ngày 

(100 trang x 70.000 đồng/trang) 

7.000.000 

Điều 4 

TT 15/2022/TT-

BTC 

6 
In tài liệu tập huấn khởi nghiệp 

(30 bộ x 100.000 đồng/bộ) 
3.000.000 

Thanh toán theo 

thực tế 

7 

Trang trí hội trường (banrol, trang trí, 

hoa tươi,…) 

(01 lớp x 3.000.000 đồng/lớp) 

3.000.000 
Thanh toán theo 

thực tế 

8 
Văn phòng phẩm, dụng cụ thực hành 

(30 học viên x 50.000 đồng/học viên) 
1.500.000 

Thanh toán theo 

thực tế 

9 

Hỗ trợ tiền ăn cho học viên trong thời 

gian học tập trung 

(3 ngày x 30 người x 150.000đồng/ngày) 

13.500.000 

Điều 5 

TT 36/2018/ 

TT-BTC 

10 

Hỗ trợ tiền nghỉ cho học viên trong thời 

gian học tập trung 

(2 ngày x 10 người x 300.000 

đồng/ngày) 

6.000.000 

Điều 5 

TT 36/2018/ 

TT-BTC 

11 

Hỗ trợ chi phí đi lại cho học viên (một 

lượt đi và về) 

(10 người x 150.000 đồng/người) 

1.500.000 

ýĐiều 5 

TT 36/2018/ 

TT-BTC 

12 

Chi bồi dưỡng cán bộ quản lý lớp, phục 

vụ vệ sinh, âm thanh,… 

(3 người x 3 ngày x 150.000 đồng/ngày) 

1.350.000 

Điều 5 

TT 36/2018/ 

TT-BTC 

13 Chi khác (…) 3.000.000 
Thanh toán theo 

thực tế 

II 

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn 

kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh sinh 

viên năm cuối 

179.000.000  

1 
Chi thù lao giảng viên, báo cáo viên 

(06 buổi x 800.000 đồng/người/buổi) 
4.800.000 

Điều 5 

TT 36/2018/TT-

BTC 

2 
Phụ cấp tiền ăn cho giảng viên,báo cáo 

viên: (3 ngày x 150.000 đồng/ngày)  

 

450.000 

 

Điều 6 
TT 40/2017/TT-BTC 
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STT Tên/mục chi Số tiền 
(đồng) Ghi chú 

3 
Tiền phương tiện đi lại cho giảng viên, báo 

cáo viên (1 lớp x 4.000.000 đồng/lớp) 
4.000.000 Điều 5 

TT 40/2017/TT-BTC 

4 
Chi nước uống phục vụ lớp học 

(3 ngày x 40.000 đồng/ngày x 500 học viên) 
60.000.000 

Điều 12 

TT 40/2017/TT-

BTC 

5 

Xây dựng, biên soạn tài liệu phục vụ các 

lớp đào tạo bồi dưỡng, tập huấn có thời 

gian dưới 5 ngày 

(100 trang x 70.000 đồng/trang) 

7.000.000 

Điều 4 

TT 15/2022/TT-

BTC 

6 
In tài liệu tập huấn khởi nghiệp 

(500 bộ x 100.000 đồng/bộ) 
50.000.000 

Thanh toán theo 

thực tế 

7 

Trang trí hội trường (banrol, trang trí, 

hoa tươi,…) 

(05 lớp x 3.000.000 đồng/lớp) 

15.000.000 
Thanh toán theo 

thực tế 

8 
Văn phòng phẩm, dụng cụ thực hành 

(500 học viên x 50.000 đồng/học viên) 
25.000.000 

Thanh toán theo 

thực tế 

9 

Chi bồi dưỡng cán bộ quản lý lớp, phục 

vụ vệ sinh, âm thanh,… 

(3 người x 15 ngày x 150.000 

đồng/ngày) 

6.750.000 

Điều 5 

TT 36/2018/ 

TT-BTC 

10 Chi khác (…) 6.000.000 
Thanh toán theo 

thực tế 

III Thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp 50.000.000 
Thanh toán theo 

thực tế 

IV 
Chương trình ươm mầm doanh 

nghiệp, kết nối các nhà đầu tư 
150.000.000 

Thanh toán theo 

thực tế 

V 

Nghiên cứu, đề xuất 02 (hai) mô hình 

hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh sinh 

viên. 

200.000.000 

Thanh toán theo 

thực tế 

VI 

Tổ chức hội thi xây dựng đề án khởi 

nghiệp kết hợp với truyền hình trực 

tiếp 

100.000.000 

Thanh toán theo 

thực tế 

Tổng cộng (I + II + III + IV + V + VI) 731.700.000  
 

3. Phát triển mô hình gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, 

hợp tác xã (Điều 19, Thông tư số 17/2022/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 9 năm 

2022) 

3.1. Mục đích, yêu cầu: 

- Giảng viên và học sinh sinh viên tiếp cận với kiến thức, kỹ năng cập nhật 

của ngành, nghề. 

- Giảng viên và học sinh sinh viên có cơ hội trải nghiệm thực tế tại nơi làm 

việc để tự tin và sẵn sàng làm việc sau khi tốt nghiệp. 
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- Giảng viên có cơ hội nâng cao tay nghề; 

- Học sinh sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. 

3.2. Đối tượng: 19 giảng viên và 1000 Học sinh, sinh viên. 

3.3. Nội dung thực hiện: 

Tổ chức tham quan, hướng nghiệp gắn kết học sinh sinh viên trong các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, hợp tác xã (khoản 8, điều 16, thông tư 

46/2022/TT-BTC ngày 28/7/2022).  

3.4. Thời gian thực hiện: 

Tiến hành lập kế hoạch và triển khai thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 

05/2023 đến 06/2023. 

3.5. Kinh phí thực hiện: 273.700.000 đồng 

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

1 
Thuê xe giảng viên đi khảo sát 15 DN  

(15 DN x 4.000.000 đồng/1xe) 
60.000.000 

thông tư 

46/2022/TT-

BTC ngày 

28/7/2022Thanh 

toán theo thực tế 

2 

Phụ cấp tiền ăn cho giảng viên đi khảo 

sát 15 DN: (15 ngày x 150.000 

đồng/ngày x 19 người)  

 

42.750.000 

 

Điều 6 

TT 40/2017/TT-

BTC 

3 

Thuê xe cho học sinh sinh viên tham quan 

doanh nghiệp, mỗi đợt khoảng 70 hssv (15 

DN x 8.000.000 đồng/2xe) 

120.000.000 

thông tư 

46/2022/TT-

BTC ngày 

28/7/2022Thanh 

toán theo thực tế 

4 
Hỗ trợ ăn trưa, nước uống 

(1019 người x 50.000 đồng/lớp) 
50.950.000 

khoản 8, điều 16, 

thông tư 

46/2022/TT-

BTC ngày 

28/7/2022 

Tổng cộng (3) 273.700.000  

                          

Tổng cộng: (1) + (2) + (3) = 1.372.430.000 đồng. 

Trên đây là 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 2023 của 

Trường Cao đẳng nghề An Giang./. 

Nơi nhận:           HIỆU TRƯỞNG 
- Ban giám hiệu; 

- Sở LĐTBXH; 

- Lưu: VT, ĐTNCKH. 

              Nguyễn Thanh Hải 
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