
ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN BẮC HÀ

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phu ́c

Số:          /KH- UBND Bắc Ha ̀, ngày       tha ́ng 10  năm 2022

KẾ HOẠCH
Phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động

vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 huyện Bắc Hà

(Thuộc Tiểu dự án 3, Dự án 5 Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021
của Thủ tướng Chính phủ)

Căn cứ Kế hoạch số 253b/KH-UBND ngày 31/8/2022 của UBND huyện về

việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn huyện Bắc Hà; Quyết
định số 2619/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của UBND huyện Bắc Hà về việc Giao
danh mục, kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình MTQG năm 2022
trên địa bàn huyện Bắc Hà.

UBND huyện Bắc Hà xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp
và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm
2022 huyện Bắc Hà, với các nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích: Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục
nghề nghiệp góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, giải quyết việc
làm, tăng thu nhập cho người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Hỗ trợ lao động là người dân tộc thiểu
số tiếp cận thuận lợi với thông tin thị trường lao động, dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm, kết
nối việc làm; hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số sau khi tốt nghiệp các cơ sở giáo dục
đại học, giáo dục nghề nghiệp tìm kiếm được việc làm phù hợp với khả năng,
nguyện vọng.

2. Yêu cầu: Thực hiện các nội dung phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải
quyết việc làm cho người lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách, phù hợp với nhu cầu học nghề của
người lao động và định hướng phát triển kinh tế, xã hội của huyện.

II. Nội dung kế hoạch

1. Đào tạo nghề cho lao động vùng đồng bào DTTS và miền núi

- Quy mô, địa điểm: 07 lớp/245 học viên, trong đó:

+ Nhóm nghề phi nông nghiệp: 03 lớp/105 học viên, tại các xã: Nậm Đét,

Nậm Lúc, Tả Van Chư.

+ Nhóm nghề nông nghiệp: 04 lớp/với 140 học viên, tại các xã: Bản Liền,
Bảo Nhai, Cốc Ly, Hoàng Thu Phố.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2022.

 - Đơn vị chủ trì: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
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- Đơn vị phối hợp: Trung tâm GDNN-GDTX, UBND các xã, thị trấn.

2. Tổ chức ngày hội tư vấn việc làm

- Quy mô: 04 ngày hội tư vấn việc làm.

- Địa điểm: Tại các xã Cốc Ly, Bản Liền, Nậm Lúc, Lùng Phình.

- Thời gian: Trong quý IV/2022

- Chủ trì: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lào Cai, Trung tâm

GDNN-GDTX huyện, Trung tâm Văn hóa TT-TT, UBND các xã.

3. Hoạt động thông tin, tuyên truyền phổ biến thông tin thị trường lao động

- Quy mô: 10 Hội nghị.

- Địa điểm: Tại các xã Tả Củ Tỷ, Lùng Cải, Tả Van Chư, Hoàng Thu Phố,
Bản Liền, Nậm Mòn, Thải Giàng Phố, Cốc Lầu, Bản Phố.

- Thời gian: Trong quý IV/2022

- Chủ trì: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lào Cai, Trung tâm

GDNN-GDTX huyện, UBND các xã.

III. Kinh phí, nguồn kinh phí

1. Tổng kinh phí: 1.086.000.000 đồng, trong đó:

- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: 736.000.000 đồng.

- Tổ chức ngày hội tư vấn việc làm: 120.000.000 đồng

- Hoạt động thông tin, tuyên truyền phổ biến thông tin thị trường lao động:
230.000.000 đồng.

2. Nguồn kinh phí: Nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022
trên địa bàn huyện Bắc Hà giao tại Quyết định 2619/QĐ-UBND ngày 22/9/2022
của UBND huyện Bắc Hà.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì phối hợp với các cơ

quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai, thực hiện các

nội dung kế hoạch, đảm bảo tiến độ đề ra. Thanh quyết toán, giải ngân nguồn vốn
theo quy định của Luật ngân sách và quy định của Chương trình. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu UBND huyện thẩm định dự

toán các nội dung kế hoạch, hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
thủ tục thanh quyết toán nguồn vốn đảm bảo theo quy định.

3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông:  Phối hợp với Phòng

Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức ngày hội tư vấn việc làm.

4. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: Phối hợp
với Phòng lao động - Thương binh và Xã hội trong việc triển khai thực hiện các

lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
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5. UBND các xã, thị trấn:  Phối hợp chặt chẽ với Phòng lao động - Thương
binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nội dung
kế hoạch trên địa bàn. 

Trên đây là Kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm
cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 huyện Bắc Hà./.

Nơi nhận:
- TT. HU, HĐND, UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, LĐTBXH.

TM. ỦY BAN NHÂ N DÂN

KT. CHỦ  TỊCH
PHÓ CH Ủ TỊCH

Chu Thị Dương
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