
ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ SA PA

   Số:       /UBND - LĐTBXH

V/v xây dựng Kế hoạch năm 2023
thực hiện Dự án 4 thuộc Chương trình

MTQG giảm nghèo bền vững và Tiểu
dự án 3- Dự án 5 thuộc CTMTQG
PTKTXH vùng đồng bào DTTS và

miền núi trên địa bàn thị xã Sa Pa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Sa Pa, ngày       tháng 9 năm 2022

 Kính gửi: Sở Lao động-TB&XH tỉnh Lào Cai

UBND thị xã Sa Pa nhận được Công văn số 1810/SLĐTBXH -
GDNNVL, ngày 06/9/2022 của Sở Lao động-TB&XH tỉnh Lào Cai về việc đề

xuất, xây dựng Kế hoạch năm 2023 thực hiện Dự án 4 thuộc Chương trình

MTQG giảm nghèo bền vững và Tiểu dự án 3- Dự án 5 thuộc CTMTQG
PTKTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn thị xã Sa Pa, UBND
thị xã tổng hợp kết quả và đề xuất Kế hoạch năm 2023 thực hiện Dự án 4 thuộc
Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Tiểu dự án 3- Dự án 5 thuộc
CTMTQG PTKTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn thị xã Sa
Pa:

1. Phát triển Giáo dục nghề nghiệp và việc làm thuộc Dự án 4 thuộc
Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

1.1. Tổng kinh phí dự kiến triển khai thực hiện năm 2022 là: 1.929
triệu đồng (Một tỷ chín trăm hai mươi chín triệu đồng), trong đó:

- Dự kiến đào tạo 7 lớp phi nông nghiệp với khoảng 245 học viên, kinh phí

là: 916 triệu đồng;
- Tổ chức các hoạt động trợ lao động, thông tin khảo sát lao động, hỗ trợ

việc làm gồm :
+ Các hoạt động hỗ trợ trong công tác GDNN (Hỗ trợ cho cơ sở GDNN

công lập), hỗ trợ phân luồng, định hướng nghề cho học sinh cuối cấp THCS trên
địa bàn và các hoạt động khác: 836 triệu đồng;

+ Tổng hợp các hoạt động khảo sát thông tin thị trường lao động, tuyên
tuyền, tư vấn, định hướng nghề, các phiên giao dịch tại các xã, phường: 177 triệu
đồng.

1.2.Tổng kinh phí dự kiến triển khai thực hiện năm 2023 là: 5.212 triệu
đồng (Năm tỷ hai trăm mươi hai triệu đồng), trong đó:

- Dự kiến đào tạo 12 lớp phi nông nghiệp với khoảng 300 học viên, kinh
phí  là: 1.834  triệu đồng;

- Tổ chức các hoạt động trợ lao động, thông tin khảo sát lao động, hỗ trợ
việc làm gồm:

+ Các hoạt động hỗ trợ trong công tác  GDNN; Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật
chất, thiết bị, phương tiện đào tạo cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại vùng
nghèo, vùng khó khăn: 3.000 triệu đồng;
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+ Tổng hợp các hoạt động khảo sát thông tin thị trường lao động, tuyên
tuyền, tư vấn, định hướng nghề, các phiên giao dịch tại các xã, phường: 378  triệu
đồng.

2. Phát triển Giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người
lao động vùng Dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Tiểu dự án 3- Dự án 5
thuộc CTMTQG PTKTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi

2.1.Tổng kinh phí dự kiến triển khai thực hiện năm 2022 là: 1.134 triệu
đồng (Một tỷ một trăm ba tư triệu đồng), trong đó:

- Dự kiến đào tạo 05 lớp phi nông nghiệp với khoảng 175 học viên, kinh
phí  là: 659 triệu đồng;

- Tổ chức các hoạt động trợ lao động, thông tin khảo sát lao động, hỗ trợ
việc làm gồm: Tổng hợp các hoạt động khảo sát thông tin thị trường lao động, xây
dựng và duy tri mô hình tuyên tuyền, tư vấn, định hướng nghề, các phiên giao
dịch tại các xã, phường, các hoạt động kiểm tra, giám sát, các hoạt động khác:
475 triệu đồng.

2.2. Tổng kinh phí dự kiến triển khai thực hiện năm 2023 là: 2.521
triệu đồng (Hai tỷ năm trăm hai mươi mốt triệu đồng), trong đó:

- Dự kiến đào tạo 08 lớp phi nông nghiệp với khoảng 270 học viên, kinh
phí  là: 1.212  triệu đồng;

- Tổ chức các hoạt động trợ lao động, thông tin khảo sát lao động, hỗ trợ
việc làm gồm: Tổng hợp các hoạt động khảo sát thông tin thị trường lao động, xây
dựng và duy tri mô hình tuyên tuyền, tư vấn, định hướng nghề, các phiên giao
dịch tại các xã, phường, các hoạt động kiểm tra, giám sát, các hoạt động khác:
1.309 triệu đồng.

 (Có biểu kèm theo).

UBND thị xã xây dựng kế ho các chương trình hoạt động thuộc các chương
trình mục tiêu quốc gia đề nghị Sở Lao động-TB&XH tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;

- TT HĐND, UBND thị xã;

- LĐVP, CV Bình;
- Cổng thông tin điện tử Sa Pa;
- Lưu: VT, LĐTBXH, Duyệt (3 bản).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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