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Số:          /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hạ Lang, ngày     tháng 11 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện nội dung "Tuyên truyền, tư vấn, hướng nghiệp, khởi 

nghiệp, học nghề, việc làm và các dịch vụ hỗ trợ việc làm, đi làm việc ở 

nước ngoài" tại Tiểu Dự án 3 - 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     

năm 2022 trên địa bàn huyện Hạ Lang 

 

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I; từ năm 2021 đến năm 

2025. 

 Căn cứ Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của Ủy ban nhân 

dân huyện Hạ Lang về việc giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, 

nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Quyết định số 

2946/QD-UBND ngày 15/11/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang về việc 

điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 

thực hiện các chương trình Mục tiêu quốc gia (nguồn vốn sự nghiệp);  

Căn cứ Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 09/9/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện Hạ Lang thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022;  

Ủy ban nhân dân (UBND) huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện nội dung 

"Tuyên truyền, tư vấn, hướng nghiệp, khởi nghiệp, học nghề, việc làm và các 

dịch vụ hỗ trợ việc làm, đi làm việc ở nước ngoài" thuộc Tiểu dự án 3 - Dự án 5 

"Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao 

động vùng dân tộc thiểu số và miền núi" Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiẻu số và miền núi năm 2022, như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 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 hỗ trợ đúng nguyên tắc, nội dung, phương thức hỗ 

trợ đảm bảo chính sách được thực hiện có hiệu quả trong việc giải quyết việc 

làm phù hợp với khả năng, trình độ và điều kiện của người lao động. 
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II. ĐỐI TƯỢNG 

 - Người lao động là người dân tộc thiểu số, người lao động là người dân 

tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi; 

 - Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ quan quản lý về giáo dục nghề nghiệp 

các cấp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 

 - Các trung tâm dịch vụ việc làm, cơ sở giới thiệu việc làm có hoạt động 

liên quan đến người lao động là người dân tộc thiểu số và người lao động là 

người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống ở vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi; 

 - Các doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi đi làm việc ở nước ngoài; các tổ chức, cá nhân tư vấn cho 

người lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đi làm việc ở nước 

ngoài. 

III. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN 

-  Tổ chức 03 Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công 

tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và tuyên truyền 

viên cơ sơ; tuyên truyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ người lao động; chính 

sách hỗ trợ việc làm; thông tin thị trường lao động trong nước, nước ngoài; giới 

thiệu doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có kinh 

nghiệm đến tư vấn việc làm cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài; tư vấn 

học nghề, việc làm và giới thiệu việc làm cho người lao động tại các xã, thị trấn. 

- Tổ chức 02 Hội nghị tuyên truyền, tư vấn, hướng nghiệp, khởi nghiệp, 

học nghề, việc làm. 

- Hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng cần 

thiết và chi phí làm thủ tục để đi làm việc ở nước ngoài, hỗ trợ hoạt động tư vấn 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

- Thời gian thực hiện từ tháng 11 đến tháng 12/2022. 

IV. KINH PHÍ 

Kinh phí thực hiện từ nguồn vốn sự nghiệp được giao thuộc Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi năm 2022. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội 

 - Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan 

triển khai thực hiện kế hoạch. 

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo 

đúng quy định. 
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2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng, 

thanh quyết toán nguồn kinh phí thực hiện đảm bảo tiến độ, đúng theo quy định. 

3. Phòng Dân tộc: Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan 

thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo lồng ghép Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022. 

4. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: Phối 

hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan, đon vị liên quan 

triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch đề ra. 

5. Huyện đoàn Thanh niên: Phối hợp với Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung 

theo kế hoạch đề ra. 

6. UBND các xã, thị trấn: Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị tổ 

chức triển khai thực hiện nội dung đảo bảo hiệu quả, đúng theo quy định. 

  Trên đây là kế hoạch thực hiện nội dung "Tuyên truyền, tư vấn, hướng 

nghiệp, khởi nghiệp, học nghề, việc làm và các dịch vụ hỗ trợ việc làm, đi làm 

việc ở nước ngoài" thuộc Tiểu dự án 3 - Dự án 5 "Dự án phát triển giáo dục 

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

miền núi" Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiẻu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn huyện Hạ Lang./. 

 
Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

 - Lưu VP, LĐTBXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Minh Nhất 
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