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KẾ HOẠCH 

Thực hiện tiểu dự án 3 thuộc dự án 5 - Chương trình MTQG phát triển 

KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 

và năm 2022 trên địa bàn huyện Ngân Sơn 
 

Thực hiện văn bản số1028/LĐTBXH-LĐVL&DN ngày 02/06/2022 của Sở 

Lao động –Thương binh và Xã hội xây dựng  kế hoạch thực hiện Chương trình 

MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2025 và năm 2022, UBND huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 

như sau: 

I. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN NĂM 2021-2025 VÀ NĂM 

2022. 

1. Đặc điểm chung 

Ngân Sơn là huyện vùng cao nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Bắc Kạn, cách trung 

tâm thành phố gần 60km, có diện tích tự nhiên là 64.588,23 ha, có 10 đơn vị hành 

chính gồm 09 xã và 01 thị trấn, dân số là 31.670 người; có 7 dân tộc cùng sinh sống 

gồm: Kinh, Tày, Nùng, Hoa, Dao, Mông, Sán Chỉ; tỷ lệ người dân tộc thiểu số 

chiếm 95%. Ngành nghề và việc làm chính của người dân là nông nghiệp (chiếm tỷ 

lệ khoảng gần 80%). 

- Thuận lợi: Trong những năm qua, được sự quan tâm hỗ trợ của các Bộ, ngành 

Trung ương, tỉnh, kinh tế - xã hội của huyện Ngân Sơn có nhiều chuyển biến tích 

cực, đặc biệt là vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa đã đạt 

được một số kết quả quan trọng như: Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện, hệ thống đường giao thông, thủy lợi, 

điện, nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và các điểm bưu điện văn hóa xã, nhà sinh 

hoạt cộng đồng từng bước đáp ứng được nhu cầu của đồng bào các dân tộc thiểu số 

vùng cao. Tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc giảm dần qua các năm, góp phần 

ổn định đời sống dân cư, định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số, nâng 

cao chất lượng cuộc sống của người dân tại các khu vực khó khăn của huyện được 

hưởng lợi từ dự án, góp phần tiếp cận thông tin, giao lưu văn hóa xã hội, nâng cao 

trình độ dân trí, đảm bảo ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn 

huyện; từng bước xóa bỏ khoảng cách giữa các vùng dân tộc và các vùng phát triển khác; 

phát huy được các giá trị truyền thống, củng cố lòng tin của người dân với các chủ 

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. 



 - Khó khăn: Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện còn cao. Trình độ 

dân trí không đồng đều; kỹ thuật sản xuất, thâm canh còn hạn chế, chưa chủ động 

tiếp cận và ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao chất lượng, hiệu 

quả giống cây trồng, vật nuôi; mặc dù thiếu vốn sản xuất nhưng chưa dám mạnh dạn 

vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi ngành nghề. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH VÀ ĐỀ XUẤT KINH PHÍ THỰC HIỆN TIỂU 

DỰ ÁN 3 “ DỰ ÁN 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”. 

1. Mục tiêu  

1.1. Mục tiêu tổng quát 

- 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, tìm kiếm được việc làm phù hợp với khả năng và nguyện vọng. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

- Đào tạo nghề cho khoảng: 3.400 người. 

- Tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp, học nghề, việc làm cho 

khoảng 5.400 lượt người. 

- Hỗ trợ khoảng 315 người người lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng tham gia các khóa đào 

tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo các hiệp 

định ký giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước tiếp nhận. 

 2. Đối tượng thụ hưởng  

- 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 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. 

3. Nội  dung  hoạt động 

- Hỗ trợ đào tạo nghề 



- Hỗ trợ người lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đi làm 

việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. 

- Tuyên truyền, tư vấn việc làm và các dịch vụ hỗ trợ việc làm, đi làm việc ở 

nước ngoài. 

4.  Kết quả đầu ra: Thực hiện đạt mục tiêu cụ thể đề ra. 

III. Nguồn kinh phí thực hiện 

1.Tổng nhu cầu vốn thực hiện giai đoạn 2021-2025: 20.376 Triệu đồng,   

Trong đó: 

+ Ngân sách trung ương: 20.376 triệu đồng (vốn sự nghiệp). 

2. Tổng nhu cầu vốn thực hiện năm 2022:  2.036,5 triệu đồng,  

Trong đó: 

+ Ngân sách trung ương: 2.036,5triệu đồng (vốn sự nghiệp). 

IV. Giải pháp chủ yếu 

Tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thị 

trường lao động. Đẩy mạnh xã hội hóa thu hút nguồn lực đầu tư cho giáo dục nghề 

nghiệp; tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp, 

kết nối đồng bộ giữa đào tạo và giải quyết việc làm cho người lao động. Thực hiện 

tốt công tác tư vấn giới thiệu việc làm, chương trình hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi 

giải quyết việc làm.  

V. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Lao động –TB&XH:  

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể liên quan, Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn tổ chức triển khai, thực hiện Chương trình theo quy định; 

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ, tổng hợp, trình 

dự thảo kế hoạch cho UBND huyện ban hành đúng thời gian quy định. 

- Đề xuất kế hoạch và dự kiến phương án chi tiết phân bổ vốn ngân sách 

trung ương thực hiện tiểu dự án 3 thuộc dựán 5 - Chương trình MTQG phát 

triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 
và hằng năm, gửi Sở Lao động Thương Binh và Xã hội theo quy định; 

2. Trung tâm GDNN-GDTX: căn cứ nội dung kế hoạch phối hợp với UBND  

các xã, thị trấn thực hiện các nội dung theo quy định, phối hợp với Phòng 

LĐTB&XH tham mưu cho UBND huyện xây dựng khoạch hàng năm thực hiện tiểu 

dự án 3 thuộc dự án 5 - Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; 

3. Phòng Tài chính – kế hoạch: Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội, các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu cho UBND huyện 

thực hiện phân bổ kinh phí sự nghiệp theo quy định.  



4.  UBND  các  xã,  thị trấn phối  hợp  với  Trung  tâm GDNN-GDTX rà soát 

nhu cầu của các đối tượng đúng quy định, đảm bảo số lượng, thành phần để UBND  

huyện có căn cứ xây dựng kế hoạch hằng năm; thực hiện các nội dung đã được 

thông qua trong kế hoạch.  

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Thực hiện tiểu dự án 3 thuộc dự án 5 - 

Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn huyện Ngân Sơn. Ủy ban nhân dân 

huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn chủ động   

xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao 

theo Kế hoạch./. 

Nơi nhận: 

Gửi bản giấy  

- SởLĐ-TB&XH; 

Gửi bản điện tử: 

- TT. huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ CT MTQG huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT; 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Nguyễn Trọng Lăng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND HUYỆN: NGÂN SƠN 

          

Biểu số 1 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN 3, DỰ ÁN 5:  DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GDNN VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI 

LAO ĐỘNG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ NĂM 2022 

 
Nội dung: Phát triển Giáo dục nghề nghiệp  

(Kèm theo kế hoạch số             /KH-UBND ngày         tháng 6 năm 2022 của UBND huyện Ngân Sơn) 

               

STT Nội dung 

Đơn 

vị 

tính  

Số 

lượng  

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 

Ghi 

chú  Tổng  
VSN 

Trong đó năm 2022 

Tổng  
VSN 

NSTW NSĐP Khác NSTW NSĐP Khác 

1 
Hỗ trợ đào tạo nghề: Nêu chi 

tiết từng nội dung, ngành nghề 

đào tạo cụ thể     

97   10.616,55 10.616,55 10.616,55     870,80 870,80 

    

  

1,1 Kỹ thuật xây dựng 
lớp 16 

     

128,45  2.055,20 2.055,20 2.055,20     128,45 

                

128,45      
  

1,2 Sản xuất, chế biến thức ăn  

hỗn hợp trong chăn nuôi lớp 20 

     

104,65  2.093,00 2.093,00 2.093,00     104,65 

                

104,65      
  

1,3 
Chế biến món ăn lớp 10 

     

111,65  1.116,50 1.116,50 1.116,50     111,65 

                

111,65      
  

1,4 Sử dụng thuốc thú y trong chăn 

nuôi lớp 13 

     

104,65  1.360,45 1.360,45 1.360,45     104,65 

                

104,65      
  

1,5 Nuôi và phòng trị bệnh cho gà, 

thủy cầm lớp 10 

       

94,15  941,50 941,50 941,50     94,15 

                  

94,15      
  

1,6 
Nuôi và phòng trị bệnh cho lợn lớp 10 

     

104,65  1.046,50 1.046,50 1.046,50     104,65 

                

104,65      
  

1,7 Kinh doanh thuốc BVTV - thuốc 

thú y lớp 9 

     

128,45  1.156,05 1.156,05 1.156,05     128,45 

                

128,45      
  

1,8 
Pha chế đồ uống lớp 9 

       

94,15  847,35 847,35 847,35     94,15 

                  

94,15      
  

2 Nội dung khác  
      6.120 6.120 6.120     

      

242,1  

                 

242,1      
  

2,1 Phát triển chương trình, giáo trình, 

tài liệu giảng dạy Nghề 8 

       

60,15  481,20 481,2 481,2     120 120     
  

2,2 
Tuyên truyền, tư vấn hướng 

nghiệp, khởi nghiệp, học nghề, 

việc làm lớp 136 

       

15,00  2.040,00 2.040,0 2.040,0     122,1 122,1     
  



2,3 
Xây dựng các mô hình đào tạo 

nghề; tăng cường các điều kiện 

đảm bảo chất lượng dạy và học 

cho các cơ sở GDNN        

            

3.599  3.598,8 3.598,8             

  

  
Tổng cộng       16.736,55 16.736,55 16.736,55     1.112,90 1.112,90     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND HUYỆN: NGÂN SƠN 

      

Biểu số 2 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN 3, DỰ ÁN 5:  DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GDNN VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO 

NGƯỜI LAO ĐỘNG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ NĂM 2022 

Nội dung: Giải quyết việc làm  

(Kèm theo kế hoạch số             /KH-UBND ngày         tháng 6 năm 2022 của UBND huyện Ngân Sơn) 

       

Đơn vị: Triệu đồng 

 

STT Nội dung 

Kế hoạch giai đoạn 2021-2025  Ghi chú  

Tổng số NSTW NSĐP Khác 
Trong đó năm 2022   

Tổng NSTW NSĐP Khác   

  Tổng cộng  3.639,45  3.639,45      924,00  924,00        

I Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài 
3.639,45  3.639,45      924,00  924,00  

      

  Chi tiết:                    

1 Đào tạo ngoại ngữ 1.260,00  1.260      320,00  320        

2 
Hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí trong 

thời gian đào tạo 
1.417,50  1.417,50      360,00  360        

3 Hỗ trợ tiền ở trong thời gian đào tạo 378,00  378      96,00  96        

4 Chi phí đi lai 94,50  94,50      24,00  24        

5 Khám sức khỏe 236,25  236,25      60,00  60        

6 Lệ phí làm hộ chiếu 63,00  63      16,00  16        

7 
Tiền trang cấp đồ dùng cá nhân (quần 

áo đồng phục, chăn, màn, giày dép…) 
189,00  189,00      48,00  48        

8 Chi các nôi dung khác 1,2 1,2               
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