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BO LAO BONG -THIfcNG BINH CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VWT NAM 

VA XA HQI Bc 1p  - Ttr do - Hanh phüc 

' /QD-LDTBXH Ha N3i, ngàyo28 tháng  6 nám 2019 
sO  LAO IMNG TB %14 XII LONG AN 

A'  SÔ QUYET DjNH 
DEN ,V•viêc phê duyt K hoch trin khai Be an "Ha trç hçc sinh, 

khoi nghip den näm 2025" 
Chuyêw  

BQ TRIJ1NG BQ LAO BQNG - THU'UNG BINH VA XA HQI 

Can cr Nghj djnh s 14/2017/ND-CP ngày 17/02/2017 cüa ChInh phü quy 
djnh chirc näng, nhim vli, quyên hn và co câu to chfrc cüa Bô Lao dng - Thucrng 
binh và XA hi; 

Can cr Quyt djnh s 1665/QD-TTg ngày 30 tháng 10 näm 2017 cüa Thu 
tuOng ChInh phü ye vic phê duyt Dê an "Ha trçi hQc sinh, sinh viên khOi nghip 
dênnäm 2025"; 

Can ct'x Thông tu s 126/2018/TT-BTC ngày 26/12/2018 cUa Bô truOng BO 
Tài chInh huOng dn quãn 1 và sCr dung kinh phi thrc hin Dê an "H trçl h9c sinh, 
sinh viên khOi nghip den näm 2025"; 

Theo d nghj cüa Tng Cic truOng Tng civic Giáo dic ngh nghip, 

QUYET B!NH: 

Biu 1. Phê duyt kern theo Quyt dlnh  nay K hoch trin khai D an "H 
trg h9c sinh, sinh viên khOi nghip den näm 2025". 

Biêu 2. Quyt djnh nay có hiu 1ic thi hành k tr ngày k. 

Biu 3. Chánh Van phông, Tng Ciic trLr&ng Tng cic Giáo diic nghê 
nghip, Vi tnrOng Vii Kê hoch - Tài chInh, Giám dOe SO Lao dng - Thi.rong 
binh và Xã hi các tinh, thành phô trirc thuc Trung uang và ThU tnrOng CáC Ca 
quan, don vi có lien quan chju trách nhiêm thi hành Quyt djnh nay.!, 

Noi nhân: BQ TRUNG( 
- Nhu Diu 3; 
- Ban Tuyên giao Trung trang; 
- Van phông ChInh phü; 
- B Giáo dic và fMo tao; 
- Bi Tãi chinh; 
- Trung txang Doan TNCS Ho Chi Minh; 
- Ban Diêu hanh Dé an 844; 
- Phông Thxong mai  và Cong nghip Vit Nam; 
- S& LDTBXH cac tinh, thành ph6; 
- Các Co so giáo diic nghe nghip; 
- COng 1TDT BQ LDTBXH; 
- Liiu: VT, TCGDNN. 
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• /. S  

'iii  £T  EN KHAI BE AN "HO TR HQC SINH, SINH VIEN KIIOl NGHIP DEN NAM 2025" 
(Phy lyc kern theo Quyê't djnh s 929/QD-LDTBXH ngty 28/6/2019) 

TT BQNG San phâm dir kiên Thôi gian 
thirc hiçn 

Bonvj chü 
tril giam sat 

Born vi phôi hçp/thrc 
hiçn 

I Dy minh thông tin, truyn thông 

Nam 2019- 
2025 

Tong cuc 
GDNN 

A S A A Bien soan, in an, phat hanh tai lieu, an pham tuyen truyen 
• • A S • A • A ye hQc srnh, sinh vien giao diic nghe nghiep khoi nghiep 

A S • A (tai liçu, giao trrnh, so tay, cam nang ye khoi nghiep va 
• A S A • tir tao viçc lam cho h9c sinh, sinh vien, to roi, to gap, 

A pano, ap phich, bang diçn ti.r,...) 

Các bô san phm tuyên 
truyen danh cho cac doi 

• A tuang: hoc sinh, sinh vien; 
A nha giao, can bo quan ly 

., • A giao duc nghe nghiep; cac 
A tang iop nhan dan. 

Co quan, don vi lien 
quan 

2 

T chfrc truyn thông trên các phtrong tin thông tin dii 
chüng: xây drng, phát trailer v khâi nghip trên các 
kênh truyn hInh; xây dimg tuyn các bài vit, phóng sir 

A A A A • A tuyen truyen ye khoi nghiep tren cac bao in, bao diçn tu 
va truyen hinh; to chuc cac buoi giao liru, tQa dam, dien 
dan true tuyn v chü d khii nghip trên các báo din 
tr, truyn hInh. - 

A Cac chuong trinh, chuyen 
A muc tuyen truyen 

Nam 2019- 
2025 

Tong cuc 
GDNN 

Các co quan báo, dài, 
co quan, don vi hen 

quan 

3 

T chüc tmyn thông trên mng xä hi: xây dirng và 4n 
hành fanpage, kênh youtube truyn thông v khii 
nghip; kt ni di ngü chuyên gia, cong tác viên d lam 

#5 A A A cac san pham truyen thong dang tren fanpage va youtube; 
. . . . A lam cac videoclip va infographic, app... theo cac chuyen 

d truyn thông v khâi nghip trên mng xä hi; t chirc 
Cuc thi tim hiu v khâi nghip và các linh vijc giáo 
dic ngh nghip trên mg xä hi. 

A Cac chucing trinh, chuyen 
A A muc tuyen truyen tren mang 

- hA  xa 01 

Ngay hôi duoc phát dông và 
• A thirchiçnmoinam 1 lan 

Nam 2019- 
2025 

Tong cic 
GDNN 

Cac co quan bao, dai, 
• • A co quan don vi lien 

quan 

Các don vi lien quan 
T chirc "Ngay hi khâi nghip" dành cho hçc sinh, sinh 

A viencaccosogiaodicnghenghiep. 
Näm 2019- 

2025 
T6ng cue 

• 
GDNN 



Don vi chü 
trul giám sat 

Thoi gian 
thirc hin 

Nãm 2019- 
2025 

Tong ciic 
GDNN 

HOAT DQNG San phâm thy kin 

  

T chüc giao hru khOi nghip giüa các doanh nhân và 
hçc sinh, sinh viên khâi nghip các cc sâ giáo diic ngh 
nghip. 

T chi'rc các hi nghj, hi thâo, din dan d giâi thiu 
ttthng, du an khâi nghip cüa h9c sinh, sinh viên, kt ni 
vOi các nhà &tu tu, các doanh nghip trong và ngoài 
nuac. 

Giâi thiu, tuyên truyn, huàng dn h9c sinh, sinh viên 
v vic st'r ding, khai thác ngun thông tin, h9c 1iu ttr 
Cng Thông tin khâi nghip di mOi sang tao  quc gia 
theo Quyt djnh s 844 cho HSSV trong các Co si giáo 
diic ngh nghip. 

T chirc giao hru, t9a dam 
tai tnr?ing cao dAng, trung 

cap trong Ca nrâc 

Mi nãm Co t nhAt 1 hôi 
thâo 

Float dng tuyên truyn, 
hinrng dn h9c sinh, sinh 

vien 

Don vj phôi hçp/thtrc 
hiên 

Các Co si GDNN, các 
doanh nghip, doanh 

nhân dng hânh hi trçi 
HSSV khâi nghip 

Các Co sâ GDNN, các 
doanh nghip, doanh 

nhân dng hãnh h trg 
HSSV khôi nghip 

Co sâ giáo diic ngh 
nghip 

Các cci S GDNN, các 
doanh nghip, doanh 

nhn dng hành h trg 
HSSV khii nghip 

II 

1 

TT 

5 

6 

7 

8  

Nãm 20 19- 
2025 

Näm 2019- 
2025 

Näm 2019- 
2025 

Tng ciic 
GDNN 

T6ng C1IC 
GDNN 

TOng ciic 
GDNN 

T chi'rc tuyên drong, khen thràng, ton vinh các tp th& 
cá nhân có dóng gop tIch crc cho hoat dng khâi nghip 
cüa h9c sinh, sinh viên các co sâ giáo dic ngh nghip 
thông qua boat dng tng kt, dánh giá thirc hin K 
hoch hang nãm. 

Các dcit khen thu&ng 

    

H trç' dao t30, tp huân, bM throng kiên thIrc, k Hang khO'i nghip 

Bién soan, in An, phát hành tài 1iu tp huAn, bi dung, 
dào tao:  B tâi 1iu cung cAp thông tin, kin thüc v khôi 
nghip và h sinh thai khi nghip; b tai 1iu dào tao, 
bi dxng can b lam cong tác Ui vAn h trçi h9c sinh, 
sinh viên khi nghip; b tai 1iu dào tao,  bi dung nhà 
giáo day  chixcing trInh khâi nghip; bO tài 1iu trang bj 
kin thi'rc, k5 näng khâi nghip cho HSSV. Bô tai 1iu 
dixçic b sung, sfra diii qua tl'rng nãm. 

Các bô tài lieu tap huAn, bi 
dixng, dào tao  duc biên 

soan, in An, phát hanh 

Nãm 2019- 
2025 

Tng ciic 
GDNN 

Các co S GDNN, các 
doanh nghip, doanh 

nhân dng hành h trg 
HSSV khâi nghip 

    



Tong ciic 
GDNN 

Tong ciic 
GDNN 

2 

3 

Näm 2019- 
2025 

Näm 2020- 
2025 

Näm 20 19- 
2025 

Co sr giáo 
diic ngh 
nghip 

       

Các co sâ giáo diic ngh nghip xây dirng chuyên d 
khâi nghip và dixa vào chisong trInh dào tao  theo huâng 
bt buOc hotc tr ch9n d phü hgp vâi thirc tiên. 

Các chuyên d 

 

       

4 

5 

6 

T churc các khóa dào tao,  tp hun, bi dixOng cho di 
ngü can b, nhà giáo, nguii lam cong táe tu vn, h6 trg 
h9c sinh, sinh viên khâi nghip. 

T churc khóa dào t?o,  tp hu&n kin thirc, k nang Co 

ban v khii nghip và Ur tao  vic lam cho h9c sinh, sinh 
vien. 

Các khóa tp hun, bi 
ducng, dào tao 

Các khóa tp hun, bi 
duàng, dào tao 

Näm 2019- 
2025 

Näm 2020- 
2025 

Các doanh nghip 
dng hành h trçr 

HSSV kWii nghip; 
các co si giáo dc 

ngh nghip 

Các doanh nghip 
dng hành h trg 

HSSV khài nghip; 
CC CO S giáo dic 

ngh nghip 

 

HOAT DQNG 

 

an phâm dir kin 

 

Don vi chü 
trIlgiámsát 

  

TT S 
Thoi gian 
thirc hiên 

 

Don vi phi hçrp/thirc 
hin 

        

T chirc cáe hoat dng thirc tap, trãi nghim tai  doanh 
nghip d tao  diu kin cho h9c sinh, sinh viên duge tip 
xüc vOi các hoat dông san xut kinh doanh cüa doanh 
nghip. 

T chüc các hoat dông giao luu, hi thão trao dôi, hçc 
tp kinh nghim trong nuâc và quc t v dào tao  khâi 
nghip trong nhà tr1rmg cho c1i ngü lam cong tác tu 
vtn, h trg h9c sinh, sinh viên khâi nghip; doàn ra, 
doàn vào. 

Các hoat dông thirc tap, trái 
nghim tai  doanh nghip 

duoc t chire 

Các doàn 

Co sâ giáo 
due ngh 
nghip 

TOng ciic 
GDNN 

Doanh nghip lien 
quan 

Co quan, don vj lien 
quan; Co sâ giáo due 

ngh nghip 

Co quan, don vj lien 
quan 

Tao môi trtrông h trç khôi nghip trong các co so' giáo duc nghê nghip vã tim kim tu'O'ng sang tao  cOa hQc sinh, sinh viên 

T chüc các cuc thi sang tao,  khi nghip dành cho h9c 
sinh, sinh viên các co sâ giáo dic ngh nghip các dip 
nhm tim kim, phát hin tuâng, dr an khâi nghip 
hang näm, djnh kS'  thtm djnh, sang I9c và h trg thirc 
hin dir an. 

Cuc thi dirge t chCrc; các 
tuâng khâi nghip cüa 
HSSV di.rgc phát hin 

Nãm 2020- 
2025 

TOng ciic 
GDNN; dia 

phuong dang 
cai 

Co quan, don vj lien 
quan; cci si giáo die 

ngh nghip 

    

HI 



      

      

      

      

TT HOAT DQNG San phãm dy kiên 
Thai gian 
thtrc hiên 

Don vi cliii 
trl/ giám sat 

Don v phôi hçrp/thy'c 
hiên 

      

T6ng ciie 
GDNN 

Co sâ giáo 
due ngh 
nghip 

Xây drng, t chirc duy trI, 4n hành h thng phAn mm 
quãn 1, theo dOi h tro h9c sinh, sinh viën giáo dic ngh 
nghip di mâi, sang tao  và khâi nghip trong Ca nixâc; 
xây dirng Cng thông tin kt nM doanh nghip, doanh 
nhân h trq h9c sinh, sinh viên khâi nghip; xây thing 
san giao djch ' tuâng khi nghip, dii an khâi nghip 
true tuyn guUa các co sâ dào tao,  các h9c sinh, sinh viên 
và các doanh nghip; duy trI 4n hành hang näm. 

Co sâ giáo due ngh nghip xây thing trung tam h trg 
khâi nghip, tao không gian khâi nghip dung chung cho 

3 h9c sinh, sinh viên trong nhà tnr?mg khâi nghip; thành 
1p các câu lac  bi khii nghiêp phii hçp vOi ngành ngh 
dào tao. 

H théng phAn mm; vn 
hành và hoàn thin hang 

näm 

Các trung tam h tro h9c 
sinh, sinh viên khOi nghip, 

cáe eâu lac  b duoc hInh 
thành và hoat ding 

Näm 2019- 
2025 

Näm 2019- 
2025 

Các doanh nghip, 
doanh nhân dng hành 

h tro HSSV khOi 
nghip 

Các doanh nghip, 
doanh nhân dng hành 

h tro HSSV khOi 
nghip; Co quan, don 
vj lien quan; Tng cue 

GDNN 

2 

Co sO giáo 
due ngh 
nghip 

Phi hçip vôi doanh nghip b trI, du tu sira ehfra, cái 
tao, nâng cAp co sâ 4t chAt, trang thit bj ciia eác nhà 
truông d hInh thành môi tnrông dch vii cung cAp, h Các không gian dung chung 
trçY hçc sinh, sinh viên, tao  không gian dung chung cho (fablab, makerspaee, 
h9e sinh, sinh viên; h trçi kinh phi cho các hoat dng creative lab,...) 
khâi nghip, các câu lac  b khâi nghip, các trung tam 
h trçi h9c sinh, sinh viên khii nghip 

H1 tro nguôn von cho dir an khoi nghip, tuong khiii nghip cüa hçc sinh, sinh viên 

Co sâ giáo diic  ngh nghip chii dng b trI kinh phi tir 
các ngun thu hçip pháp eiia co so (bao gm ngun chi 
thurOng xuyên, ngun nghiên ciru khoa hçc h9c sinh, sinh 
viên, ngun xã hOi  hóa,...) vào ngun vn dành eho hoat 
dng khOi nghip ciia co sO và h trçi hçc sinh, sinh viên 
khOi nghip. 

4 

Iv 

SS co sO b trI ngun v6n 
h trg h9c sinh, sinh viên 

khOi nghip 

Các doanh nghip, 
doanh nhân dng hành 

h tro HSSV khOi 
nghip; Co quan, don 
vi lien quan; Tng cue 

GDNN 

Co sO giáo 
due ngh 
nghip 

Co quan, don vj lien 
quan; Tng c11c 

GDNN 

Nàm 20 19- 
2025 

Nãm 2019- 
2025 



V 

1 

2 

      

TT HOAT DQNG San phâm dir kin 
Thoi gian 
thirc hen 

Don vi chü 
trI! giám sat 

Don vj phôi hqp/thiyc 
hiên 

 

2 

Co sâ giáo diic ngh nghip chü dng t chirc các hoat 
dng tim kim ngun kinh phi, kt ni, thu hut du tu ttr 
các cá nhân, t6 ehi're d6i voi các dr an khâi nghip eüa 
h 9 c sinh, sinh viên. 

Cáe hoat dng duçie t chüe 
Näm 20 19- 

2025 

Co sâ giáo 
due ngh 
nghiêp 

Co quan, don vj lien 
quan; Tng ciic 

GDNN 

3 
Co si giáo diic ngh nghip xây dirng Qu h trçi hçc 
sinh, sinh viên khâi nghip tir ngun kinh phi vn dng 
xã hi hoá. 

S kinh phi huy dông duoc 
h tro hçc sinh, sinh viên 

khâi nghip 

Näm 2019- 
2025 

Co sâ giáo 
due ngh 
nghip 

Co quan, don vj lien 
quan; Tng ciic 

GDNN 

 

4 

Phi hçip k)" kt thoá thun hcp tác phi hçp vOi các 
doanh nghip, các nhà du tr d dng hành t chirc các 
hot dng khôi nghip, h trçi ngun v6n Mu tu eác du 
an, tuâng khâi nghip cüa hoc sinh, sinh viên. 

  

Näm 20 19- 
2025 

Co sâ gião 
due ngh 
nghip 

Co quan, don vj lien 
quan; Tng C11C 

GDNN 

Hoat dng xã hi hóa duçic 
t ehCrc 

       

VI 

Nghiên ciru, xây dirng và ban hành b tiêu chI dánh giá 
caC Co sâ giáo dic ngh nghiêp hot dng khôi nghip 
theo Quyt djnh 166 5/QD-TTg. 

Hoàn thin co chê, chInh sách h trqr h9c sinh, sinh viên khöi nghip 

T chrc các hott dng nghiên ciru, hi nghj, hi tháo rà 
soát, phát hin khoãng trng chInh sách nhtm d xut, 
süa di hoc ban hành ehInh sách v h tro h9e sinh, 
sinh viên khi nghip trong tjnh hInh mOi. 

Các hott dng dirge t chIrc 

Bô tiCu ehI duoc ban hành 

Các nghiên efru, d xut 

Kt qua dánh giá 

Näm 2020- 
2023 

Tong ciic 
GDNN 

Co quan, don vj lien 
quan 

Nãm 2020- 
2023 

Nãm 2020- 
2025 

Tong ciic 
GDNN 

Co quan, don vi lien 
quan 

Tong ciic 
GDNN 

Co quan, don vj lien 
quan 

Co quan, don vj lien 
quan; co sO giáo diic 

ngh nghip 

Näm 20 19- 
2025 

Tong CiiC 
GDNN 

Ph6i hgp vâi các b, ngành lien quan, d xut sua di b 
sung hotc ban hành mâi các van ban quy djnh v co ch, 
chInh sách v h trg h9c sinh, sinh viên kh?ii nghip; 
chInh sach d6i vài nhà giao, ngixii lam Cong tác h trçy 
HS,SV khii nghip theo quy djnh. 

Cong tác quail 1, diu hành 

T chtrc dánh giá các co sâ giáo di1c ngh nghip theo 
tiêu chI dánh giá các co so giao dic ngh nghip hoit 
dng khOi nghip theo Quyt djnh 1665/QD-TTg. 



TT HOAT DQNG San phâm dr kin 
Thii gian 
thrc hin 

Don v chü 
trl/ giám sat 

Don v phoi hcw.'thc 
hiên 

2 
T chirc khâo sat, thng ké d& Iiu, dánh giá thie trng 
cong tác h trçl di mói, sang tao, khôi nghip cho h9c 
sinh, sinh viên tii các Co so giáo dic ngh nghip. 

Báo cáo kháo sat 
Näm 2020- 

2025 
Tóng c1ic 
GDNN 

Cci quan, dan vj lien 
quan; cci sâ giáo diic 

ngh nghiêp 

3 
Hang nAm, t chcrc theo dOi, kim tra, giám sat, dánh giá 
vic trin khai K hoch thirc hiên D an tai các co sO 
giáo diic ngh nghip. 

Các dot kim tra; các dot thi 
dua, khen thxOng 

Näm 2020- 
2025 

Tng cue 
GDNN 

Co quan, don vj lien 
quan, Ca sO giáo dc 

ngh nghip 

4 T chfrc tng kt, dánh giá thijc hin Tng kt 
Näm 2020- 

2025 
Tngciic 
GDNN 

Co quan, dn vj lien 
quan; co sO giáo diic 

nghê nghip 

BQ LAO DQNG THU'NG BINH VA xA HQI 



NG - THUONG BINH CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA V1T NAM 
VA XA HQI Dc 1p  - Ti do - Hanh phüc 

KE HOACH TRIEN KHAI BE AN 
"HO TRQ HQC SINH, SINII VIEN KHOI NGHIP DEN NAM 2025" 

(Kern theo Quyt djnh sd 9,9/QD-LDTBXH ngày.cf /6/2019) 

Thrc hin Quy& djnh s 1665/QD-TTg ngày 30/10/2017 cüa Thñ tuâng 
X Chinh phu ye viçc phe duyçt Be an Ho trçl h9c smh, smh vien khm nghiçp den 

nám 2025", B Lao dng - Thuang birth và XA hi ban hành Kê hoch triên khai 
D an "H trcl hçc sinh, sinh vien khôi nghip dn nm 2025" (sau day gçi là K 
hoch) nhtr sau: 

I. CAN CIY XAY DuNG xt HOACH 
1. Can dr pháp 1 
- Nghj quy& s 351NQ ngày 16/5/2016 cUa Chinh phiX v h trçl và phát 

triên doanh nghi4p dn näm 2020; 
- Quyt djnh s 1665/QD-TTg ngày 30/10/20 17 ciXa ThU tixàng Chinh phU 

v vic phê duyt Be an "H trq hçc sinh, sinh viên khôi nghip den näm 2025"; 
- Quy& djnh s 844/QD-TTg ngày 18/5/20 16 cUa ThU tung Chmnh phU 

phê duyt dê an h trcl h sinh thai khri nghip dôi mâi sang to khii nghip 
quôc gia den näm 2025 và các van bàn huâng dan; 

- Quy& djnh s 939/QD-TTg ngày 30/6/20 17 cUa ThU tithng ChInh phU 
phê duyt dê an ho trçi ph n khii nghip giai don 2017 — 2025; 

- Thông tu s6 126/2018/Tf-BTC ngày 26/12/2018 cUa Bô tnthng BTài 
chInh huàng dn quãn l và sir ding kinh phI sr nghip thrc hin Be an "Ho trq 
hgc sinh, sinh viên khâi nghip den näm 2025". 

2. Co s& thic tin 
Hin nay, cà nu1c Co 1.948 Co s giáo diic ngh nghip, trong do có 397 

tnxing cao dang, 519 trueing trung cap và 1.032 trung tam giáo diic nghê nghip. 
Hang nam, có khoãng 2.210.000 ngtthi t& nghip trong do sO h9c sinh trung 
cap, sinh viên cao dang khoãng 545.000 ngu1i (trInh d cao dàng khoáng 
230.000 sinh viên; trInh d trung cap khoãng 3 15.000 hQc sinh); trInh d so cap 
và các chucing trInh dào to nghê nghip khoàng 1.665.000 nguii; h trq dào 
to nghe cho khoãng 800.000 lao dng nông thôn; gOp phân hêt s1rc quan tr9ng 
trong vic phát triên hrc luçing lao dng cO k5nang gop ph.nvào vic giài quyt 
vic lam, on dnh xà hi và phát triên kinh tê, xä hi cUa dat nuac. Tuy nhiên, 
trong so nguM h9c t& nghip tr các cci so giáo dic ngh nghip nói trên Co khã 
näng chU dng tim vic lam, t%r to vic lam, khOi nghip chiêm t 1 chixa cao, 
chua tuong xiXng vâi nhtng cci hi tr to vic lam, khOi nghip trong thOi kS' 
phát triên mOi cUa nên ldnh tO, x hi dat nuOc. 

Mt khác, trong thci kS'  cuc each mng cong nhip 4.0 hin nay khoa 
hoc, cOng ngh không ng'xng thay dôi, phát triOn, thUc day khoa h9c quãn l thay 



d&. Nhiu cong nh mài xut hin và cOng nhiu cong ngh cii b lc hu trong 
thM gian ngàn, diêu do tao  ra mt trong nhOng thách thirc Ian dMg thii cung là 
ca hi d cho th h tré cO kin thrc, k näng, có tInh doi mcfii sang tao  và tinh 
than khôi nghip cO nhng dt phá trong vic irng ding khoa h9c cong ngh, 
khoa h9c quãn 1 to vic lam và giá tn gia tang dOng gOp cho sir phát trin ciia 
cth nithc. 

Thixc tin, trong h thng ca sO giáo dic nghènghip dA có nhflng cas& 
chu dpng doi mai, tao  moi truang ho trçc khcn nghiçp cho hçc sinh, smh vien 
nhu: Trithng Cao dang cong nghip Hu dä thành 1p trung tam h trcc khOi 
nghip, tao  không gian cho giáo viên, hçc sinh, sinh viên sang tao,  khOi nghip 
theo mO hInh fablab, makerspace, creative lab và dA cO mt s san pham sang 
tao do nhà tnthng san xut bàn tai  thj tnthng Hue nhu cong ngh in 3D t bàn 
ye, chè nâm linh chi và mt so san phâm khác; Trithng Cao däng cong ngh cao 
Ha Ni dâ thành 1p trung tam giáo dic STEM h trçc h9c sinh, sinh viên khOi 
nghip và to chirc nhCtng hi thào khoa hçc ho trçi hçc sinh, sinh viên khOi 
nghip sang tao...  Tuy nhiên, so hrcing cáe c sO giáo dicnghê nghip có các 
hoat dng h trçi hç)c sinh, sinh viên khOi nghip con It, can thiêt phài có mt 
chucing trInh nhäm thüc dy hoat dng h trçl h9c sinh, sinh viên các ca sO giáo 
duc ngh nghip khOi nghip. 

II. MTJC DId VA YEU CAU 
1. Miic dIch 
- Thüc d.y tinh thn khOi nhip và tr tao  vic lam cUa h9c sinh, sinh 

viên; trang b kiên th'Crc, k5 näng ye khOi nghip giüp hçc sinh, sinh viên tr tin, 
chü dng, sang tao  trong vic khOi nghip, chü dng tim vic lam, tr tao  vic 
lam sau khi tot nghip. 

- Nãng cao näng 1rc các ca sO giáo dic ngh nghip v dào tao,  bi 
dung, rèn luyn hçc sinh, sinh viên và ho trçx h9c sinh, sinh viên khOi nghip 
Va tr tao  vic lam. 

- Tao môi truông thun lçii h trçi hçc sinh, sinh viên khOi nghip. TIm 
kim va giOi thiu các tuOng, cIr an khOi nghip cUa h9c sinh, sinh viên dê 
giOi thiêu cho các nhà du tu. Tang cuang xã hi hóa cong tác ho trçi hçc sinh, 
sinh viên khOi nghip và tr tao  vic lam. 

2. Yêu câu 
- Xác dnh nhim vii, giâ.i pháp, trách nhirn thrc hin các nhim vi quy 

djnh tai  Diêu 1, Quy& dnh s 1665/QD-TTg nhäm triên khai hiu qua dôi vOi 
h thông giáo dic nghê nghip. 

- Vic trin khai K hoach  ducic t chrc rng khp trong các dja phuong 
và co sO giáo dic nghê nghip trên toàn quôc; dam báo hiu qua, tránh lang  phi, 
hInh thirc và có tác dng manh  me den hçc sinh, sinh viên các Co s giáo diic 
nghê nghip. 

- Huy dng, thu h't sir tham gia manh  me cüa các doanh nghip, cac qu5' 
dâu ti.r, các nhà dâu tu và các t chirc, cá nhân lien quan trong và ngoài nithc vào 
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cong tác h trçi hçc sinh, sinh viên khài nghip. 
III. DO! TU'(JNG, PHLM VI VA THOI GIAN THIIC HIN 
1.Dtitirçrng 
- HçC sinh, sinh viên dang hçc tai  các Ca sâ giáo dic ngh nghip. 
- Can b, nhà giáo, nguii lam cong tác h trçc hc sinh, sinh viên trong các 

Co so giáo dic nghê nghip trên phm vi toàn quc. 
A - Cac Co sO giao dic nghe nghicp. 

2. Phm vi và thn gian thrc hin 
- K hoach nay dirge tri&i khai tai  các da phucing và ca sO giáo d'iic nghê 

nghip trên phm vi toàn qu6c. 
- Thii gian trin khai thirc hin trong giai don tr nm 2019 dn näm 

2025. 
IV. NH1M VV VA GIAI iiA 
1. Dy mnh thông tin, truyn thông 
a) Chi tiêu 
- 100% các Co sO giáo diic ngh nghip trin khai thirc hin h trçc khOi 

nghip cho hçc sinh, sinh viên; phân thu 12 triu krcit h9c sinh, sinh viên các Co 
so giáo dic nghê nghip duçic tuyên truyên, giáo dic nâng cao nhn thüc, tinh 
than khOi nghip và tir tao  vic lam. 

- T chi'rc "Ngày hi k.hOi nghip" cho hçc sinh, sinh viên các.co sO gino 
diic nghê nghip: It nhât 1 nänVl Ian. 

- T chirc hi ngh, hi thão, din dan giOi thiu thOng, dr an khOi 
nghip cia h9c sinh, sinh viên k& nôi vOi các doanh nghip, các nhà dâu tlx: It 
nhât 1 hotdngI1 näm. 

b) Nhim vi và giái pháp 
- Biên soon, in n, phát hành tài lieu, .n phm tuyen truyn v khOi nghip 

dành cho hçc sinh, sinh viên các Ca sO giáo dic nghe nghip (tài lieu, giáo trInh, 
so tay, cam nang, tO roi, tO g.p, pano, áp phIch, bang din tCr ye khOi nghip và 
tçr tao  vic lam cho h9c shih, sinh viên, ...). 

- T chüc truyn thông trên các phirang tin thông tin dai  chüng: xây 
thing, phat trailer v& khOi nghip trên các kênh truyên hInh; xay dirng tuyên các 
bài viet, phóng sr tuyên truyên ye kh&i nghip trên các báo in, báo din tO Va 
truyên hInh; to chOc các buôi giao lixu, tça dam, din dan trirc tuyên ye chO dê 
khOi nghip trên các báo din tO, truyên hInh. 

- T chi.'rc truyn thông tren mng x hi: xây drng và 4n hành fanpage, 
kênh youtube truyên thông ye kh&i nghip; kêt nôi di ngU chuyên gia, cong  tác 
viên dê lam các san phAm truyên thông dang trên fanpage và youtube; lam các 
videoclip va infographic, app... theo các chuyên dê truyên thông ye khOi nghip 
trên mang x hi; to chOc CuQe thi tim hiêu ye khOi nghip và the ITnh vxc giáo 
dic nghê nghip trên mng xà hi. 

- Tuyên truyn, huOng d.n hçc sinh, sinh viên sO dmg, khai thác ngun thông 
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tin, h9c 1iu tir Cng thông tin khôi nghip di mâi sang tao  quc gia: Các cci 
si giáo dic nghê nghip tuyên truyn, hithng dan h9c sinh, sinh viên sü diing, 
khai thác ngun thông tin, h9c 1iu tir Cong Thông tin khôi nghip dôi mói sang 
tao qu& gia theo Quy& djnh so 844/QD-TTg. 

- T chüc "Ngày hi khôi nghip" các c.p dành cho hçc sinh, sinh viên 
các cci s giáo dic ngh nghip. 

- T chüc giao km khài ng1iip giira các doanh nhãn và hçc sinh, sinh viên 
kheii nghip các cci si giáo dic nghe nghip. 

- T chirc các hi ngh, hi thào, din dan d giãi thiu tithng, dr an 
khâi nghip cüa hçc sinh, sinh viên, k& nôi vói các nhà dâu tir, các doanh 
nghip trong và ngoài nuâc. 

- T chrc tuyên ducing, khen thi.râng, ton vinh các tp th& cá than có 
dóng gop tIch crc cho hoat dng kh?ii nghip cUa hQc sinh, sinh viên các cci s& 
giáo dic nghè nghip thông qua hoat dng tong kit, dánh giá thrc hin Kê 
hoach. 

2. H trç dào to, tp hun, bi dwng kin thfrc, k5 näng khöi 
nghip 

a) Chi tiêu 
- T chüc 150 lap tp hun, bi dung kin thirc, k5 nAng v khai nghip 

cho 7.500 luqt can b, nhà giáo, ngithi lam cong tác ho trq hpc sinh, sinh viên 
kh&i ng1ip nhm nâng cao näng 1rc và hInh thành di ngU giáo viên giãng day 
khi nghip, can b lam cong tác ti.x v.n, h trg h9c sinh, sinh viên khôi nghip. 

- T6 chirc 150 lOp dào tao, tp hu.n cung c.p kin thrc, k näng cci bàn v 
khOi nghip cho 15.000 hrcct h9c sinh, sinh viên các cci sO giáo dic nghê. nghip. 

- 100% các tru&ng cao d.ng, 50% các truOng trung cp thành 1p th 
chuyên gia tu vn, h trçi kh&i nghip cho h9c sinh, sinh viên. 

- T chirc các doàn h9c t3p trao di kinh nghim tai  nuOc ngoài cho di 
ngil lam cong tác h trçr h9c sinh, sinh viên kh&i nghip: it nh.t 03 doàn. 

b) Nhim vi và giãi pháp 
- Biên so?n, in .n, phát hãnh tài 1iu tp hun, bi dung, dào tao:  B tài 

1iu cung cp thông tin, kiên thi'rc v khOi nghip và h sinh thai khOi nghip; b 
tài lieu dào tao,  bôi dung can b lam cong tác tu van ho trçi hçc sinh, sinh viên 
khOi nghip; b tài lieu dào  tao,  bôi dung nhà giáo day  chircing trInh khOi 
nghip; b tài lieu tran bj kiên th(rc, k5 näng khOi nghip cho hçc sinh, sinh 
viên. B tài 1iu duçic bo sung, süa dôi qua tirng nàm. 

- T chirc các chuyên gia, th chirc có kinh nghim vã uy tin v khOi 
nghip biên son các tài 1iu và t chOc dào tao,  tp huan, bôi dung ye khOi 
nghip phü hçip vOi dc diem tInh hInh cüa giáo diic nghê nghip. 

- T chirc các khóa dào tao,  t.p hu.n, bM dixöng cho di ngU can b, nhà 
giáo, ngu?ii lam cong tác tu van, ho trçl hçc sinh, sinh viên khOi nghip. 

- T chirc khóa dào tao,  tp htthn kin thi'rc, k5 nng cci bàn v khOi ngl'iiep 
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cho hçc sinh, sinh viên; t chc cac hoat  dng thiic tAP  trài nghim tai  doanh 
nghip d& tao diu kin cho hçc sinh., sinh vien duçic tiep xüc vài các hoat dng 
san xut kinh doanh cüa doanh nghip. 

- Khuyn khIch các co si giáo dic ngh nghip xay drng chuyên d khOi 
nghip và dua vào chucing trInh dào tao  theo huàng bat buc hoc tr chçn dê 
phü hccp vói thrc tin. 

- Tang cuing t chrc các hoat  dng giao Km. hi thâo trao di, h9c tp 
kinh nghim trong rn.râc và quc t v dào tao  khôi nghip trong nhà truông cho 
di ngü lam cong tác tu v.n, h trq hQc sinh, sinh viên khii nghip. 

3. To môi tru'èng h trç kh&i nghip trong cãc co s& giáo dc nghê 
nghip và tIm kim ttr?vng sang to cüa hçc sinh, sinh viên 

a) Chi tiêu 
- 70% các trtr&ig cao d&ng, trung cp Co it nEAt 05 ' ti.thng, dir khâi 

nghip cüa h9c sinh, sinh viên dugc ho trçi dâu tix tü nguôn kinh phi phü hcip 
hoc két nôi vâi các doanh nghip, các qu mao  hiêm. 

- 50% các tnthng cao dâng, trung c.p giáo dic ngh nghip hInh thành các 
trung tam h trç h9c sixth, sinh viên khOi nghip hoc các câu lac  b khci nghip 
theo ITnh vxc; ph& hçp vâi các doanh nghip dé ho trçl ca si 4t chat, trang thiêt 
b co ban dé hhih thành các trung tam, câu lac  b khii nghip tai  các cd so giáo 
dxc ngh nghi4p. 

- Xây dmg h théng ccc sO dtr lieu quãn 1, kt n6i tuOng, dr an khOi 
nghip và tx tao  vic lam cüa hyc sinh, sinh viên nhm két nôi vOi doanh 
nghip, nhà dâu tu. 

b) Nhim vi và giài pháp 
- T chüc các cuc thi sang tao,  khOi nghip dành cho bce sinh, sinh viên 

the co sO giáo dic nghe nghip các cap nhäm tim kiêm, phát hin tt.rOng, dr an 
khOi nghip hang näm, dnh kr  thãm djnh, sang lc và ho trcl thirc hin dir an. 

- Xây drng, t chirc duy trI, vn hành h thing ?h.n  mm quãn 1, theo 
dOi ho trçi hc sinh, sinh viên giáo dic nghê nghip doi mói, sang tao  và kh&i 
nghip trong câ nuOc; xây drng C6ng thông tin kêt nôi doanh nghip, doanh 
nhân ho tro hoc sinh, sinh vien khOi nhip; xây drng san giao djch ' tuOng 
khOi nghip, dr an khOi nghi4p trirc tuyen giUa các co sO dào tao,  các hc sinh, 
sinh viên va các doanh nghip. 

- Các Co sO giáo dixc ngh& nghi4p xây dirng trung tam h trçl khOi nghip, 
tao không gian khOi nghip di'ing chung cho hpc sinh, sinh viên trong nhà truOng 
khOi nghip; khuyên khich thành l.p các câu lac  b khOi nghip phi hgp vOi 
ngành nghê dào tao. 

- Ph,i hçcp vOi doanh nghip be tn, du tu s'ra chta, cái tao,  nâng c.p co 
sO v.t chat, trang thiêt bi cüa các nhà tru?mg dê hInh thành môi truông djch vi 
cung cap, hO tro hc sinh, sinh vien, tao  không gian dung chung cho h9c sinh, 
sinh viên; ho trçl kinh phi cho the hoat dng khOi nghip, các câu lac  b khOi 
nghiêp, cac trung tam h trg hçc sinh, sinh viên khOi nghip. 
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4. H trçi ngun v€in cho di an khôi nghip, tuông khôi nghip cüa 
hçc sinh, sinh viên 

a) Chi tiêu 
- 50% các trumg cao dng, trung giáo dic ngh nghip tang cuing b trI 

ngun von h trçl hçc sinh, sinh vien khâi nghip. 
- 50% các trithng cao dng, trung cp giáo dic ngh nghip tang cuing 

cong tác kt noi vói các doanh nghip, vn dng xã hi hoá nguôn 1irc to chirc 
các hot dng khâi nghip và huy dng nguôn von ho trcl các dir an, tithng 
khôi nghip cüa h9c sinh, sinh viên. 

b) Nhim vi và giài pháp 
- Cct s& giáo d%lc ngh nghip chi dng b trI kinh phi lit các ngun thu 

hçip pháp cüa ca si (bao gôm nguôn chi thtring xuyên, nguon nghiên cru khoa 
hçc h9c sinh, sinh viên, nguôn xà hi hóa,...) vào nguôn von dành cho hoat 
dng khâi nghip cüa Ca sâ và h trçc h9c sinh, sinh viên khôi nghi4p. 

- Ca so giáo dijc ngh nghip chü dng th chrc cac hot dng tim kim 
ngun kinh phi, k& nôi, thu hiit dâu tu lit các cá nhân, to chrc dôi vOi các dr an 

khOi nghip cüa hçc sinh, sinh viên. 
- Xây dmg Qu5r h trçi h9c sinh, sinh viên khOi nghip t.i các nhà trtthng 

tü nguOn kinh phi vn dng xä hi hoá. 
- Chü dng ph6i hçip k kt thoà thun hçrp tác ph6i hçip vOi các doanh 

nghip, các nhà du tu d dng hãnh t chüc các hot dng khOi nghip, ho trq 
nguôn von dâu tu các dr an, ttxOng khM nghip cüa hçc sinh, sinh viên. 

5. Hoàn thin co ch, chInh sách h trçY h9c sinh, sinh viên kh.ri 
nghip 

a) T6 chirc các hoat  dng nghiên ciru, hi nghj, hi thào rà soát, phát hin 
khoáng tr&ig chinh sách nham dê xu.t, sira dôi boc ban hành chInh sách ye ho 
trg h9c sinh, sinh viên khOi nghip trong tInh hinh mOi. 

b) Nghiên cfru, xây dirng và ban hành b tiêu chI dánh giá các ccy sO giáo 
diic ngh nghip ho.t dng khOi nghip theo Quyêt djnh 1665. 

c) Ph& hçip vOi các b, ngành lien quan, d xut sira di b sung hoc ban 
hành mOi các van bàn quy djnh v ca ché, chmnh sách v ho trq hpc sinh, sinh 
viên khOi nghip; chInh sách dôi vOi nhà giáo, ngixii lam cong tác ho trçl hpc 
sinh, sinh viên kh&i nghip theo quy djnh. 

a , . , .A * 6. Cong tac quan ly, dieu hanh 
a) T chtc dánh giá các cci sO giáo diic ngh nghip theo tiêu chI dánh giá 

the co sO giáo diic nghe ngMp hot dng khOi nghip theo Quyêt djnh 16651QD-
TTg. 

b) T chtc khào sat, thng kê dtt lieu, dárih giá thrc trng cong tác h trçY di 
mOi, sang tao, khOi nghip cho hçc sinh, sinh viên ti các co sO giáo dic nghê 
nghip. 

c) H&ng näm, t chrc theo dôi, kim tra, giám sat, dánh giá vic trin khai 
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K hoch tai  các dja phuccng và cci sâ giáo dic ngh nghip. 
d) T chüc tng k&, dánh giá thrc hin K hoch. 
V. K1NH Pifi TR1JC HLN 
1. Ngun kinh phi thrc hin: Tü ngãn sách sách nhà nrnc và các nguôn 

kinh phi xä hi hoá, dóng gop, vn dng tài trçl hcip pháp khác. 
2. Tng kinh phi dr kin: 118.380 triu ding, trong dO: Ngun ngân sách 

nhà nuc là 68.380 triu dng; kinh phi xA hi hoá d kin là 50.000 triu dông. 
VI. TO CHUC THITC HIN 
1. Tng eye Giáo dye ngh nghip 
a) Là Co quan thuing tWc,  tham mixu giáp B trung B Lao dng — 

Thuong binh và Xä hi chi dao thc hin Kê hoch trin khai D an "H trçi hçc 
sinh, sinh viên khâi nghip dn näm 2025". 

b) Chü trI, phi hcip viii các Cic, Vi, don vj lien quan trin khai thrc hin 
K ho.ch nay; xây drng kê hoch näm, d xuAt kinh phi thrc hin hang näm. 

c) Chü dng phi hcip vri các doanh nghip k) k& thOa thun hcip tác, v.n 
dng các nguôn h1rc dê thrc hin các ni dung hot dng cüa Kê hoch. 

d) Hithng dk các Co so giáo diic ngh nghip trin khai thiic hin. 
e) T chrc kim tra, dánh giá, theo dOi và báo cáo vic tri&i khai K ho.ch. 
2. Vy K hoch — Tài chInh 
Tng hçip dr toán thrc hin K hoch trin khai D an vào di toán ngân 

sách nhà n'aOc chung cüa Bô theo quy djnh, trmnh B tnrOng phân bô kinh phi 
thrc hin K hoch triên khai D an hang nm. 

3. Si Lao dng - Thiro'ng binh và Xã hôi các tinh, thành pht tryc 
thuôc Trung irong 

a) Chii trI, phM hqp vOi các sO, ngành lien quan tham mixu trInh Uy ban 
nhân dan cp tinh Kê hoch triên khai Dê an tai  dja phucing. 

b) Chi dao,  don dc, theo dôi vic thrc hin K hoch trin khai D& an ti 
dja phuong, djnh k' hang näm báo cáo B Lao dng - Thucmg binh và Xä hi 
(qua Tong cic Giáo d'çic nghê nghip). 

4. Các co sir giáo dyc ngh nghip 
a) ChU dng phi hcip vOi các dn vj lien quan xây dmg K hoch trin 

khai Dê an theo giai don và tng nàm cüa don vj. 
b) Djnh k báo cáo Tng cic giáo diic ngh nghip, SO Lao dng - 

Thuong binh và Xã hi, co quan chü quán kêt qua hoat dng h trçl hçc sinh, 
sinh viên khOi nghip cüa don v.I. 

BO LAO DQNG - THUØNG BINH vA xA HOI 
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