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QUYET DNH 
he duyt Kê hoch trin khai Be an "H trcr hQc sinh, sinh viên 

khôi nghip den näm 2025" nAm 2019 

TRING BQ LAO BQNG - THU'NG BINH VA xA HQI 

Can ci'r Nghj djnh s6 14/2017/ND-CP ngày 17 thang 02 näm 2017 cUa 

ChInh phU quy djnh ehrc näng, nhim vi,i, quyên hn vã Co câu to chrc cUa B 

Lao dng - Thucing binh và Xã hOi; 

Can cr Quyet djnh s6 929 /QD-LDTBXH ngày 28 tháng 6 näm 2019 
cüa Bô truOng B Lao dng — Thixong binh và Xä hi v vic phê duyt K 
hoach trin khai D an "H trci hQc sinh, sinh viên khOi nghip den nãm 2025"; 

C.n di Thông tu s6 126/2018/TT-BTC ngãy 26/12/20 18 cüa B trixâng 
Bô Tài chInh huàng dn quán 1 vã sü diving kinh phi thrc hin Dê an "H trci 
hQc sinh, sinh viên khôi nghip dn nàm 2025" 

Xét d nghj cüa Tng Cc tnrng Tng ciic Giáo dic ngh nghiêp, 

QUYET BNH: 

Dieu 1. Phé duyt kern theo Quy& djnh nay Ké hoch trin khai D an 
"H trY hoc sinh, sinh vién khâi nghip den näm 2025" näm 2019. 

Diu 2. Quy& djnh nay có hiu 1irc thi hành k tr ngày k. 
Biu 3. Chánh Van phông, Tang Ciic tnthng T6ng ciic Giáo dc ngh 

nghip, Vu tnrng Vi Kê hoch - Tài chInh Giám dôc So Lao dng - 
Thirng binh và Xâ hQi các tinh, thành phO trirc thuc Trung ucmg và Thu 
trt.rOng cac Co quan, don vj có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt 
djnh nay./ 

Noi nhân: 
-NhuDiêu3; 
- B trrning (dé b/c); 
- Van phong Chmnh phu; 
- Ban Tuyên giáo Trung ixang; 
- B: TC, KHDT, KHCN, GDDT, TI'TT (d p/h); 
- Trung uong Doan TNCS Ho ChI Minh (d p/h); 
- PhOng Thi.rcmg mai vã Cong nghip Vit Nam (d p/h); 
- Ban Djêu hành D an 844 (d p/h); 
- Các So LDTBXH (d th/h); 
- Cc ca sO giáo diic ngh nghip (d fIb); 
-  Cong UDT B LDTBXH; 
- Li.ru: VT, TCGDNN. 





KT. BO TRU'NG 
IJNG 

BQ LAO DQNG - TIWING BINJ{ CONG IIOA XA HOI CIII) NGHIA VIT NAM VAXAHOi
DCMPTLrdO...HaHh phüc 

S& 95 /QD-LDTBXI1 Ha N3i, ngày ctháng 7 nãm 2019 

QUYET DJNH 
Vê vic phê duyêt K hoach trin khaj D 

an "I1 tro h9c sinh, sinh viên 
khôi nghiêp én nãm 2025" näm 2019 

BQ TRIfÔNG BQ LAO BONG - THIXONG BINH VA XA HQi 

Can cr Nghi djnh s l4/2O17/NCp ngày 17 tháng 02 nAm 2017 cüa Chinh phü quy djnh chCrc nang, nhiêm vir, quyén han và co câu to cht'rc cüa B Lao dOng - Thi..rong birth va Xâ hi; 

CAn ci'r Quyét djnh s 929 /QD-LDmxj.j ngAy 28 tháng 6 nAm 2019 
cüa Bô tnrrig BO Lao dng — Thtwng binh và XA hi ye vic phé duyt Kê 
hoach triên khai Dé an "H trçi h9c sinh, sinh vién khâi nghiêp den nAm 2025"; 

CAn ccr Thông tu s6 126/2018/Tf'-BTC ngAy 26/12/2018 cüa Bô trung Bô Tài chInh hrng dan quãn 1 va str drng kinh phi thirc hin Dé an "Ho tr? 
h9c sinh, sinh vien khâi nghip den nAm 2025"; 

Xét dà nghj cüa Tng Ciic trtxing Tong circ Giáo dic nghé nghip, 

QUYET BjNH: 
Diu 1. Phé duyt kern theo Quy& djnh nay K hoch trin khai D an 

"Ha tr hçc sinh, sinh viên khâi nghip dn nAm 2025" nAm 2019. 

Diu 2. Quyt djnh nay cO hiu 1rc thi hânh k tc ngày k. 

Diu 3. Chánh Van phông, Tng Ciic tnnng Tng citc Giáo dirc ngh 
nghip, Vi trirâng Vi Ké hoach - Tâi chinh, Giám dc Sâ Lao dng - 

Thuong binh và Xã hi các tinh, thãnh pM trirc thuc Trung trang và ThU 

tnrâng CC co quan, don vj Co lien quan chju trách nhim thi hAnh Quyt 

djnh 

Nui nhn: 
_N1niDieu3; 
- B truâng (dê b/c); 
- Van phOng Chtnh phU; 
- Ban Tuyêfl giáO Trung uong; 
- Bô: TC, KHDT, KHCN, GDDT, 11T1' (d p/h); 
- Trung uong Doàfl TNCS H Chi Minh (d p/h); 
- Phbng ThucYng mi và Cong nghip Vit Nam (d p/h); 
- Ban Diêu hành Dê an 844 (d p/h); 

- C So LDTBXH (dê thlh); 

- Các cci sO giáo dvc nghê nghip (d t/h); 

- crigTrDT LDTBXH; 
- Lu'u: VT, TCGDNN. 





G - THIJ'ONG BINH CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIIT NAM 
XA HQI Dc 1p - Tir do - Hanh  phüc  

* KEHOACH 
Trien khai Dê an "H trçr h9c sinh, sinh viên kh&i nghip dn näm 2025" 

11am 2019 
(Kern theo Quyet djnh so 959 /QD-LDTBXH ngày 05/7/2O19) 

Thiic hin Quyet djnh so 1665/QD-TTg ngày 30 tháng 10 näm 2017 cüa 
Thu tuàng ChInh phü ye vic phé duyt De an "Ho trci hpc sinh, sinh vien khôi 
nghip den näni 2025"; Quyet djnh sO 929 /QD-LDTBXH ngày 28 tháng 6 näm 
2019 cüaB triiing B Lao dng - Thixcing binh - xA hOi  ye vice phê duyt K 
hoach triên khai Dê an "Ho trq h9c sinh, sinh viên khâi nghip dn näm 2025", 
Bô Lao dng - Thucmg binh và Xà hOi  ban hành Kê hoach triên khai D an "H 
trçl h9c sinh, sinh vien khôi nghip den näm 2025" näm 2019 (sau day gi là K 
hoach nàm 2019) nhu sau: 

I. Mijc dIch, yêu cu 

1. Tuyên truyn thüc dy tinh thn kh&i nghip Va ti,r tao  vic lam cüa h9c 
sinh, sinh viên; trang bj kiên thüc, icy näng ye khôi nghip gi1Lp h9c sinh, sinh 
vien tr tin, chU dOng,  sang  tao  trong vic khâi nghip, chü dng tim vic lam, t%r 
tao vic lam sau khi tot nghip. 

2. Nâng cao nang lrc các c s giáo dic ngh nghip v cong tác dào tao, 
bôi dixOng, rèn 1uyn h9c sinh, sinh viên va h trq hQc sinh, sinh vien khi 
nghip và tr tao  vic lam. 

3. Thiic dÀy xây dng trung tam h trçi h9c sinh, sinh vien khôi nghip, 
môi trueing h trçi h9c sinh, sinh viên kh&i nghip trong các Cu so giáo dtc nghê 
nghip•. 

4. TIm kim ngun 1irc xã hi hóa, thu hiit sr tham gia cüa các doanh 
nghip, các qu dÀu tu, các nhà dâu tu va các to ch(rc, cá nhân lien quan trong và 
ngoài nuOc vao cong tác h trçl h9c sinh, sinh vien khOi nghip. 

5. Vic trin khai thirc hin K hoach näm 2019 duçic t chrc rng khp 
trong các dja phuung và trong các Co sO giáo diic nghO nghip trên toàn quôc; 
dam bão thrc hin hiu qua, tránh lang phi, hInh thc. 

II. Nhim viii, giãi pháp 

1. Cong tác tuyën truyn, truyn thông 

a) Biên so?n, in An, phát hành CAm nang'v khOi nghip ya tu tao vic lam 

cho hQc sinh, sinh viên các co sO giáo dic nghe nghip. 

b) T chrc truyn thông v khOi nghip trên các phucmg tin truyên thông 

dai ching: 

- Dat banner, mO chuyên trang ye khOi nghip trên cãcbáo di4n t1r và báo 

in; xay dmg và phát trailer v khOi nghip trên các kênh truyen hrnh; 



- Xây drng tuyn các bài vit, phóng sr tuyên truyên ye kh&i nghip trên 
các báo in, báo din tCr và truyên hInh; 

- T chüc giao h.ru, tça dam, din dan trirc tuyên v chñ dê kh6i nghip 
trên các báo din tr, truyên hInh. 

c) Truyên thông trên mang xä hi: 

- Xây d,rng và vn hành fanpage, kênh youtube truyn thông v& khâi 
nghip; k& ni di ngU chuyên gia, cong tác viên dê lam các san phâm truyên 
thông däng trên fanpage và youtube; 

- Lam các videoclip Va infographic, app... theo các chuyên d truyn 
thông v khâi nghip trén mtng xã hi; 

- T chrc Cuc thi tim hiu v khâi nghip và các linh vrc giáo dtc ngh 
nghip trên mang xã hi. 

d) Ph6i hçp tuyen tmyn, htthng dn hçc sinh, sinh viên sir dtng, khai 
thác ngun thông tin, hçc 1iu tir Cong thông tin khâi nghip di mi sang tao 
quôc gia: Các ccy so giáo dc ngh nghip tuyên truyn, hiiOng dn hçc sinh, 
sinh viên sir ding, khai thác nguôn thông tin, h9c lieu tir Cng Thông tin khOi 
nghip di mOi sang tao  quôc gia theo Quyt djnh s 844. 

e) T chirc tuyên throng, khen thuOng din hInh: tuyên duong, khen 
thi.r&ng ton vinh các tp th& Ca nhân Co dóng gop tIch circ cho hoat dng khOi 
nghip cüa hc sinh, sinh viên các Co sO giáo diic ngh nghip thông qua hot 
dng tong kt, dánh giá thrc hin Chuong trInh näm 2019 và dánh giá, trao giãi 
t?i các cuc thi. 

2. Ngày hi khOi nghiêp dânh cho hçc sinh, sinh viên các cci sO giáo dijc 
ngh nghip näm 2019 

a) Phi hçp t chi:rc "Ngày hi khOi nghip dôi mOi sang tao  vUng Dông 
b.ng song Hng Va Trung du mien nüi phia Bäc" näm 2019. 

b) T chüc "Ngày hi huOng nghip khOi nghipt' näm 2019. 

3. T chüc hi nghj, hi tháo 

a) T chrc hi thão k& ni doanh nghip, nhà dAu tu M trçy h9c sinh, sinh 
vién khOi nghip näm 2019. 

b) PMi hçip t chi.rc chuong trinh giao li.ru, tQa dam v khOi nghip cho 
h9c sinh, sinh viên tai  các Co sO giáo diic ngh nghip. 

4. T chtirc dão tao, tp hun, bôi dung kién thc, k näng khOi nghiep 

a) Biên soan, in .n vã phát hành tài 1iu cung cp kin thirc, k5 näng khOi 
nghip cho di ngQ can b tu vn, h tro hQc sinh. sinh viên khOi nghip trong 
các Co sO giáo dc ngh nghip: 

- Biên soan, in n, phát hãnh b tâi 1iu tp hu.n, bi duOng can bô lam 
cong tác tu van, ho trV hçc sinh, sinh viën khOi nghiêp; 

- Biên soan, in an, phát hành b tãi 1iu tp hu.n. bi duO'ng cung cp kin 

thOc, k5 näng khOi nghip và ti,r t?o vic lam cho h9c sinh, sinh vién. 
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b) TO chirc ttp huãn, bôi dng can bô, nhã giáo, nguO'i lam cong tác h 
trçi hoc sinh, sinh vien khii nghip trong các Co sâ giáo diic nghe nghip. 

c) T chirc tp hun, bi duOrng h9c sinh, sinh vién cung cp kin thirc nén 
tang dê hinh thành các tuông khâi nghip cho h9c sinh, sinh viên các co sâ 
giáo dic nghe nghip. 

5. Tio môi trtr?ng h trV h9c sinh, sinh vién khi nghip và tim kim 
tixâng sang tio khôi nghip cüa h9c sinh, sinh viên trong các co si giáo dic 
nghë nghip 

a) Xây dirng 4n hành h thng phAn mm quán l', theo dOi h6 trçY h9c 
sinh, sinh viêngiáo dc nghê nghip dôi mdi, sang to và khii nghip trong cã 
nuâc; xây dirng Cong thông tin kêt nôi doanh nghip, doanh nhãn h trçl h9c 
sinh, sinh vién khâi nghip. 

b) Xây dirng trung tam khii nghip tai  các co so giáo dic ngh nghip 
nhm to không gian khOi nghip dung chung cho h9c sinh, sinh viên khOi 
nghip: 

- Thüc dAy ccx sO giáo ditc ngh nghip xay drng trung tam h trçl hQc 
sinh, sinh viên khOi nghip, câu lc b khOi nghip; 

- Phi hçip vOi cãc doanh nghip h trg xây dirng02 trung tam h trçl hQc 
sinh, sinh viên kh&i nghip ti các ccx sO giáo diic nghê nghip 0 mien Bäc và 
Nam. 

6. H trq ngun vn cho các dir an, tuOng khOi nghip cüa hQc sinh, 
sinh viên các ccx sO giáo dc nghê nghip 

a) Ccx sO giáo dc ngh nghip chü dng b trI ngun vn h trcx ' tuOng, 
dir an khOi nghip cüa hQc sinh, sinh viCn. 

b) Phi hcip vOi các doanh nghip h trçi ngun vn, hInh thành các Qu5 
h trcx khOi nghip dê h trçx cho các dr an, lirOng khOi nghip cCia h9c sinh, 
sinh viên va giüp cac hoat dng khOi nghip cüa ccx sO. 

7. To chirc quán 1, diu hành 

a) Xây drng tiêu chI dánh giá các ccx sO giáo dic nghê nghip khOi nghip 

theo Quyêt dtnh so 1665. 

b) Kiêm tra, don d&, giám sat, theo dOi vic trin khai K hoach näm 

2019 tai các dja phuong trên Ca nuOc. 

c) Dê xuât Bô Tài chInh cAp kinh phi d thrc hin K hoach näm 2019. 

III. Kinb phi thirc hin 

1. Nguôn kinh phi thrc hin: Tü ngân sách sách nhà nuóc va các ngun 
kinh phi xä hi hoá, dóng gap, v.n dng tài trçl hcxp pháp khác. 

2. Tong kinh phi dir kiên: 2.9 50 triu dng tr ngun ngân sách nhà 

nWC. 
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IV. To chrc thic hin 

1. Tong civic Giáo dc nghê nghip 

a) Là Co quan thuing trirc, tham mi.ru giüp Bô trung BLao dng — 
Thucing binh và Xã hi chi dao  thc hin Kê hoach triên khai Dê an "Hi trg 
h9c sinh, sinh viên khi nghip dn närn 2025". Chü trI, phi hqp vài các don 
vj lien quan trin khai th'irc hin K hoach n.m 2019. 

b) Chü dng phi hcp vri các doanh nghip k kt thôa thun hgp tác, 
v3n dng các nguôn hrc dê thrc hin các ni dung hoat dng cüa Kê hoach 
närn 2019. 

c) To chirc phát dng các co si giáo dic ngh nghip trin khai thirc 
hin Kê hoach näm 2019. 

d) T chrc kim tra, dánh giá, theo döi và báo cáo vic triên khai thirc hin 
K hoach näm 2019. 

2. Vt K hoach — Tâi chInh 

Tong hcip dr toán ngãn sách nhà nuOc näm 2019; trInh Bô twang dam 
bão kinh phi thc hin Chtrong trInh nãrn 2019. 

3. So Lao dng - Thuong binh và Xâ hi các tinh, thành ph6 tri,rc thuc 
Trung wmg 

a) Chü trI, phi hçp vOi các sO, ngành lien quan tham mu'u trInh Uy ban 
nhân dan cp tinh trin khai K hoach nàm 2019 trên dja ban. 

b) Chi dao, don dc, theo dOi vic trin khai thirc hin Kê hoach näm 
2019 tai  dia phuong. Tong hcip, báo cáo hoat dng khOi nghip CáC CO SO giáO 
dc ngh nghip trên da bàn v B Lao dng - Thirong binh và Xà hi (qua 
TOng c1ic Giáo diic ngh nghip) triiOc ngày 31 tháng 12 näm 2019. 

4. Co sO giáo diic ngh nghip 

a) Chü dng phi hp vOi các don vi lien quan triên khai các ni dung 
hoat dng cüa Kê hoach theo giai doan  và näm 2019. 

b) Tng hçip kt qua hoat dng h trg h9c sinh, sinh viên khOi nghiêp 
cüa don vj vào ni dung báo cáo cui näm và báo cáo co quan quãn 1 nhà 
nirOc theo quy djnh.I. 

BQ LAO DQNG — TH1NG BINH VA xA HQI 



PHU LIJC 

NTIIEM VU C1J THE 
Be an "H trçr hoc sinh, sinli viên khô'i nghip den näm 2025" näm 2019 
em theo Quyt thnh s 959 /QD-LDTBXH ngày 051háng 7 närn 2019) 

San phâm hoàn 
thành  

Thôi gian 
thic hiên  

Co quan, don v 

chü trl thtic hin 

Co quan, don vi phôi 
hçp thic hin 

a 

C 

d 

b 

Cong tác tuyên truyn, truyn thông 

Biên soan tài lieu, n phm tuyên truyn: 
Biên soan, in n, phát hành Cm nang v khâi nghip và ti,r t?o  viéc 
lam cho hQc sinh, sinh viên các ca s& giáo dc ngh nghip  

T chi'rc truyn thông v khâi nghiêp trén các phuang tin truyn 
thông di chiing: 
- Dt banner, m chuyên trang v khâi nghip trOn các báo din tfr và 
báo in; xây dirng và phát trailer v kh&i nghip trén các kOnh truyn 
hInh. 
- Xây drng tuyn các bài vit, phóng sir tuyên truyn v khâi nghip 
trén các báo in, báo din tir và truyn hInh. 
- T ch(rc các bui giao hxu, tQa dam, din dan trirc tuyn v chü dê 
khii nghip trên các báo din tü, truyn hmnh. 

Phi hcip giói thiêu, tuyen truyn, hr&ng dn h9c sinh, sinh viên v 
vic sü ding, khai thác ngun thông tin, hçc lieu tr Cng Thông tin 
kh&i nghip dM mâi sang tao  quc gia theo Quyt djnh s6 844 cho 
HSSV trong các ca si giáo dc ngh nghiêp 

Các tài lieu, n 
ph.m tuyên truyên 

Ca näm Tng cic GDNN jCci quan, dan vi lien 
quan 

Các ch.rcrng trInh, CânAm 
chuyên miic 
tuyên truyên 

Theo döi, báo cáo Ca näm 

Tng cic GDNN 

Tng cic GDNN Ca quan, dan v lien 
quan 

Ca sâ giáo duc 
nghê nghiêp 

Ca quan, dan vl lien 
quan 

Van phông Ban Diêu 
hãnh 844; Tong cic 

GDNN 

  

Ca näm Truyn thông trén mng xä hi: 
- Xây dirng và 4n hành fanpage, kênh youtube truyn thông v khâi 
nghip; kt nM di ngU chuyên gia, c)ng tác vién d lam các san 
phm truyn thông dãng trên fanpage và youtube. 
- Lam các videoclip và infographic, app... theo các chuyOn truyn 
thông v khài nghip trén mang  xã hi. 
- T chfrc CUÔC thi tim hiu v khâi nghip và các !inh vrc giáo duc 
right nghip trên mang  xA hôi. 

Các chrang trinh, 
chuyên mi1c 
tuyên truyên trên 
mang xä hi 



a Phôi hp t6 chcrc "Ngày hi khâi nghip di mói sang t?O viing Dông 
bang song Hng và Trung du min nüi phIa Bc" näm 2019 

To ch(rc "Ngày hi htróng nghip khâi nghip" näm 2019 

Ngày hi &rçic t Cánàrn 

chirc 

Ngày hi drçic to Cánäm 
chüc 

Ca quan, don v! 
chü trI thirc hin 

Co'quan,do'flVi phi 
hqp thirc hin Hoat dông 

e To chirc tuyên dixong, khen thiróng clien hInh: tuyên dtxcrng, khen 
thirâng ton vinh cac tap th, cá nhân có dóng gop tIch crc cho hoat 
c1ng kh&i nghip cüa hçc sinh, sinh viên các co s& giáo diic nghê 
nghiep thông qua hoat dng tng kt, dánh giá thrc hiên Chrang 
trInh nãm 2019 

TT San phâm hoàn 
thành 

Thai gian 
thiyc hin 

Cánãm Theo dOi, báo cáo T6 ng cvc GDNN Vii, don vj lien quan; 
Các dia phucmg; Ca sâ 
giáo dc ngh nghip 

2 Ngày hôi khói nghiép dành cho hoc sinh, sinh vjên các co s& giáo duc nghê nghip 11am 2019  

Tong ciic GDNN; 
CDN CNC Ha Ni; 

Tong cvc GDNN;  

Các dan vj lien quan; 
ca sâ giáo dtc ngh 
nghip 

Các don vj lien quan; 
ca s0 giáo diic ngh 
nghip 

3 To chuc hi ngh, hi thão 
a To chrc hi tháo kt n6i doanh nghip, nhà du tu h trq hc sinh, 

sinh viên khii nghip nAm 2019 
Tt chrc Hi tháo Ca näm Tng ci1c GDNN Các ca sâ GDNN, các 

doanh nghiêp, doanh 
nhân dng hành h trq 
HSSV khâi nghip 

Ca näm Tng ciic GDNN Phôi hçp t6 chCrc chuong trmnh giao 1uu, tça dam v kh&i nghip cho 
hc sinh, sinh vién tai các ca sâ giáo dic ngh nghip  

To chrc giao lim, 
toa dam ti các 
tru?mg cao ding 
trong Ca nuàc  

Các co sâ GDNN, các 
doanh nghip, doanh 
nhân dng hành h trçl 
HSSV khài nghip 

4 To chfrc dào tao, tap hun, bi dirong kin thfrc, k nãng kho'i nghip 
a Bién soan, in n và phát hânh tài 1iu cung cap kin thirc, k nãng 

khài nghiep cho di ngü can b Pi van, h trçY hoc sinh, sinh viên khài 
nghip trong các cor s& giáo d%lc ngh nghip: 
- Xáy drrig b tài lieu tp huán, bi ckràng can bô lam cong tác tu 
van, hO trçr hoc sinh, sinh viên khâi nghip. 
- Xây drng b tài lieu tp hun, bi throng cung cp kin thüc, k 
näng kh&i nghiêp va tir tao viêc lam cho hQc sinh, sinh viên. 

Tài 1iu tp hun 

  

Ca näm Tng ciic GDNN 

  

Các doanh nghip dng 
hành h trq HSSV khâi 
nghip; các ca sâ giáo 
dic ngh nghip 



b 

C 

To ch(rc tp huân, bôi dtröng can b, nhà giáo, ngithi lam cong tác ho 
trçr hoc sinh, sinh viên khri nghip trong các ccx sâ giáo duc ngh 
nghip 

Ti ch(rc tp huAn, bi duO'ng hçc sinh, sinh viên cung cp kin thüc 
nn tang d hInh thành các tiràng khâi nghip cho hQc sinh, sinh 
vién các ccx sâ giáo dic ngh nghip 

3 tirong sang to khôi nghiêp cüa hçc sinh, sinh viên Tao môi trirong h trç hçc sinh, sinh viên khói nghip và tIm kin 
diic nghê nghip 

Cor quail, don v phôi 
hçp thlic hin 

Các doanh nghiép dong 
hành h trçl HSSV khâL 
nghip; các ccx sâ giáo 
diic ngh nghip 

Các doanh nghip dong 
hành h trq HSSV khài 
nghip; các ccx sà giáo 
duc ngh nghip 

trong các co sO giáo 

San phm hoàn 
thành 

Hoit dng 

To chIrc khóa tp 
huAn, bi dung 
cho can b, nhà 
giáo 

To ch&c khóa tap 
hun, bi duoiig 
cho hQc sinh, sinh 
vien 

Thôi gian 
thirc hiên 

Ca nãm 

Ca nãm 

Co quail, don vj 
chü trl thuc hiên 

Tong cue GDNN 

Tong c11c GDNN 

Ca näm Tong cic GDNN 

Ca nàm 

Ca nãm 

T6ng cue GDNN 

Ccx s& giáo diic 
ngh nghiôp 

Ca näm Ccx sâ giáo due 
ngh nghiêp 

Xây drng van hành h th6ng phn mm quãn li', theo dOi h tro hoc 
sinh, sinh vién giáo duc ngh nghip di mâi, sang tao và kh&i nghiêp 
trong cá nuàc; xây dirng Cing thông tin kt ni doanh nghip, doanh 
nhân h tror hoc sinh, sinh viên kh&i nghip 

Xây drng trung tam khài nghiêp tai các ccx sâ giáo duc ngh nghip 
nhAm tao không gian kh&i nghip dàng chung cho hoc sinh, sinh viên 
khài nghip: 

Thác day ccx sâ giáo die nghe nghip xây dung trung tam h trçx hQc 
sinh, sinh viên khâi nghip, câu lc b khxi nghiêp 

Phôi hçxp vâi các doanh nghip h tror xay dirng 02 trung tam, không 
gian h trçi khài nghip tai các ccx sâ giáo diic ngh nghip & min 
Bc và Nam 

H thông quân l 
thrcxc xay drng, 
van hành 

H trçv nguôn von cho các dir an, ttrông khôi nghip cüa h9c sinh, sinh viên các co so giáo dyc nghê nghiêp 
Các doanh nghip, 

doanh nhân ding haul' 
ho trcx llSSV khOi 

nghiep 

a 

b 

Các doanh nghip, 
doanh nhân dng hành 
h trçx IISSV kh&i 
nghiêp; Cong ty cong 
ngh 

Tng c1c GDNN; Cáo 
doanh nghip, doanh 
nhân dng hành h trC 

HSSV khài nghiêp 

Các trung tam, 
câu lac bô dtrçxc 
thành 1p và hoat 
dng 

Van bàn 

Các trung tam 
&rçic xay dtrng 

a Ccx sâ giáo due nghé nghiêp chü d)ng b trI ngun vn h trq 
tithng, du an kh&i nghip cüa hQc sinh, sinh viên 

Các ngun qu 
cltrqc hInh thành 

Ca näm Ccx s& giáo duc 
ngh nghip 

Ccx sO giáo dic nghô 
nghip 

Tng c1ic GDNN; CáC 

doanh nghip, doanl3 
nhân dng hành h trC 

HSSV khOi nghip 



Co quan, don vj phôi 
hop thtyc hin 

A Tong cic GDNN; Cac 
doanh nghip, doanh 

nhân &ng hành h trçl 
HSSV kh&i nghip 

TT Hoit dng 

 

   

   

b Phi hap v&i cac doanh nghip ho trq nguOn vOn, hmnh thành cac Qu5 
ho trq khäi nghiêp d h trçi cho các dtr an, ttr&ng khâi nghip cüa 
h9c sinh, sinh viOn và giIip cac hoat dng khài nghip cüa Ca S 

Th gian 
thirc hin 

C quan, thrn vj 
chü tn thirc hin 

San phm hoàn 
thành 

Ca näm Ca s& giáo dic 
ngh nghip 

7 TO chic quãn 1, diu hành 
a Xây drng tiêu chI dánh giá cac ca sâ giáo dic ngh nghip theo djnh 

hirmg khâi nghip và chra vào dánh giá thir nghim dê các Ca sâ giáo 
duc ngh nghip 
Kim tra, dOn d&, giám sat, theo dOi vic trin khaiK hoch nãm 
2019 t?i các dia phirang trén cã rnróc 

B tiêu chI 

K hoach; các dcrt 
kim tra 

Ca nãm T6ng ctc GDNN Các vii, dan vj lien 
quan; ca sâ GDNN 

Ca näm T6ng C11C GDNN Các sà LDTBXH, các 
ca sâ GDNN 

van bàn Ca näm C D xut B Tài chInh cp kinh phi thrc hin K hoch näm 2019 Tong cic GDNN Vu K hoach Tài chInh 

Các ngun vn 
duac huy dng 

BO LAO DQNG - TH1T€NG BINI! VA xA HO! 
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