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QUYẾT ĐỊNH
về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng 

giáo dục nghề nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH•

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tô chức Chính phủ và Luật Tô chức 
chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh 
lần thứ X I - nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Căn cứ Thông báo sổ 916-TB/VPTU ngày 28 tháng 5 năm 2019 của 
Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về chuẩn bị báo cáo đề xuất 
các nội dung, kế hoạch triển khai thực hiện kết quả chuyến công tác của 
Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh thăm và làm việc tại Hà Lan và 
Cộng hòa Liên bang Đức;

Căn cứ Công văn sổ 2865/UBND-VX ngày 29 tháng 7 năm 2020 của 
ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Chương trình nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương bỉnh và Xã hội tại 
Công văn sổ 39681/SLĐTBXH-GDNN ngày 28 tháng 12 năm 2020; ỷ  kiến 
thẩm định của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn sổ 698/SGDĐT-GDCN 
ngày 12 tháng 3 năm 2020.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện 
Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Thành phố 
Hồ Chí Minh năm 2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

QUYÉT ĐỊNH:



Điều 3. Chánh Văn phòng ủ y  ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, 
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và 
Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các 
sở, ban, ngành Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân thành phố 
Thủ Đức và các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

2

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTUB: CT, các PCT;
- Sở LĐTBXH (02b); Sở GDĐT (02b);
- VPUB: Các PCVP;
- Phòng vx, TH, KT;
- Lưu: VT, (VX/Th2). .



ỦY
THÀNH

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

KÉ HOẠCH
Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp 

của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ /QĐ-ƯBND ngày 16 tháng 4 năm 2021 

của Chủ tịch Úy ban nhân dân Thành pho Hồ Chí Minh)

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục nghề nghiệp 

theo hướng linh hoạt, chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; gắn đào tạo 
phát triển nguồn nhân lực giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trường 
lao động và yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố; tập trung 
đây mạnh đào tạo nhân lực trình độ cao, đặc biệt là các ngành theo định hướng 
đào tạo nguồn nhân lực có trình độ quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội; thực hiện hiệu quả “Chương trình đột phá phát triển nhân lực và 
văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh” của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ 
Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hoàn thiện hệ thống giáo dục nghề nghiệp và quy hoạch cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh; tập trung đầu tư trọng tâm, trọng 
điêm, hình thành một sô cơ sở giáo dục nghề nghiệp có cơ sở vật chất hiện đại, 
có đủ khả năng tiếp nhận chuyển giao công nghệ, chương trình đào tạo của một 
số nước tiên tiến đáp ứng yêu cầu đào tạo các nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, 
khu vực và quốc gia đến năm 2030 nhằm đào tạo và cung cấp cho xã hội nguồn 
nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
của quốc gia và Thành phố Hồ Chí Minh.

II. NÔI DUNG THƯC HIÊN• • •

1. Đào tạo gắn với nhu cầu xã hội và thị trường lao động:
1.1. Tuyên sinh đào tạo các cấp trình độ: cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và 

đào tạo dưới 3 tháng:

a) Tổ chức ngày hội tuyển sinh, hướng nghiệp để tạo cơ hội quảng bá 
hình ảnh hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố 
Hô Chí Minh; giải đáp, thông tin đến học sinh các trường trung học cơ sở, 
trung học pho thông về các hình thức tuyển sinh, các chính sách đối với người học 
và mối quan hệ giữa các cơ sở với doanh nghiệp trong việc liên kết đào tạo,



tuyến dụng lao động sau tốt nghiệp; tổ chức gian hàng tư vấn của từng đơn vị và 
sân khấu chung cho các cơ sở tham gia tự giới thiệu và giao lưu giữa người học, 
cơ sở giáo dục nghề nghiệp và nhà tuyển dụng.

Đôi tượng tham gia: các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp,
học sinh các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở.

Dự toán kinh phí: 180.000.000 đồng (Một trăm tám mươi triệu đồng),
ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh hồ trợ 100% từ nguồn vốn sự nghiệp
chi thường xuyên.

Thời điểm triển khai thực hiện: Quí 2 năm 2021.
Đon vị chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo; ủ y  ban nhân dân 

thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

b) Tô chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về 
giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm triển khai 
hiệu quả chủ trương phân luồng học sinh vào học giáo dục nghề nghiệp sau 
tốt nghiệp bậc trung học.

Dự toán kinh phí: 1.164.800.000 đồng (Một tỷ một trăm sáu mươi bổn 
triệu tám trăm ngàn đồng), ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 100% từ 
nguồn vốn sự nghiệp chi thường xuyên.

Thời điểm triển khai thực hiện: Quí 2 năm 2021.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

1.2. Đối mới công tác giáo dục nghề nghiệp:

a) Thực hiện chuyển giao chương trình đào tạo trình độ cao đẳng các nghề 
kỹ thuật, du lịch, điều dưỡng, xây dựng phục vụ đào tạo nhân lực theo chuẩn 
khu vực ASEAN và quốc tế: Triển khai kết quả khảo sát tại các nước Nhật Bản, 
Hàn Quốc, ú c  và các nước trong khu vực ASEAN về nội dung các nghề tự do 
dịch chuyến lao động, tổ chức đàm phán và thực hiện việc chuyển giao 
chương trình đào tạo các nghề: kỹ thuật, du lịch, điều dưỡng, xây dựng để các 
cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh có cơ sở hiệu chỉnh 
chương trình đào tạo cho phù họp với khu vực ASEAN.

Đối tượng tham gia: các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập của 
Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự toán kinh phí: 998.600.000 đồng (Chín trăm chín mươi tám triệu sáu 
trăm ngàn đồng), ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh hồ trợ 100% từ nguồn vốn 
sự nghiệp chi thường xuyên.

Thời điểm triển khai thực hiện: tháng 5 năm 2021.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
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b) Tố chức triển khai đào tạo trình độ cao đẳng các nghề kỹ thuật (cơ khí, 
tự động hóa, công nghệ thông tin), du lịch, điều dưỡng, xây dựng trên cơ sở 
các chương trình đào tạo nhận chuyến giao từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
tiên tiến của Cộng hòa Liên bang Đức và các nước trong khu vực ASEAN:

Trên cơ sở tiếp nhận chuyển giao chương trình đào tạo các nghề: kỹ thuật, 
du lịch, điều dưỡng, xây dựng, tổ chức biên soạn giáo trình, chương trình 
đào tạo phù họp với quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo tính hiện đại và 
chuân đâu ra phù hợp với kỹ năng nghề nghiệp của quốc gia chuyển giao 
chương trình đào tạo.

Tố chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề và phương pháp giảng dạy cho 
đội ngũ giảng viên nguồn tại nước chuyển giao chương trình đối với các 
chương trình đã tiếp nhận chuyển giao, làm nền tảng để nhân rộng cho 
giảng viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác trên địa bàn Thành phố 
HỒ Chí Minh.

Đôi tượng tham gia: các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiên tiến trong khối 
ASEAN; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập của Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự toán kinh phí: 367.706.000 đồng (Ba trăm sáu mươi bảy triệu bảy 
trăm lẻ sáu ngàn đồng), ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 100% từ 
nguồn vốn sự nghiệp chi thường xuyên.

Thời điểm triển khai thực hiện: tháng 5 năm 2021.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
1.3. Thực hiện công tác đào tạo nghề cho người lao động tại các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh:
Tổ chức cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

đăng ký nhu cầu đào tạo nghề cho người lao động. Đặt hàng, giao nhiệm vụ
đào tạo nghề cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đủ điều kiện để thực hiện
công tác đào tạo nghề theo nhu cầu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đối tượng tham gia: người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp nhỏ 
và vừa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh phí thực hiện: Ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo 
một phần theo quy định hiện hành từ nguồn vốn sự nghiệp chi thường xuyên; 
người lao động, doanh nghiệp cử người đi học chi trả phần chi phí đào tạo 
còn lại.

Thời điểm triển khai thực hiện: Quí 2 năm 2021.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Hiệp hội Doanh nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh; Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh.
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2. Xây dựng phát triển mạng lưới giáo dục nghề nghiệp, nâng cao 
chất lượng đào tạo nghề:

2.1. Tố chức Hội thao các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Thành phố 
Hồ Chí Minh và tham gia toàn quốc năm 2021:

Tổ chức Hội thao cấp Thành phố Hồ Chí Minh và thành lập đội tuyển 
tham gia Hội thao cấp toàn quốc lần thứ hai năm 2021 đối với các môn thi đấu: 
Bóng đá mini 7 người, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền, võ cổ truyền Vovinam.

Tô chức Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh các cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp cấp Thành phố Hồ Chí Minh và thành lập đội tuyển tham gia 
Hội thao cấp toàn quốc lần thứ nhất năm 2021 đối với các môn thi đấu: Chạy vũ 
trang, ném lựu đạn xa trúng hướng và bắn súng qua máy MBT-03.

Đối tượng tham gia: học sinh, sinh viên, cán bộ, nhà giáo các cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự toán kinh phí: 2.359.000.000 đồng (Hai tỷ ba trăm năm mươi chín 
triệu đồng), ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 100% từ nguồn vốn 
sự nghiệp chi thường xuyên.

Thời điểm triển khai thực hiện: Hội thi cấp Thành phố Hồ Chí Minh vào 
tháng 5 năm 2021 và tham gia Hội thi cấp toàn quốc vào tháng 8 năm 2021.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao; Thành Đoàn 

Thành phố Hồ Chí Minh.
2.2. Tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc tại 

Hà Tĩnh năm 2021:

Tô chức huân luyện đội tuyên và tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục 
nghề nghiệp toàn quốc tại Hà Tĩnh năm 2021.

Đôi tượng tham gia: nhà giáo giáo dục nghề nghiệp của Thành phố 
Hô Chí Minh đạt thành tích cao tại Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp 
cấp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020.

Dự toán kinh phí: 1.198.780.000 đồng (Một tỷ một trăm chín mươi tám 
triệu bảy trăm tám mươi ngàn đồng), ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 
100% từ nguồn vốn sự nghiệp chi thường xuyên.

Thời điểm triển khai thực hiện: Quí 2 năm 2021.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
2.3. Tố chức thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục 

nghề nghiệp và kiểm định cơ sở giáo dục nghề nghiệp:
Đối tượng tham gia: các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh.
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Kinh phí thực hiện: do các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tự chi trả.

Thời điểm triển khai thực hiện: Quí 2 năm 2021.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Thực hiện nội dung tại Nhóm 5 (giáo dục nghề nghiệp), Thông báo 
số 916-TB/VPTƯ ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Văn phòng Thành ủy 
Thành phố Hồ Chí Minh:

3.1. Tiếp tục thí điểm thực hiện mô hình đào tạo kết nối giữa nhà trường 
và doanh nghiệp (Đào tạo kép) trong giáo dục nghề nghiệp của Thành phố 
Hồ Chí Minh:

Các trường cao đẳng, trung cấp tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp 
tô chức đào tạo cho học sinh, sinh viên theo phương thức: 30% thời gian học tại 
trường (lý thuyết và thực hành căn bản) và 70% thời gian học thực hành 
kỹ năng nghê chuyên sâu tại doanh nghiệp. Trien khai thí điếm đào tạo 
250 học sinh, sinh viên trình độ cao đẳng và trung cấp.

Đối tượng tham gia: các trường cao đẳng, trung cấp có đào tạo 04 nhóm 
ngành công nghiệp trọng yếu, 09 nhóm ngành dịch vụ, 08 ngành dịch chuyển 
lao động tự do trong khối ASEAN, các doanh nghiệp.

Dự toán kinh phí: 2.800.000.000 đồng (Hai tỷ tám trăm triệu đồng), 
ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 100% từ nguồn vốn sự nghiệp 
chi thường xuyên.

Thời điểm triển khai thực hiện: tháng 5 năm 2021.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

3.2. Tổ chức khảo sát, trao đổi để đề xuất ký biên bản ghi nhớ (MOƯ) 
giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Bang Nordrhein Westfalen, Bang Hessen - 
Cộng hòa Liên bang Đức về đào tạo ngành điều dưỡng và đưa lao động sang 
làm việc trong các bệnh viện và chăm sóc người già tại các trung tâm dường lão:

Tìm hiếu, trao đối các nội dung liên quan đến tính tương thích của 
chương trình đào tạo các trường trung cấp, cao đẳng của Thành phố Hồ Chí Minh 
với các trường ở Bang Nordrhein Westfalen và Bang Hessen - Cộng hòa 
Liên bang Đức.

Khảo sát, làm việc với chính quyền Bang Nordrhein Westfalen, các cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp, các bệnh viện và các trung tâm dưỡng lão để thỏa thuận 
nội dung hợp tác trong hoạt động đào tạo ngành điều dưỡng, chăm sóc người già 
giữa các đơn vị của Bang Nordrhein Westfalen với các trường của Thành phố 
Hô Chí Minh đế công nhận chương trình đào tạo của 2 bên, giải quyết việc làm 
cho sinh viên khi ra trường.



Trao đổi, đề xuất ký biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Thành phố Hồ Chí Minh 
với Bang Nordrhein Westfalen - Cộng hòa Liên bang Đức về đào tạo ngành 
điêu dưỡng làm việc tại các bệnh viện và chăm sóc người già tại các trung tâm 
dưỡng lão.

Đối tượng tham gia: Cán bộ, công chức của Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội và các sở, ngành có liên quan, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Số lượng: 17 người.

Dự toán kinh phí: 602.102.000 đồng (Sáu trăm lẻ hai triệu một trăm lẻ hai 
ngàn đồng), ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 100% từ nguồn vốn 
sự nghiệp chi thường xuyên.

Thời gian, địa điểm: Tháng 7 năm 2021 tại Bang Nordrhein Westfalen - 
Cộng hòa Liên bang Đức (Sở Ngoại vụ sẽ liên hệ để xác định thời gian cụ thể).

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

3.3. Tô chức các lớp đào tạo, bôi dưỡng nâng cao kiên thức, kỹ năng nghề 
cho giáo viên tại Viện Giáo dục Công nghệ Bang Hessen (Viện HLfT) - Cộng hòa 
Liên bang Đức:

Đối tượng tham gia: Giáo viên từ các trường cao đẳng, trung cấp công lập 
có đào tạo ngành nghề liên quan lĩnh vực cơ khí, tự động hóa tại Viện Giáo dục 
Công nghệ Bang Hessen (Viện HLfT) - Cộng hòa Liên bang Đức.

Số lượng: 20 người.

Dự toán kinh phí: 690.000.000 đồng (Sáu trăm chín mươi triệu đồng), 
ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 100% từ nguồn vốn sự nghiệp 
chi thường xuyên.

Thời gian, địa điểm: Tháng 9 năm 2021 (dự kiến 30 ngày) tại Viện Giáo dục 
Công nghệ Bang Hessen (Viện HLfT) - Cộng hòa Liên bang Đức.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Hoạt động khác:

4.1. Hội nghị sơ kết, tổng kết công tác giáo dục nghề nghiệp năm 2021:

Tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2021 và Hội nghị tổng kết 
công tác giáo dục nghề nghiệp năm 2021 nhằm nhận định, đánh giá việc 
thực hiện các chỉ tiêu công tác giáo dục nghề nghiệp năm 2021.

Dự toán kinh phí: 47.175.000 đồng (Bon mươi bảy triệu một trăm bảy 
mươi lăm ngàn đồng), ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 100% từ nguồn 
vốn sự nghiệp chi thường xuyên.
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Thời điếm triển khai thực hiện: Hội nghị sơ kết vào tháng 7 năm 2021 và 
Hội nghị tổng kết vào tháng 12 năm 2021.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

4.2. Xây dựng định mức chi phí đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục 
nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh:

Tiếp tục xây dựng định mức chi phí đào tạo các nghề trình độ sơ cấp 
áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự toán kinh phí: 529.900.000 đồng (Năm trăm hai mươi chỉn triệu 
chín trăm ngàn đồng), ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 100% từ 
nguồn vốn sự nghiệp chi thường xuyên.

Thời điểm triển khai thực hiện: Quí 2 năm 2021.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

4.3. Tham gia Kỳ thi Kỹ năng nghề khu vực ASEAN năm 2021:

Tô chức đoàn chuyên gia, thí sinh của Thành phô Hô Chí Minh được 
lựa chọn tham gia tranh tài tại Kỳ thi Kỹ năng nghề khu vực ASEAN năm 2021.

Dự toán kinh phí: 55.295.000 đồng (Năm mươi lăm triệu hai trăm 
chín mươi lăm ngàn đồng), ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 100% từ 
nguồn vốn sự nghiệp chi thường xuyên.

Thời điểm triển khai thực hiện: Quí 2 năm 2021.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

4.4. Tổ chức khảo sát tại Nhật Bản:

Tô chức Đoàn khảo sát tại Nhật Bản nhằm thực hiện Biên bản ghi nhớ về 
hợp tác đào tạo ngành Điều dưỡng giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố 
Yokohama; tiến tới đàm phán việc công nhận chương trình và hợp tác trong 
xây dựng chương trình đào tạo nghề Điều dưỡng.

Đối tượng tham gia: Cán bộ, công chức của Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội và các sở, ngành có liên quan, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Số lượng: 15 người.

Dự toán kinh phí: 880.762.000 đồng (Tám trăm tám mươi triệu bảy trăm 
sáu mươi hai ngàn đồng), ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh hồ trợ 100% theo 
kế hoạch và dự toán kinh phí cụ thể.

Thời điểm triển khai thực hiện: Quí 3 năm 2021.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
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4.5. Hoạt động thấm định hồ sơ thành lập trường trung cấp, trung tâm 
giáo dục nghề nghiệp và Tổ giúp việc cho Hội đồng thẩm định: (hoạt động 
không thường xuyên)

Thực hiện thâm định hồ sơ thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục 
nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối tượng tham gia: Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu 
thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự toán kinh phí: 58.800.000 đồng (Năm mươi tám triệu tám trăm ngàn 
đồng), ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 100% từ nguồn vốn sự nghiệp 
chi thường xuyên.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

III. KINH PHÍ THựC HIỆN

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện các nội dung Giáo dục nghề nghiệp 
năm 2021 là: 11.932.920.000 đồng (Mười một tỷ chín trăm ba mươi hai triệu 
chín trăm hai mươi ngàn đồng) từ nguồn vốn sự nghiệp chi thường xuyên.

IV. TỐ CHỨC THỤC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Xây dựng kế hoạch chi tiết và dự toán kinh phí cụ thể cho từng nội dung 
được phân công chủ trì thực hiện tại Mục II Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, ủ y  ban nhân dân thành phố 
Thủ Đức và các quận, huyện triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; 
thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của 
Ke hoạch này.

- Lựa chọn đối tượng phù hợp để tham gia các chương trình đào tạo, 
bôi dưỡng trong và ngoài nước. Tô chức nhân rộng các kiến thức đã được đào tạo ở 
nước ngoài đến các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh.

- Tông hợp, báo cáo kêt quả thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

2. Sỏ’ Giáo duc và Đào tao:• •

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các 
đơn vị có liên quan thực hiện có hiệu quả công tác phân luồng học sinh sau 
tôt nghiệp bậc trung học vào học tại các cơ sở giáo dục nghê nghiệp trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh. Phấn đấu đạt tỉ lệ 30% học sinh sau tốt nghiệp 
bậc trung học vào học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
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- Tông hợp kêt quả thực hiện Kê hoạch này (trên cơ sở Báo cáo kết quả 
thực hiện của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) vào báo cáo kết quả 
thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thành phố 
Hồ Chí Minh năm 2021 trình ủ y  ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh theo 
định kỳ và đột xuất.

3. Sở Nội vụ:

Phối họp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, 
đơn vị có liên quan xây dựng cơ chế, chính sách cần thiết để triển khai thực hiện 
có hiệu quả nội dung Ke hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. Sở Tài chính:

- Thâm định, bô trí kinh phí và hướng dẫn các sở, ngành được phân công 
chủ trì tại Mục II Kế hoạch này lập dự toán và thanh, quyết toán theo đúng 
quy định pháp luật hiện hành.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các các cơ quan, 
đơn vị có liên quan nghiên cứu huy động các nguồn lực khác (ngoài ngân sách 
nhà nước) và tăng cường xã hội hóa đối với công tác giáo dục nghề nghiệp.

5. Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố 
Thủ Đức và các quận, huyện:

Căn cứ các nội dung của Kế hoạch này, chủ động xây dựng kế hoạch 
chi tiết của đơn vị và dự toán kinh phí cụ thể cho từng nội dung được phân công 
chủ trì, phối họp thực hiện tại Mục II của Kế hoạch này; phân công các bộ phận 
liên quan phôi hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và cơ quan chủ trì 
đê tô chức thực hiện hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu của Kế hoạch.

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện (06 tháng/lần) cho Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, Thủ trưởng các 
cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo, đề xuất gửi về Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo, tham mưu đề xuất trình ủ y  ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, chỉ đạo giải quyết./.
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