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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu 

Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2020 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - Việc làm 

và An toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020;  

Căn cứ Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt “Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao”; 

Căn cứ Quyết định số 1769/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2019 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường 

được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng 

đến năm 2025; 

Căn cứ Thông tư số 103/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ Tài chính 

quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu 

Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020;  

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản sô 

478/SLĐTBXH-KHTC ngày 13/3/2020 và Văn bản số 626/SLĐTBXH-GDNN 

ngày 27/3/2020; của Sở Tài chính tại Văn bản số 1660/STC-HCSN ngày 

12/5/2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1. Trích ngân sách từ nguồn Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề 

nghiệp - Việc làm và An toàn lao động (tại Mục 2, Phần II, Phụ lục số 02 ban 

hành kèm theo Quyết định số 4316/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND 

tỉnh) số tiền 26.125 triệu đồng (Hai mươi sáu tỷ, một trăm hai mươi lăm triệu 

đồng) để phân bổ cho các đơn vị thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục 

nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Dự án Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp: 25.000 

triệu đồng; 

2. Dự án Phát triển thị trường lao động và việc làm: 500 triệu đồng; 



3. Dự án Tăng cường an toàn, vệ sinh lao động: 625 triệu đồng. 

                         (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Các đơn vị được phân bổ kinh phí tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và thực hiện thanh quyết toán theo quy 

định hiện hành. 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu hoàn toàn trách nhiệm về 

tính khoa học, chính xác đối với phương án phân bổ kinh phí để phát huy hiệu 

quả kinh tế; tránh dư thừa, lãng phí thiết bị, gây thất thoát ngân sách nhà nước. 

 - Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các đơn vị 

thực hiện; phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan liên quan giải 

ngân nguồn vốn kịp thời, đúng quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các 

Sở, ngành: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kho bạc nhà nước 

tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- PVP  Trần Tuấn Nghĩa; 

- Lưu: VT, VX1. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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PHỤ LỤC 

Phân bổ nguồn kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu 

Giáo dục nghề nghiệp, Việc làm và An toàn lao động năm 2020 
(Kèm theo Quyết định số 1551 /QĐ-UBND ngày 20 /5/2020 của UBND tỉnh) 

 

 
 

Đơn vị tính: 1000 đồng 

TT Nội dung Số tiền 
Đơn vị được phân bổ 

A Dự án đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp 25.000.000   

1 

Kinh phí thực hiện mua sắm thiết bị đào tạo đối với trường được 

lựa chọn đầu tư tập trung, đồng bộ theo tiêu chí trường chất lượng 

cao Theo Quyết định 761/QĐ-TTg ngày 23/4/2014 

9.225.000 Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt Đức  

2 Kinh phí kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp 170.000 Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt Đức  

3 Kinh phí kiểm định 01 chương trình đào tạo 105.000 Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt Đức  

4 

Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị đào tạo đối với các trường có ngành 

nghề trọng điểm theo Quyết định số 1769/QĐ-LĐTBXH ngày 

25/11/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê 

duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường được lựa chọn ngành, nghề 

trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025 

5.500.000 Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh 



5 

Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị đào tạo đối với các trường có ngành 

nghề trọng điểm theo Quyết định số 1769/QĐ-LĐTBXH ngày 

25/11/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê 

duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường được lựa chọn ngành, nghề 

trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025 

4.000.000 
Trường Cao đẳng Văn hóa- Thể thao 

và Du lịch Nguyễn Du 

6 

Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị đào tạo đối với các trường có ngành 

nghề trọng điểm theo Quyết định số 1769/QĐ-LĐTBXH ngày 

25/11/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê 

duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường được lựa chọn ngành, nghề 

trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025 

3.000.000 Trường Trung cấp Nghề Hà Tĩnh 

7 

Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị đào tạo đối với các trường có ngành 

nghề trọng điểm theo Quyết định số 1769/QĐ-LĐTBXH ngày 

25/11/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê 

duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường được lựa chọn ngành, nghề 

trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025 

3.000.000 Trường Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh 

B Dự án phát triển thị trường lao động và việc làm 500.000 
  

  Phát triển hệ thống thông tin thị trường Lao động 500.000   

1 Thu thập thông tin về cung lao động 215.000 Sở Lao động -Thương binh và Xã hội 

2 Thu thập thông tin về cầu lao động 134.500 Sở Lao động -Thương binh và Xã hội 

  
Tuyên truyền, phổ biến chính sách việc làm, tập huấn kỹ năng 

người tìm việc, việc tìm người 
150.000 Sở Lao động -Thương binh và Xã hội 



C Dự án chương trình Quốc gia ATVSLĐ 625.000   

1 
Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về lĩnh vực 

ATVSLĐ 
405.000 Sở Lao động -Thương binh và Xã hội 

2 
Hoạt động tuyên truyền, huấn luyện giáo dục nâng cao nhận thức, 

kỹ năng và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ 
220.000 Sở Lao động -Thương binh và Xã hội 

  Tổng cộng 26.125.000   
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