
 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /BGDĐT-GDCTHSSV Hà Nội, ngày tháng 9 năm 2022 

V/v hướng dẫn nộp hồ sơ đề xuất dự án 

thuộc Kế hoạch triển khai Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

của Bộ GDĐT năm 2022 

 

 

Kính gửi: 

 

  Các Đại học, Học viện, các Trường Đại học,   

Trường cao đẳng Sư phạm 

Thực hiện Kế hoạch số 1083/KH-BGDĐT ngày 15/8/2022 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (Bộ GDĐT) về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững của Bộ GDĐT năm 2022 (Kế hoạch số 1083/KH-

BGDĐT), để có có cơ sở giao nhiệm vụ cho các Đại học, Học viện, các Trường 

Đại học, Trường Cao đẳng Sư phạm (gọi chung là các cơ sở đào tạo), Bộ GDĐT 

đề nghị các cơ sở đào tạo đề xuất dự án và xây dựng kế hoạch triển khai theo những 

nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch sô 1083/KH-BGDĐT cụ thể như sau:     

I. Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ 

1. Đối với việc đề xuất xây dựng dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển các 

mô hình giảm nghèo. 

a) Các cơ sở đào tạo rà soát, đánh giá các mô hình, dự án ý tưởng khởi 

nghiệp, các mô hình kinh doanh, các đề tài nghiên cứu khả thi có thể triển khai hỗ 

trợ người dân, giải quyết sinh kế, việc làm giảm nghèo và lập hồ sơ đề xuất dự án 

theo quy định tại Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2022 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa 

sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021 – 2025). 

b) Lập kế hoạch và đề xuất lộ trình, kinh phí triển khai theo hướng dẫn tại 

công văn số 3881/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 15/8/2022 của Bộ GDĐT hướng dẫn 

triển khai xây dựng kế hoạch, hoạt động và mức chi một số nội dung nhiệm vụ thuộc 

CTMT quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (Công văn số 

3881/BGDĐT-GDCTHSSV). 

2. Đối với việc nâng cao năng lực cho sinh viên hộ nghèo, hộ cận nghèo mới 

thoát nghèo các kỹ năng khởi nghiệp, lập nghiệp tại địa phương 

a) Các cơ sở đào tạo rà soát, lập danh sách các sinh viên thuộc nhóm đối 
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tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo chuẩn bị tốt nghiệp, trong quá 

trình học tập luôn tích cực tham gia các hoạt động khởi nghiệp, hoạt động nghiên 

cứu khoa học, hoạt động vì cộng đồng, có nguyện vọng tham gia các dự án khởi 

nghiệp sau khi tốt nghiệp. 

b) Lập kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng  (số lượng tối thiểu 40 

sinh viên trên lớp) với nội dung quy định tại Kế hoạch số 1083/KH-BGDĐT. Kế 

hoạch của các cơ sở đào tạo cần nêu rõ: mục tiêu, nội dung, thời gian tổ chức, số 

lớp, kết quả dự kiến,… và lập dự toán kinh phí tổ chức theo hướng dẫn tại Công 

văn số 3881/BGDĐT-GDCTHSSV. 

II. Thời hạn nhận hồ sơ đề xuất nhiệm vụ   

a) Các cơ sở đào tạo gửi hồ sơ đề xuất nhiệm vụ có đầy đủ xác nhận của cấp 

có thẩm quyền theo quy định tại mục I Công văn này về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo 

dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên) trước ngày 15/10/2022. 

b) Bộ GDĐT thẩm định dự án, kế hoạch của các cơ sở đào tạo và phê duyệt, 

đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai thực hiện trước ngày 30/10/2022. 

Chi tiết liên hệ: Đồng chí Bùi Tiến Dũng, Chuyên viên chính Vụ Giáo dục 

Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, số điện thoại: 0913.459.858. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng (để b/c); 

- Bộ Tài chính; 

- Bộ LĐTBXH; 

- Vụ KHTC (để ph/h); 

- VP Bộ (để ph/h); 

- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV. 

TL. BỘ TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ VÀ 

CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Anh 
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