
KẾ HOẠCH 

Phối hợp tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII,  

năm 2022 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

 

Căn cứ Công văn số 3652/LĐTBXH-TCGDNN ngày 22/8/2019 của Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội về việc đăng cai tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm 

toàn quốc lần thứ VII, năm 2022; 

Triển khai thực hiện Công văn số 9032/UBND-VP ngày 10/9/2019 của UBND 

tỉnh về việc đăng cai tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII, năm 

2022 và Công văn số 6508/UBND-VP ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh Chuẩn bị phối 

hợp triển khai tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII, năm 2022; 

Trên cơ sở đề nghị của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội tại Công văn số 764/TCGDNN-CSVC ngày 20/4/2021 về việc 

phối hợp triển khai tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII, năm 

2022; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm 

toàn quốc lần thứ VII, năm 2022 tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu như sau: 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII, năm 2022 (sau đây gọi tắt 

là Hội thi) là sự kiện đặc biệt thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (GDNN) có quy 

mô cấp toàn quốc. Hội thi nhằm xây dựng phong trào thi đua sáng tạo khoa học – kỹ 

thuật thành phong trào rộng lớn khắp cả nước cũng như trong từng cơ sở GDNN; qua 

đó nhằm phát huy tiềm năng trí tuệ, sự sáng tạo của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, học 

sinh, sinh viên các cơ sở GDNN trong và ngoài tỉnh trong việc thiết kế, chế tạo thiết bị 

đào tạo góp phần nâng cao chất lượng GDNN. 

- Hội thi là cơ hội để các địa phương và các cơ sở GDNN trong cả nước trao 

đổi, học hỏi lẫn nhau về kinh nghiệm nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị đào tạo có 

chất lượng cao, phù hợp với chương trình đào tạo và điều kiện thực tế của cơ sở. 

- Thông qua Hội thi là dịp để giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, các giá trị văn 

hóa du lịch đặc sắc, các danh lam, thắng cảnh của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, góp phần 

quảng bá hình ảnh và con người Bà Rịa-Vũng Tàu đến với cả nước. 

2. Yêu cầu 

- Việc phối hợp tổ chức Hội thi phải được tổ chức nghiêm túc, an toàn và đạt 

chất lượng khoa học cao, trở thành điểm nhấn trong hoạt động GDNN trong năm 2022 

nhằm tạo những đột phá để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu 

cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời gian tới. 
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- Hội thi phải được tổ chức trang trọng, đảm bảo hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, 

tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết và được quảng bá rộng rãi trên các 

phương tiện thông tin đại chúng. 

- Các hoạt động phối hợp tổ chức Hội thi phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo 

mang đậm tính sáng tạo và thực tiễn, tôn vinh và phát huy giá trị của hoạt động nghiên 

cứu khoa học, góp phần tạo sân chơi bổ ích cho các cán bộ, nhà giáo, sinh viên, học 

sinh của các đơn vị GDNN trong cả nước.  

II. NỘI DUNG 

1. Quy mô, thời gian, địa điểm tổ chức, thành phần tham dự Hội thi 

1.1 Quy mô: Cấp quốc gia. 

1.2. Thời gian, địa điểm tổ chức: dự kiến diễn ra trong 01 tuần vào khoảng 

tháng 9-10/2022; địa điểm: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu 

(đường 3/2, phường 11, TP. Vũng Tàu). 

1.3. Thành phần tham dự: 

a) Lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

(do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội mời); Lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, 

HĐND tỉnh, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Đoàn dự thi của các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương; Các cơ quan thông tấn, báo chí và truyền hình trung ương. 

b) Lãnh đạo địa phương (do Ban tổ chức địa phương đăng cai mời): Đại diện 

lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Đại diện 

lãnh đạo các Sở, ban, ngành; UBND TP. Vũng Tàu; các tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức xã hội nghề nghiệp địa phương; Đại diện lãnh đạo các cơ sở GDNN trên địa bàn; 

Các cơ quan thông tấn, báo chí và truyền hình địa phương. 

2. Nội dung Hội thi  

Thực hiện theo nội dung của Kế hoạch Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc 

lần thứ VII, năm 2022 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. 

3. Kinh phí 

Kinh phí phối hợp tổ chức Hội thi (để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến 

trách nhiệm của địa phương) từ nguồn ngân sách tỉnh theo dự toán năm 2022 sau khi 

UBND tỉnh giao cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các nguồn huy động 

hợp pháp khác (nếu có). 

4. Các nội dung, tiến độ phối hợp thực hiện 

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch phối hợp tổ chức: hoàn thành trước 30/8/2021. 

- Tổng hợp xây dựng dự toán kinh phí: hoàn thành trước 30/10/2021. 

- Tham mưu thành lập Ban tổ chức đơn vị đăng cai (Ban Tổ chức địa phương): 

hoàn thành trước 30/8/2021. 

- Tổ chức Hội nghị ban Tổ chức để thống nhất phương án phối hợp và xây dựng 

kế hoạch chi tiết triển khai nhiệm vụ phối hợp liên quan đến Hội thi: ngay sau khi có 

Kế hoạch của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì xây dựng, tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban tổ chức Hội thi địa 

phương đăng cai. 

- Thường trực BTC tại đia phương, Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan 

xây dựng triển khai kế hoạch tổ chức và chương trình chi tiết của Hội thi (phần liên 

quan trách nhiệm tổ chức thực hiện của địa phương). 

- Chỉ đạo các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh có thiết bị dự thi rà soát, bổ sung 

và hoàn chỉnh nhằm đảm bảo các thiết bị dự thi đạt kết quả tốt.  

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan 

để tham mưu lãnh đạo tỉnh có phương án đón tiếp lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ và 

các Bộ, ban, ngành trung ương (nếu có) về dự khai mạc và bế mạc Hội thi.  

- Phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu (nơi 

đặt địa điểm thi) triển khai các hoạt động tại hội thi theo Kế hoạch Hội thi của Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội ban hành, đảm bảo Hội thi đạt mục đích và yêu cầu đề 

ra.  

- Phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu 

Thành lập các tiểu ban để phục vụ Hội thi. 

- Xử lý hoặc tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết đối với những vấn đề 

phát sinh khác liên quan đến việc tổ chức hội thi. 

2. Công an tỉnh  

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan xây dựng 

phương án, kế hoạch phân công lực lượng, phương tiện nắm chắc tình hình, bảo đảm 

an ninh trật tự và PCCC cho hội thi. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông  

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền về Hội thi trên các phương tiện thông tin đại 

chúng. 

- Chỉ đạo, định hướng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu 

và các cơ quan báo chí có văn phòng thường trú tại tỉnh đăng tải các tin, bài và tuyên 

truyền nội dung có liên quan đến Hội thi. 

4. Sở Văn hóa và Thể thao 

Chỉ đạo Đoàn ca múa nhạc tỉnh phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công 

nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng Lễ khai mạc và 

Lễ bế mạc theo kế hoạch của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 

5. Sở Du lịch 

- Chỉ đạo các cơ sở dịch vụ, du lịch, khách sạn…chuẩn bị cơ sở vật chất, bình 

ổn giá phục vụ Hội thi. 
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- Công khai thông tin về khách sạn và giá phòng nghỉ; khu du lịch, thắng 

cảnh…trên website và gửi cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để cung cấp cho 

các Đoàn tham dự Hội thi. 

6. Sở Công thương 

Chỉ đạo Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ thuật 

Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu và các cơ quan liên quan bảo đảm an toàn về cháy, nổ 

trước, trong quá trình tổ chức Hội thi; có phương án đảm đảm việc cung cấp đầy đủ 

điện năng và thực hiện an toàn điện trong những ngày tổ chức Hội thi. 

7. Sở Y tế 

Chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tăng cường kiểm tra phòng chống 

dịch bệnh, kiểm dịch y tế, vệ sinh môi trường, dinh dưỡng cộng đồng…đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm tại các khách sạn, nhà nghỉ, khu giải trí, du lịch…  

8. UBND thành phố Vũng Tàu  

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc chỉnh trang đô thị, bảo đảm vệ sinh 

cảnh quan môi trường và an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, tạo hình ảnh và ấn 

tượng về thành phố Vũng Tàu tươi đẹp đối với các đoàn đến tham gia Hội thi.  

- Chỉ đạo bình ổn dịch vụ ăn uống; phối hợp với hợp với Sở Y tế và Trường 

Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ tỉnh bố trí nhân sự, phương tiện, thiết bị và có phương 

án sơ cứu, cấp cứu kịp thời 

9. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu  

- Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch chi 

tiết để triển khai các hoạt động tại hội thi theo Kế hoạch Hội thi của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội, đảm bảo hội thi đạt mục đích và yêu cầu đề ra.  

- Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự, an 

toàn và phòng cháy, chữa cháy trong thời gian diễn ra Hội thi. 

- Phối hợp với Điện lực Vũng Tàu xây dựng phương án đảm bảo cung cấp điện 

năng thông suốt và an toàn điện trong thời gian Hội thi. 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan treo băng rôn, khẩu hiệu trên các tuyến 

phố để tuyên truyền về Hội thi. 

- Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành lập các tiểu ban 

phục vụ Hội thi. 

- Xây dựng dự toán kinh phí gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng 

hợp chung trình UBND tỉnh phê duyệt. 

- Có phương án chi tiết của đơn vị trong phối hợp tổ chức, bố trí mặt bằng, tiếp 

khách, công tác hành chính, công tác tuyên truyền, hỗ trợ Ban Tổ chức và Ban Giám 

khảo…trong suốt quá trình Hội thi. 

10. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh khác và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

trên địa bàn tỉnh 
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Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hội thi để động viên đông đảo 

người dân, cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, sinh viên, học sinh tham gia cổ vũ 

hội thi.   

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ 

VII, năm 2022 tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn 

cứ nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Quá 

trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội) để xử lý kịp thời./. 
 

Nơi nhận: 

- Bộ LĐTB&XH (báo cáo);   

- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND (báo cáo); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);  

- Tổng cục GDNN;   

- Các Sở, ngành cấp tỉnh; 

- UBND TP. Vũng Tàu;    

- Thành viên BTC Hội thi;   

- Trường CĐKTCN;  

- Các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh; 

- CVP.UBND tỉnh;  

- Lưu: VT, VX 5.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Trần Văn Tuấn 
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