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KẾ HOẠCH 

Nâng cao chất lượng đào tạo cho lao động nông thôn 

 giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tiếp tục thực hiện Đề án “Đào tạo cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu” đến năm 2025, nâng cao chất lượng lao động nông thôn, đáp ứng yêu 

cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, yêu cầu sử dụng lao 

động của doanh nghiệp và thị trường lao động góp phần nâng cao hiệu quả lao 

động, sản xuất, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững. 

2. Yêu cầu 

Đổi mới và phát triển đào tạo cho lao động nông thôn theo hướng nâng cao 

chất lượng, hiệu quả. Tạo điều kiện thuận lợi để lao động nông thôn tham gia các 

chương trình đào tạo phù hợp với trình độ học vấn, điều kiện kinh tế yêu cầu hội 

nhập, từng bước tiếp cận trình độ tiên tiến của quốc gia và khu vực. 

 Cơ sở tham gia đào tạo nghề phải có đủ điều kiện, hoạt động giáo dục nghề 

nghiệp; không tổ chức đào tạo nghề khi chưa dự báo được nơi làm việc và mức 

thu nhập của người lao động sau khi học. 

Gắn kết chặt chẽ giáo dục nghề nghiệp với nhu cầu thị trường lao động, với 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, yêu cầu chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế, lao động và nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt quan tâm đến 

giải quyết việc làm sau đào tạo. 

Sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo đúng mục đích, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, 

không để thất thoát. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Tổ chức đào tạo cho lao động nông thôn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng 

nghề, nâng cao trình độ tay nghề cho lao động nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi 

cho lao động nông thôn sau học nghề có cơ hội tìm việc làm, tự tạo việc làm, tăng 

thu nhập, ổn định cuộc sống góp phần phát triển kinh tế - xã hội.  

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về số lượng tuyển sinh, chất lượng và hiệu quả 

đào tạo; đào tạo theo hướng ứng dụng, thực hành; bảo đảm đáp ứng nhân lực qua 

đào tạo cho thị trường lao động; góp phần nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động. 



2. Mục tiêu cụ thể 

Giai đoạn 2021 - 2025, đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên cho 

37.500 lao động nông thôn (bình quân mỗi năm đào tạo 7.500 người), trong đó: 

lao động nông thôn học nghề phi nông nghiệp chiếm 30 - 40%.  

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62,75% vào cuối năm 2025 (bình quân mỗi 

năm tăng 2,4%). Sau đào tạo, ít nhất có 85% số người học có việc làm mới hoặc 

tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn. 

(Chi tiết theo phụ biểu số 01 đính kèm) 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tuyên truyền; tư vấn đào tạo và việc làm đối với lao động nông thôn 

2. Điều tra khảo sát và dự báo nhu cầu đào tạo cho lao động nông thôn 

3. Nhân rộng các mô hình đào tạo cho lao động nông thôn có hiệu quả 

4. Tăng cường cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị đối với các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp công lập 

5. Phát triển chương trình, giáo trình đào tạo; xây dựng, phê duyệt danh mục 

nghề đào tạo, định mức chi phí đào tạo 

6. Phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp 

7. Kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Ngân sách Trung ương; ngân sách tỉnh; ngân sách huyện tự cân đối và các 

nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Việc thanh toán, quyết 

toán kinh phí đào tạo cho lao động nông thôn thực hiện theo quy định hiện hành. 

Mức hỗ trợ cụ thể theo từng nghề được thực hiện theo quy định tại Quyết 

định số 674/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh Lai Châu quy định mức 

chi phí đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu; Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của quy định về mức chi phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 

tháng trên địa bàn kèm theo Quyết định sô 674/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của 

UBND tỉnh, nhưng tối đa không quá mức đối tượng được hưởng theo quy định tại 

Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao 

nhận thức của xã hội về công tác đào tạo cho lao động nông thôn. 

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thông tin và truyền thông, tạo sự chuyển biến 

về nhận thức, sự đồng thuận và huy động sự tham gia của toàn xã hội đối với việc 

đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo cho lao động nông thôn; nâng cao hơn nữa 

nhận thức của các cấp ủy, các sở, ban ngành và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của đổi mới, nâng cao chất lượng đào 



tạo cho lao động nông thôn đối với việc phát triển nhân lực phục vụ sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm 

túc, xây dựng kế hoạch thực hiện thiết thực, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của 

Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Lao động- Thương 

binh và Xã hội, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển đào tạo cho lao 

động nông thôn. 

Các cơ quan thông tin truyền thông đổi mới nội dung, hình thức, cơ chế phối 

hợp để có sự thống nhất và đạt hiệu quả trong hoạt động thông tin truyền thông. 

Tổ chức thực hiện các chuyên đề, phóng sự tuyên truyền về tính thiết thực, hiệu 

quả của công tác đào tạo cho lao động nông thôn, tạo thêm nhiều việc làm mới, 

nâng cao thu nhập cải thiện đời sống người lao động qua đó giúp người lao động 

nhận thức được tầm quan trọng của công tác đào tạo nghề, tích cực tham gia học 

nghề. 

2. Tăng cường gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động và việc 

làm bền vững 

Nâng cao chất lượng hoạt động dự báo ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về nhu 

cầu nguồn nhân lực, nhu cầu làm việc và nhu cầu đào tạo theo lĩnh vực, ngành 

nghề, cấp trình độ đào tạo; hình thành cơ sở dữ liệu về cung cầu thị trường lao 

động. 

Xây dựng các cơ chế, chính sách, khuyến khích nhằm thu hút các doanh 

nghiệp tham gia đào tạo cho lao động nông thôn. Phát huy vai trò của các đơn vị 

sử dụng lao động, người sử dụng lao động trong đổi mới, nâng cao chất lượng đào 

tạo cho lao động nông thôn. Hình thành mối quan hệ chặt chẽ giữa cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp và trung tâm Dịch vụ việc làm, sàn giao dịch việc làm, hội chợ việc 

làm nhằm hỗ trợ người học tìm việc làm sau khi tốt nghiệp. Ngoài việc đào tạo, 

các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần dành thời lượng (chính khóa hoặc ngoại khóa) 

phù hợp để trang bị thêm kiến thức, kỹ năng “mềm” cho người học như: kỹ năng 

lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kỹ năng quản trị kinh doanh, quản lý tài chính, 

cách thức và kỹ năng tìm kiếm việc làm, ... chú trọng phát triển tinh thần khởi 

nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp. 

3. Đổi mới, nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

Đổi mới và phát triển chương trình, giáo trình đào tạo cho lao động nông 

thôn theo yêu cầu của doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động và nhu cầu của 

người học, thường xuyên cập nhật kỹ thuật, công nghệ mới; bảo đảm các yêu cầu 

về kiến thức nghề, kỹ năng nghề và kiến thức bổ trợ. 

Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý 

giáo dục nghề nghiệp, người dạy tại các doanh nghiệp; phấn đấu 100% đội ngũ 

nhà giáo đạt chuẩn theo quy định. 

Tập trung đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện đào tạo 

thiết yếu, tiên tiến cho hoạt động đào tạo cho lao động nông thôn. 



4. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy xã hội hóa trong công tác 

đào tạo cho lao động nông thôn 

Phát huy vai trò của cấp ủy Đảng và Chính quyền, hệ thống chính trị trong 

việc định hướng nghề nghiệp, xác định nhu cầu đào tạo; xây dựng kế hoạch đào 

tạo cho lao động nông thôn từ cơ sở đảm bảo sát nhu cầu học nghề của người lao 

động; nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. 

Tiếp tục thực hiện cơ chế đấu thầu, đặt hàng chỉ tiêu đào tạo cho lao động 

nông thôn từ ngân sách Nhà nước. Tạo mối quan hệ giữa doanh nghiệp với cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp và hướng tới đào tạo theo nhu cầu của đơn vị sử dụng lao 

động; doanh nghiệp trực tiếp hợp đồng đào tạo với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, 

kinh phí đào tạo do doanh nghiệp và người học đóng góp, ngân sách tập trung ưu 

tiên hỗ trợ đối với các đối tượng thuộc diện chính sách theo quy định chung của 

Nhà nước. 

Tăng cường xã hội hóa đào tạo cho lao động nông thôn từ các doanh nghiệp, 

các tổ chức trong và ngoài nước, các chương trình, dự án khác để thực hiện đào tạo 

cho lao động nông thôn, có cơ chế huy động đóng góp theo quy định của pháp luật. 

Chuyển mạnh đào tạo cho lao động nông thôn từ đào tạo theo năng lực sẵn có 

của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sang đào tạo theo nhu cầu của thị trường lao 

động và xã hội; gắn đào tạo với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của 

từng lĩnh vực, của từng địa phương, của các doanh nghiệp và với nhu cầu việc làm 

của người lao động. 

Tăng cường thực hiện quản lý nhà nước trong việc kiểm tra, giám sát, đánh 

giá hiệu quả thực hiện đào tạo cho lao động nông thôn. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện 

triển khai thực hiện kế hoạch; hướng dẫn các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện hàng năm xây dựng kế hoạch, kinh phí thực hiện đào tạo cho lao 

động nông thôn theo quy định hiện hành, để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan xây dựng phương án phân bổ 

kinh phí; điều phối và hướng dẫn tổ chức thực hiện các chính sách, giải pháp và 

hoạt động đào tạo cho lao động nông thôn trình Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung 

chương trình, giáo trình đào tạo nghề phi nông nghiệp trình độ sơ cấp nghề và dạy 

nghề dưới 03 tháng; tổ chức kiểm tra năng lực các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về 

điều kiện tham gia đào tạo cho lao động nông thôn theo quy định; 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, lựa chọn các cơ sở có 

đủ điều kiện tham gia đào tạo cho lao động nông thôn trên địa bàn trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt trong kế hoạch đào tạo cho lao động nông thôn hàng năm; 



Tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình 

thực hiện công tác đào tạo cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh; 

Định kỳ 6 tháng, hàng năm, 5 năm tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công 

tác đào tạo cho lao động nông thôn trình Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Chủ trì xây dựng kế hoạch, dự toán nhu cầu kinh phí thực hiện đào tạo nghề 

nông nghiệp hàng năm theo phân cấp quản lý, gửi Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh; trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm 

về việc đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn;  

Đề xuất các cơ sở có đủ điều kiện tham gia đào tạo nghề nông nghiệp cho lao 

động nông thôn trên địa bàn tỉnh theo quy định, gửi Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong kế hoạch đào 

tạo cho lao động nông thôn hàng năm; 

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; các cơ quan có liên quan 

hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung các 

chương trình, giáo trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trình độ 

sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 03 tháng theo quy định và kiểm tra, giám sát tình 

hình thực hiện đào tạo cho lao động nông thôn; 

Định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo tình hình thực hiện gửi Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

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

các sở, ngành liên quan thực hiện việc phân bổ, hướng dẫn quản lý và sử dụng 

kinh phí đào tạo cho lao động nông thôn cho các huyện, thành phố trên cơ sở 

nguồn lực Trung ương hỗ trợ và nguồn lực kinh phí địa phương tự cân đối; 

Phối hợp kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch. 

4. Sở Tài chính    

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch, thanh quyết toán 

theo quy định; 

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan 

liên quan xây dựng kế hoạch, dự toán nhu cầu kinh phí, thẩm định phương án 

phân bổ dự toán kinh phí để thực hiện đào tạo cho lao động nông thôn hàng năm, 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Phối hợp kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình sử dụng kinh phí thực hiện 

Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

5. Sở Công Thương 



Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp 

huyện khảo sát, xác định nhu cầu lao động trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp, dịch vụ của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

trên địa bàn, tổng hợp gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để xây dựng kế 

hoạch đào tạo cho lao động nông thôn hàng năm; 

Chủ trì, phối hợp với cơ quan thông tin, truyền thông để cung cấp thông tin 

thị trường hàng hóa; hỗ trợ việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp; 

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên 

quan kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện đào tạo cho lao động nông 

thôn. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện chuyên mục 

tuyên truyền về đào tạo cho lao động nông thôn; cung cấp thông tin về các cơ sở 

có đủ điều kiện tham gia đào tạo cho lao động nông thôn, các nghề đào tạo, các 

mô hình đào tạo gắn với việc làm hiệu quả để lao động nông thôn biết và lựa chọn. 

7. Sở Giáo dục và Đào tạo  

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm tốt công tác phân 

luồng, định hướng cho học sinh tốt nghiệp THCS và THPT vào học nghề. Đẩy 

mạnh công tác thông tin tuyên truyền để các cấp, các ngành và toàn xã hội nâng 

cao nhận thức về trách nhiệm và tầm quan trọng của việc phân luồng học sinh sau 

THCS và THPT vào học nghề; đồng thời giúp các bậc cha, mẹ học sinh và học 

sinh nhận thức rõ, đúng đắn hơn việc học nghề, đảm bảo cơ cấu hợp lý nguồn 

nhân lực xã hội. 

8. Ngân hàng Chính sách xã hội 

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện cho vay vốn đối với lao động nông thôn học nghề 

có nhu cầu vay vốn từ chương trình ứng dụng học sinh, sinh viên theo quy định 

hiện hành; thực hiện cho vay vốn ưu đãi đối với lao động nông thôn sau đào tạo để 

giải quyết việc làm hoặc vay vốn để khởi nghiệp từ Quỹ quốc gia về việc làm theo 

cơ chế cho vay giải quyết việc làm hiện hành. 

9. Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo cho lao động nông thôn của 

huyện, thành phố giai đoạn 2021 - 2025 cho phù hợp với tình hình thực tế của địa 

phương để tổ chức thực hiện; quan tâm bố trí kinh phí, nhân lực cho phát triển 

giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn;  

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực 

hiện Kế hoạch trên địa bàn; đề xuất danh mục nghề nông nghiệp, nghề phi nông 

nghiệp; nhu cầu học nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp và các cơ sở có đủ điều 

tham gia đào tạo cho lao động nông thôn trên địa bàn, gửi Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh; 



Hàng năm, tổng hợp kế hoạch, dự toán kinh phí đào tạo cho lao động nông 

thôn, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện đào tạo cho lao động nông thôn theo quy định và 

thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện công tác đào tạo cho lao 

động nông thôn; 

Chỉ đạo trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên liên kết 

với các trường trung cấp, cao đẳng trong và ngoài tỉnh tổ chức tuyển sinh, đào tạo 

trình độ trung cấp kết hợp với học văn hóa trunhg học phổ thông theo quy định. 

Định kỳ 6 tháng, hàng năm, 05 năm báo cáo tình hình thực hiện công tác đào 

tạo cho lao động nông thôn, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện nâng cao chất lượng đào tạo cho lao động 

nông thôn giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển 

khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (b/c); 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c); 

- U; 

- Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTBXH); 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các cơ sở Giáo dục nghiệp; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, VX3.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Phụ biểu 

KẾ HOẠCH  

Đào tạo cho lao động nông thôn giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày       tháng     năm 2021 

 của UBND tỉnh Lai Châu) 
 

Đơn vị tính: người 

Stt Huyện, thành phố 
Tổng  

số 

KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 
Ghi 

 chú 
Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 

1 Thành phố Lai Châu 2.000 400 400 400 400 400  

2 Than Uyên 5.500 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100  

3 Tân Uyên 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000  

4 Tam Đường 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000  

5 Sìn Hồ 6.000 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200  

6 Phong Thổ 6.000 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200  

7 Nậm Nhùn 3.000 600 600 600 600 600  

8 Mường Tè 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000  

Tổng cộng 37.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500  
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