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PHẦN THUYẾT MINH 

 

Định mức kinh tế - kỹ thuật về dào tạo nghề Nâng hạng lái xe từ hạng B2 lên C 

trình độ sơ cấp là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất 

để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn của nghề 

Nâng hạng lái xe từ hạng B2 lên C.  

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật nghề Nâng hạng lái xe từ hạng B2 

lên C trình độ dưới 03 tháng  

1. Định mức lao động 

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động 

theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các 

tiêu chí, tiêu chuẩn của nghề nâng hạng lái xe từ hạng B2 lên C. 

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động 

gián tiếp, định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành, 

định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ. 

2. Định mức thiết bị 

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào 

tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn của nghề Nâng hạng lái xe từ 

hạng B2 lên C. 

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính vật tư và tính khấu hao thiết bị. 

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác 

quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp. 

3. Định mức vật tư 

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn 

thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn của nghề Nâng 

hạng lái xe từ hạng B2 lên C. 

- Định mức này chưa bao gồm: 

+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo; 

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị; 
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II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật nghề Nâng hạng lái xe từ 

hạng B2 lên C trình độ dưới 03 tháng   

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để: 

- Xác định chi phí trong đào tạo nghề Nâng hạng lái xe từ hạng B2 lên C; 

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng 

trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp. 

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật nghề Nâng hạng lái xe từ hạng B2 lên C được tính 

toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học viên, học thực hành 08 học viên/01xe, thời 

gian đào tạo là 192 giờ. 
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BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ  

NÂNG HẠNG LÁI XE TỪ B2 LÊN C 
 

Trình độ đào tạo: Sơ cấp 

Định mức kinh tế - kỹ thuật nghề Nâng hạng lái xe từ B2 lên hạng C, trình độ dưới 

03 tháng được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học viên, học thực hành 08 

học viên/01xe, thời gian đào tạo là 192 giờ. 

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG 

STT Định mức lao động Định mức (giờ) Ghi chú 

I 
Định mức lao động trực 

tiếp 
9,37   

1 Định mức giờ dạy lý thuyết 1,37   

2 Định mức giờ dạy thực hành 8,00  

II 
Định mức lao động gián 

tiếp 
1,40  

 

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ: 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
Định mức 

thiết bị (giờ) 

1  Amply 

Công suất 250W, 220V,50Hz 

Kích thước: 485mm x 385mm x 182mm 

Cổng kết nối : LINE, Micro, REC, SUB 

1,0 

2  Bảng di động 

Kích thước: 1,2 x 1,5 m. 

Sử dụng với nam châm và bút lông viết 

bảng tiện dụng 

Mặt bảng màu trắng 

1,0 

 

3  Bình chữa cháy 

Trọng lượng chất : 3 kg. 

Trọng lượng tổng : ~11.6 kg. 

Chất chữa cháy: Khí CO2. 

19,63 

4  
Bộ dụng cụ sửa chữa 

ô tô 

Đáp ứng được việc sửa chữa, bảo dưỡng 

các hư hỏng thông thường, đơn giản trên 

xe ô tô 

0,2 

5  
Bộ dụng cụ sửa chữa 

ô tô 

Đáp ứng được việc sửa chữa, bảo dưỡng 

các hư hỏng thông thường, đơn giản trên 

xe ô tô 

1,0 

6  Cabin tập lái điện tử  Smart Cabin Moden SCB1.0 1,01 

7  Cáng cứu thương  Tiêu chuẩn của Bộ Y tế 0,1 

https://meta.vn/amply-c1064?specs=29.2559
https://meta.vn/amply-c1064?specs=282.2555
https://meta.vn/amply-c1064?specs=282.2553
https://meta.vn/amply-c1064?specs=282.2556
https://meta.vn/amply-c1064?specs=282.2554
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8  Kích đội ô tô Kích kiểu cá sấu, tải kích : 5 tấn 2,2 

9  
Khay chứa vật tư 

thực tập 
Inox, KT: 60 x 80 x 8 (cm) 1,2 

10  Loa treo tường 

Bằng nhựa ABS, Công suất: ≥ 6W 

Tần số: 120~15,000Hz 

Kích thước: 173x195x101mm 

Khối lượng: 780g 

1,0 

11  Máy tính  

Cấu hình máy tính: Tối thiểu Core I3 

(thế hệ 10) 

Chuột quang: kết nối cổng USB. 

Bàn phím: kết nối cổng USB, Kích 

thước 46.7 x 20 x 4 cm.  

Màn hình: LCD 17 inch 

- Độ phân giải: 1280 x 1024 (5:4) 

- Công nghệ tấm nền: TN 

- Tần số quét: 60Hz 

- Thời gian phản hồi: 5 ms 

1,0 

12  Micro 

Đáp ứng tần số: 800Hz - 12KHz . 

Độ nhạy: -74dB +/- 3dB.  

Trở kháng: 600 Ohms +/- 30% 1KHz 

1,0 

13  
Phòng học kỹ thuật 

lái xe 
Diện tích 60m2 trở lên 0,06 

14  
Phòng học Nghiệp vụ 

vận tải 
Diện tích: 40m2 trở lên 0,23 

15  
Phòng học Pháp luật 

giao thông đường bộ 
 Diện tích tối thiểu 40m2 trở lên  0,86 

16  
Phòng học thực tập 

bảo dưỡng sửa chữa 

thông thường 

   Diện tích tối thiểu 60m2 trở lên 0,2 

17  Tivi 

 - Màn hình: 32 inch, 220V 

Độ phân giải: HD 

Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi 

1,0 

18  Xe ô tô tập lái  
- Xe tải 3,5 tấn; có bánh xe dự phòng 

- Đủ tiêu chuẩn để học lái hạng C 
18 

19  Xe ô tô tập lái hạng C 
- Xe tải 3,5 tấn; có bánh xe dự phòng 

- Đủ tiêu chuẩn để học lái hạng C 
0,2 

20  
Biển báo, biển chỉ 

dẫn 

Theo chuẩn quy định của Cục Đường bộ 

Việt Nam 
1 



6 

 

 

 

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 

Đơn 

vị 

tính 

Yêu cầu kỹ thuật 

 

Định mức vật tư 

Sử 

dụng 

Tỷ lệ  

thu 

hồi 

(%) 

Tiêu 

hao 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1  Bút lông viết bảng Cây WB - 03 5 0 100 

2  Dầu diesel Lít DO (144 giờ /240 km) 81 0 100 

3  Giáo trình Bộ 
Giáo trình theo  

Cục đường bộ việt nam 
1 0 100 

4  Giấy A0 Tờ Khổ giấy 841 x 1189 mm 5 0 100 

5  Giẻ lau Kg 
Vải phế phẩm, thấm nước 

và nhớt 
1 0 100 

6  Nhớt bôi trơn Lít SAE-40 1 0 100 

7  Túi sơ cứu y tế Túi 
Bông, băng, thuốc sát 

trùng 
01 0 100 

8  Xà phòng Kg Loại thông dụng 0,5 0 100 

9  Xăng  Lít Loại xăng RON 95 8 0 100 
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NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO (Theo thông tư 38/2019/TT-BGTVT) 

 

Stt 
Mã 

MĐ/MH 
Tên chương mục 

Thời gian đào tạo (giờ) 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

Thực tập/ thí 

nghiệm/bài 

tập/thảo 

luận/kiểm tra  

Tổng 

1 MĐ01 
Pháp luật giao thông đường 

bộ 
16 0 16 

2 MĐ02 
Kiến thức mới về xe nâng 

hạng 
8 0 8 

3 MĐ03 Nghiệp vụ vận tải 8 0 8 

4 MĐ04 
Đạo đức người lái xe và 

văn hóa giao thông 
14 0 14 

5 MĐ05 

Kỹ thuật lái xe và phần 

mềm mô phỏng các tình 

huống giao thông 

2 0 2 

6 MĐ06 Thực hành lái xe 0 144 144 

 

TỔNG CỘNG 48 144 192 
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