
UY BAN NHAN DAN 
T!NH BA RIA — VUNG TAU 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dôc lap - Tir do -  Hnh Phüc 

S& 4492/QD-UBND Ba Rja-Viing Tàu, ngày 02 tháng 12 näm 2021 

QUYET D!NH 
V vic ban hành don giá djch vi sr nghip côngsfr ding 
ngãn sách nhà ntro'c thuc linh viuc giáo diic nghê nghip 

trên dla  bàn tinh Ba Ra-Vüng Tan 

CHU T!CH UY BAN NHAN DAN T!NH BA RJA — VUNG TAU 

Can cj'Lu2t Td chi'c chinh quyn djaphu'o'ng ngày 19 tháng 6 nàm 2015; 

Can c& Lut tha ddi b sung mçät s diu cza Lu2t Td chic ChInh Phi và Lut 
To chj'c chInh quyên djaphuv'ng ngày 22 tháng 11 nàm 2019, 

Can c&Lut Giáo dyc ngh nghip ngày 27 tháng 11 nám 2014, 

Can cz Luçt Giá ngày 20 tháng 6 nàm 2012, 

Can cii' Nghj djnh 60/2021/ND-CT ngày 21 tháng 06 nám 2021 cza CY'zInh phi 
quy djnh cci ché' ty' chü cia dcin vj sy' nghip cong lap, 

Can cii' Nghj djnh sO' 32/2019/ND-CP ngày 10 tháng 4 nám 2019 cia ChInh 
phi quy djnh giao nhim vy, dt hang hogc dá'u thu cung c4v  san phdm, djch vy 
cOng th dyng ngân sách nhà nzthc ti'c ngun kinh phi chi thu'àng xuyên, 

Can cii' Quyét djnh sO 35/201 7/QD-UBND ngày 22 tháng 11 nàm 2017 cia Uy 
ban Nhán dan tinh Ba Rja — Vüng Tàu ye' viçc ban hành quy djnh ye quán lj giá 
trên d/a bàn tinh Ba Rja Vüng Tàu, 

Can cii' Quylt djnh sO' 1565/QD-UBND ngày 17 tháng 6 näm 2020 cia Uy ban 
Nhán dan tinh Ba Rja — Vüng Tàu v viçc Ban hành djnh m&c kinh te' k9 thut dào 
tgo m(t sO' ngh trinh d5 so' cá'p, trung c4o  và cao dcng áp dyng trong linh vy'c giáo 
dyc ngh nghip trên dja bàn tinh Ba Rja- Vüng Tàu; 

Theo d nghj cia So' Lao dçäng — Thuv'ng binh và Xâ h5i tçii Ta trInh so 
1 193/TTr-SLDTBXH ngày 08 tháng 10 näm 2021 ye' viçc de' nghj phé duyt don giá 
dfch vy dào tgo trInh d(3 cao dang, trinh d$ trung cá, trinh d5 so' cap cho m5t sO 
nghê áp dyng trong linh vy'c giáo dyc nghe' nghip. 

QUYET DNH: 

Diêu 1. Ban hành don giá djch vi sir nghip cong sr diing ngân sách nhà 
nuâc thuc 11'nh vrc giáo dic ngh6 nghip trën dja bàn tinh Ba Ra-Vung Thu vi 
ni dung chi tiêt tai  Phv liic kern theo Quyêt djnh nay, áp dçing tü nàm h9c 202 1-
2022 trâdi. 



Diêu 2. Don giá djch vii sir nghip cong sü diing ngân sách nba nuic thuc 
lTnh virc giáo duc nghê nghip duoc ap diing cho ngithi h9c tham gia các khóa dào 
tao trInh d cao dàng, trInh d trung cap, trInh d so cap tai  các co s& giáo diic nghê 
nghip cOng lap, tu thic và có von dâu tu nithc ngoài trén dja bàn tinh Ba Rja — 
Vüng Tàu; Các co sâ giáo diic nghê nghip Co däng k hoat  dng giáo diic nghê 
nghiêp dào tao trInh do cao dàng, trInh d trung cap, trInh d so cap trên dja bàn 
tinh Ba Rja — Vüng Tàu. 

Diu 3. Quyt dijnh nay có hiu lirc thi hành k tü ngày k. 

Trong qua trInh thirc hin khi các ch d chInh sách cUa nba nucc cO thay di 
holtc do biên dng ye giá, giao S Lao dng — Thucing binh và Xã hi phôi hçip v&i 
Si Tài chInh dieu chinh don giá trInh UBND tinh xem xét, quyêt djnh. 

Diu 4. Chánh Van phOng TiJy ban Nhân dan Tinh, Giám d& cac sir: K 
hoach và Dâu tii, Tài chInh, Kho bac  Nhà nuc Tinh, C%lc truâng Ciic Thuê và Thu 
tru&ng các don vi, Ca nhân lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

Noinhân: 
- Nhtr Diêu 4; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- LIxu:VT,VX5(P) 

KT. CHU TICH 
PHO CHU T!CH 7  

 

Trn Van Tuin 



Phii liic 
djch viu sir nghip cong sü' diing ngân sách thuc linh viyc 
diic ngh nghip trên dja bàn tinh Ba R!a  — Vüng Tàu 

theo Quyêz' djnh so 4492/QD-UBND ngày o.vtháng iv1iãm 2021 
cza Uy ban nhdn dan tinh Ba Rja- Vüng Tàu) 

1- Don giá djch vi dào tio trInh cI cao dng: 

a) Don giá djch vii dào tio trInh cao dãng chira bao gm khâu hao: 

DVT: dng. 

Stt Ngh dào to 
Giá dlch vi dat hang 

1 NghCcidintü 72.371.000d 
2 Nghê C.tgt kim 1oi 83.332.000 
3 NghChêtokhuônmu 114.758.000 

Ngh K thut 1p dt din và diu 
khin trong cong nghip 

69.686.000 

b) Don giá djch vii dào tio trInh d cao dng dã bao gum khâu hao: 
DVT: dông. 

Stt Ngh dào to 
Giá djch vi dat hang 

dào tio 
1 NghCodintü 74.014.000 
2 Ngh Ct gçt kim 1oi 86.000.000 
3 NghêChêtokhuônmu 116.433.000 

Ngh K thut 1tp dt din và diêu 
khin trong cOng nghip 

70.942.000 

2- Don giá dlch  viii dào to trinh d trung cap: 
a) Don giá djch v111 dào tio trInh d trung cp chira bao gum khu hao: 

DVT: dng. 

Stt Ngh dào to 
Giá dlch  vu dat hang 

dào tio 
1 NghêCodintir 63.021.000 
2 Ngh Cat gçt kim loai 57.006.000 

b) Don giá dlch  vti dào tio trInh d trung cp dã bao gum khâu hao: 
DVT: dng. 

Ngh dào tio Giá djch vii  dt hang 
dào tao 

1 Nghê Co din t1r 64.708.000 
2 Nghê Cat g9t kim '°ai 59.43 8.000 



d1ch vii Clào tio trInh d so' cap 
dtch vii dào tio trinh d so' cap chu'a bao gôm khâu hao: 

DVT: dng. 
* 

Nghe dao tao 
Giá dich vu dat hang 

dao to 
1 NghêDin1nh 9.832.000 
2 NghêDinCôngnghip 11.886.000 
3 NghêTin 9.381.000 
4 NghêHànccibân 6.869.000 
5 NghêHàn6G 18.263.000 
6 Nghê Lap rap kêt câu kim loai 11.406.000 
7 NghêKthutxâydçmg 12.752.000 
8 NghêMaycôngnghip 7.809.000 
9 Nghé Lap rap, s1ra chtra may tInh 9,599.000 

b) Don giá dào to trInh d so' cp dã bao gm khãu hao: 
DVT: dng. 

Stt Nghe dao tao 
Giá dich vu dat hang 

dao to 
1 NghêDin1nh 10.011.000 
2 NghêDinCôngnghip 12.016.000 
3 NghêTin 9.971.000 
4 NghêHànccibán 7.038.000 
5 NghêHàn6G 18.692.000 
6 Nghê Lap rap kêt cttu kim loai 12.258.000 
7 NghêKth14txâyd%mg 12.799.000 
8 Nghê May cong nghip 7.843.000 
9 Ngh Lp rap, sira chtia may tInh 9.695.000 
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