
 
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật  

về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp 

 và dưới 03 tháng cho 10 nghề áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;    

Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 5 năm 2017 của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về việc xây dựng, thẩm định và 

ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục 

nghề nghiệp; 

 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình 

số 405/TTr-SLĐTBXH ngày 01 tháng 7 năm 2021 về việc ban hành định mức kinh 

tế - kỹ thuật đào tạo một số nghề trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và dưới 03 

tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 11 định mức kinh tế - kỹ thuật về 

đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và dưới 03 tháng cho 10 nghề bao gồm: 

 1. Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo nghề “May thời trang” trình độ cao 

đẳng được quy định tại Phụ lục 01  

 2. Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo nghề “Chế biến thực phẩm” trình 

độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 02; 

 3. Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo nghề “Sửa chữa thiết bị tự động 

hóa” trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 03; 

 4. Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo nghề “ Sửa chữa thiết bị tự động 

hóa” trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 04; 

 5. Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo nghề “Chế tạo khuôn mẫu” trình 

độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 05; 

 6. Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo nghề “Điều dưỡng” trình độ trung 

cấp được quy định tại Phụ lục 06; 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỊA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND         Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng 7 năm  2021 



2 

 
 7. Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo nghề “Dược sỹ” trình độ trung cấp 

được quy định tại Phụ lục 07;  

 8. Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo nghề “Y sỹ” trình độ trung cấp 

được quy định tại Phụ lục 08; 

 9. Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo nghề “Hộ sinh” trình độ trung cấp 

được quy định tại Phụ lục 09; 

 10. Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo nghề “Chống ăn mòn kim loại” 

trình độ sơ cấp được quy định tại Phụ lục 10; 

 11. Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo nghề “Nâng hạng lái xe từ hạng 

B2 lên C” trình độ dưới 03 tháng được quy định tại Phụ lục 11. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các 

cơ sở có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp và các đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu : VT, VX5. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Văn Tuấn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-07-22T16:21:15+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Trần Văn Tuấn<tuantv@vpub.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-07-26T07:50:32+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Ủy ban nhân dân tỉnh<vpub@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-07-26T07:50:35+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Ủy ban nhân dân tỉnh<vpub@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-07-26T07:50:55+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Ủy ban nhân dân tỉnh<vpub@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




