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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số:          /SLĐTBXH-QLGDNN 
V/v triển khai đơn giá hỗ trợ đào tạo nghề 

trình độ sơ cấp cho thanh niên xuất ngũ 

Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày      tháng 8 năm 2022 

   

 Kính gửi:  Các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh 
 

 Căn cứ Quyết định số 4492/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 của UBND tỉnh 

về việc ban hành đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 

thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Quyết 

định số 2263/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh về việc Ban hành giá 

dịch vụ đào tạo 08 nghề trình độ cao đẳng, 11 nghề trình độ trung cấp và 01 

nghề trình độ sơ cấp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu. 

 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai đến các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp đơn giá hỗ trợ thực hiện đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh 

niên hoàn thành nghĩa vụ như sau: 

- Mức hỗ trợ đào tạo cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ tham gia học  

nghề trình độ sơ cấp thực hiện theo đơn giá đào tạo đã dược UBND tỉnh phê 

duyệt theo bảng tổng hợp đính kèm. Thời gian đào tạo tối thiểu phải phù hợp với 

định mức kinh tế kỹ thuật của các nghề đã được phê duyệt. 

- Mức hỗ trợ đào tạo tối đa thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định 

số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ  Quy định về chính sách hỗ 

trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm. 

- Đơn giá đào tạo đã tính chi phí khầu hao chỉ áp dụng đối với cơ sở 

GDNN ngoài công lập, không áp dụng cho cơ sở GDNN công lập. 

Quyết định ban hành đơn giá và định mức kinh tế kỹ thuật các nghề đào 

tạo được đăng tải trên website của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 

(http://soldtbxh.baria-vungtau.gov.vn). 

Đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nghiên cứu triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Website Sở; 

- Giám đốc Sở (b/cáo); 

- Lưu: VT, QLGDNN. 
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BẢNG TỔNG HỢP ĐƠN GIÁ ĐÀO TẠO CÁC NGHỀ  

TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP   
(Đính kèm công văn số ……/SLĐTBXH-QLGDNN ngày …./8/2022 của Sở Lao động-Thương 

binh và Xã hội) 

 

 
 

Stt Nghề  

Đơn giá đào tạo 
Thời gian 

đào tạo tối 

thiểu phù 

hợp với 

Định mức 

kinh tế kỹ 

thuật  đƣợc 

phê duyệt  

 (giờ) 

Đơn giá  đã  tính 

chi phí khấu hao   

(đồng/người/khóa) 

 

 

Đơn giá chưa  tính 

chi phí khấu hao  

(đồng/người/khóa) 

1 Điện lạnh 10.011.000 9.832.000 300 

2 Điện công nghiệp 12.016.000 11.886.000 300 

3 Tiện 9.971.000 9.381.000 300 

4 Hàn cơ bản 7.038.000 6.869.000 300 

5 Hàn 6G 18.692.000 18.263.000 520 

6 Lắp ráp kết cấu kim loại 12.258.000 11.406.000 360 

7 Kỹ thuật xây dựng 12.799.000 12.752.000 300 

8 May công nghiệp 7.843.000 7.809.000 300 

9 Lắp ráp, sửa chữa máy tính 9.695.000 9.599.000 300 

10 Chống ăn mòn kim loại 11.838.085 11.518.733 300 
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