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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, 

 định mức chi phí đào tạo các nghề trình độ sơ cấp 

 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH CAO BẰNG 

  

 Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2022;  

Căn cứ Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng; 

Căn cứ Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao 

động-Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo trình độ sơ cấp; Thông tư số 

43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại 

Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ về chính sách 

hỗ trợ việc làm và quỹ Quốc gia về việc làm; Thông tư số 07/2020/TT-BLĐTBXH 

ngày 12 tháng 10  năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định 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; 

Căn cứ Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Lao động - Thương binh và 

Xã hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động-Thương 

binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập các Ban chủ nhiệm xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật (03 

nghề: Điện công nghiệp, Thiết kế và Quảng cáo đèn LED, Lái xe ô tô hạng B2 ) trình độ 

sơ cấp, gồm các ông, bà (có tên trong danh sách kèm theo). 

Điều 2. Nhiệm vụ Ban chủ nhiệm xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trình độ 

sơ cấp, như sau:  



Chịu trách nhiệm trong quá trình tổ chức xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật 

cho ngành, nghề được giao. 

Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng của định mức kinh tế - kỹ thuật; báo 

cáo trước Hội đồng thẩm định; hoàn thiện và bàn giao dự thảo sau khi được Hội 

đồng thẩm định đánh giá đạt yêu cầu để đề nghị ban hành.  

Thực hiện chi tiêu tài chính và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý, hợp 

pháp của các chứng từ chỉ tiêu và thực hiện thanh quyết toán theo quy định hiện 

hành. 

Ban chủ nhiệm xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật tự giải thể sau khi hoàn 

thành nhiệm vụ.  

 Điều 3. Chánh văn phòng; Trưởng các phòng: Giáo dục nghề nghiệp, Kế hoạch 

- Tài chính; Thủ trưởng các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp và các ông (bà) có tên trong 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, GDNN. 

 

 
 
 
 

GIÁM ĐỐC 

  
 

 

 

Hoàng Thị Mỹ Hảo 

 

 

    

 

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHỦ NHIỆM XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT                  

Nghề: Điện công nghiệp 
(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-SLĐTBXH ngày    tháng 5  năm 2022 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội) 

ST

T 
Họ và tên 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Chức danh Đơn vị công tác 
Chức danh Ban 

chủ nhiệm 

1 Đinh Thị Duyên Đại học Trưởng Khoa Trường Trung cấp nghề CB Chủ nhiệm 

2 Nông Thị Thu Đại học Giáo viên Trường Trung cấp nghề CB  Phó chủ nhiệm 

3 Hoàng Văn Thêm Cao đẳng Tổ trưởng TT GDNN –GDTX huyện Bảo Lạc Thành viên-Thư ký 

4 Đoàn Quốc Quân Đại học Kỹ sư Công ty TNHH XD và TM Tăng Hoàng Thành viên 

5 Tô Thị Hoà Đại học Giáo viên Trung tâm GDNN –GDTX huyện Hòa An Thành viên 

  

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHỦ NHIỆM XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT                  

Nghề: Thiết kế và Quảng cáo đèn LED 
(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-SLĐTBXH ngày      tháng 5 năm 2022 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội) 

STT Họ và tên 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Chức danh Đơn vị công tác 
Chức danh Ban 

chủ nhiệm 

1 Tăng Thế Long Đại học Giáo viên Trường Trung cấp nghề CB Chủ nhiệm 

2 Nông Thị Thuý Lành Đại học Giáo viên Trường Trung cấp nghề CB Phó chủ nhiệm 

3 Vũ Chí Đạt Cao đẳng Giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX huyện Quảng Hoà   Thành viên-Thư 

ký 

4 Lý Tiến Hành Cao đẳng Phó GĐ Trung tâm GDNN- GDTX huyện Hà Quảng Thành viên 

5 Lục Anh Tuấn   Đại học Giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hòa An Thành viên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHỦ NHIỆM XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT                  

Nghề: Lái xe ô tô hạng B2 
(Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-SLĐTBXH ngày       tháng 5 năm 2022  của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội) 

ST

T 
Họ và tên 

Giấy 

chứng 

nhận 

dạy thực 

hành lái 

xe hạng 

Chức danh Đơn vị công tác 
Chức danh Ban 

chủ nhiệm 

1 Hoàng Thanh Tú D Giáo viên dạy lái xe ô tô Trường Trung cấp nghề  

 

Chủ nhiệm 

2 Nguyễn Xuân Phong C Giáo viên dạy lái xe ô tô Trường Trung cấp nghề  

 

Phó Chủ nhiệm 

3 Nguyễn Đình Chung D Giáo viên dạy lái xe ô tô Trường Trung cấp nghề  

Thành viên-Thư 

ký 

4 Lương Đức Tài D Giáo viên dạy lái xe ô tô Trường Trung cấp nghề  

 

Thành viên 

5 Nguyễn Mạnh Hùng B2 Giáo viên dạy   lái xe ô tô 

Trung tâm Đào tạo và Sát 

hạch lái xe cơ giới đường bộ  Thành viên 
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