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THÔNG TƯ
Quy định về học phí sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên đối với đào tạo 
thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa, bổ túc nâng hạng thuyền 

trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15/6/2004 và Nghị định số 
21/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 139/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2006 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục 
và Bộ luật Lao động về dạy nghề;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của c hính phủ quy 
định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí 
đối với cơ sở giáo đục thuộc hệ thống giáo đục quốc dân từ năm học 2010-2011 
đến năm học 2014-2015;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 và Nghị định số 
24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp 
lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngay 27/11/2008 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Sau khi có ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 4556/BGTVT- 
TC ngày 29/7/2011;

Bộ Tài chính quy định về học phí sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên đối 
với đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa, bổ túc nâng hạng 
thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa, như sau;

Điều 1. Học phí sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên đối với đào tạo 
thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa, bổ túc nâng hạng thuyền trưởng, 
máy trưởng phương tiện thủy nội địa, được thu theo thoả thuận với người học, theo 
quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của 
Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử 
dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thông giáo dục quốc dân từ năm học 
2010-2011 đến năm học 2014-2015.



Điều 2.

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2011.

2. Thông tư này thay thế Quyết định số 77/2008/QĐ-BTC ngày 15/9/2008 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu và chế độ quản lý, sử dụng học phí 
đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ đối với thuyền viên, người lái phương 
tiện đường thủy nội địa; học phí bổ túc nâng hạng thuyền trưởng, máy trưởng 
phương tiện thủy nội địa.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ 
chức, cá nhân phản ánh kịp thời  về Bộ Tài chính để xem xét, hướng d ẫ n
Nơi nhận KT. BỘ TRƯỞNG
- Văn phòng Trung ương Đảng; T H Ứ  T R Ư Ở N G
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ;
- Vãn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũ
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Công báo;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà 
nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Chính phủ;
* Website Bộ Tài chính;
- Lưu VT. CST (CST 5).
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