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BỘ TÀI CHÍNH 
––––– 

 
 

Số: 133/2011/TT-BTC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2011 
 
 

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 thủy 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 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 thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm 
học 2014 - 2015; 

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 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 ngày 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 thủy 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 thủy nội địa, bổ túc nâng hạng thuyền trưởng, 
máy trưởng phương tiện thủy nội địa, được thu theo thỏa 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 thống giáo dục quốc dân từ 
năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015. 
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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 dẫn./. 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 

 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn 


