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QUYET B!NH
Quy djnh tiêu chun, dlnh mfrc sfr dung din tIch cong trInh sir nghip
linh virc giáo diic nghê nghip cOng 1p thuc phim vi quãn 1
cflathành phOBàNng
U BAIV NHAN DAN THANH PHO BA NANG
Can c Lut TI cht2'c chInh quyn dja phwo'ng sO' 77/2015/QHJ3 ngày 19
tháng 6 nám 2015;
2015;

can c Lut Ngdn .s'ách n/ia nu'ó'c sO' 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 nárn

2014; Can cz Luit giáo dye ngh nghiêp so' 74/2014/QH 13 ngày 27 tháng 11 nàin
Càn cLuIt quán l3, th dung tài san cOng so' 15/2017/QHJ4 ngày 21 tháng
6nám 2017,

O'

Can ci Nghj d/nh
152/2017/ND-CF ngày 27 tháng 12 nám 2017 cza
ChInhpIn quy dnh tiêu c/udn, c/nh mic th dyng try th lam vic, co th hogt a'ng
sy' nghip;
Can c Thông tic sO' 38/2018/TT-BLDTBXJ-I ngày 28 tháng 12 nàm 2018 cz.a
Bç5 fruOng B Lao dng - Thuvng bin/i và X h3i quy c//nh tiOu chudn, c//nh mic th
dyng din tIch cOng trInh s nghiep thuóc fl'nh vy'c giáo c/ye nghe nghip;
Theo kiln cz'a Thzthng try'c Hôi dIng nhcn dan thành phI tii COng van sO'
855/HDND-VHXllngày 10 tháng 9 näm 2019;
Xét d nghi cia Giár,i c/Ic Sc? Lao d5ng - Thucrng bin/i vâ Xä hói tii T& trInh
sO 314 7/TTr-SLDTBXJ-I ngày 20 tha'ng 9 näm 2019
QUYET BINH:
Biêu 1. Pham vi diêu chinh
Quyêt dnh nay quy dinh tiu chu.n, dinh rnrc sr diing din tich cong trInh
sir nghip linh v'c giáo diic; nghê nghiêp cOng lap thuc phrn vi quân 1 cüa thành
phô Dà Nàng.
Biêu 2. Dôi tirçng áp ding
Các co s giáo diic r.gh nghiêp cong 1.p bao gm tnr&ng cao ding, truirig
thing cap Va trung tarn giáo diic ngh nghip thuc phm vi quãn 1? cüa thãnh phO
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Dà Ning (trr don vj sr nghiep Cong lap tix bào dam chi thung xuyên và chi diu
tLr).
Biu 3. Nguyen tc áp ding tiêu chun, dlnh mfrc
Các tiêu chuân, dith mirc quy dinh tai Quy& dnh nay ducic áp ding c.n ci'r
vào các nguyen tAc quy djnh tai Diu 4 Thông tr 3 38/20 1 8/TT-BLDTBXEI ngày
28/12/2018 cüa BQ truô'ng B Lao dng - Thuo'ng binh và Xâ hOi quy djnh tiêu
chun, djnh mfrc s1i ding din tIch cong trInh six nghip thuQc lTnh virc giáo dic
ngh nghip.
Diu 4. Tiêu chutn, dinli mfrc sii' dung din tIch cong trInh sip' nghip
Iinh vc giáo dc ngh nghip
1. Tiêu chun, dinh inirc sir dung diên tIch cOng trInh s1r nghip linh vçrc
giáo dçic nghê nghiêp quy djnh chi tiêt tai Phu 1iic kern theo Quyêt djnh nay.
2. NOi dung tiêu chun, dinh nthc sir ding din tIch các phông, khu chirc
nng phi.c vu thuc hành, thixc nghiêm, thi nghim ciia t1rng ngành, nghC dào tç.o
thrcic ap dçing theo quy dnh cüa Bô tru'àng B Lao dng - Thuo'ng binh Va X1 hi
v tiêu chuãn co' s& vat cLât dê to chrc dao to cho trng ngàah, nghê theo các trInh
d dào tao.
3. Các din tIch quy djnh chi tit t.i Phii lic Quy& djnh nay tInh theo kIch
thuá'c thông thiy quy djnh cüa pháp luat.
Diu 5. .Xfr 1 chuyn tip
1.EMi v61 dr an du tu xay dung mcd, câi tao, nâng cp Cong trinh sir nghip
thuc linh vrc giáo dic nghê nghiêp d duçic c.p có thârn quyên phé duyt theo
quy djnh truc ngày Quyt dinh nay có hiu lirc thI không xác djnh 1i din tIch
theo tiêu chuân, djnh mirc quy dnh ti Quyêt djnh nay.
2. EMi v&i các don vi dã xây thrng cOng trInh sr nghip linh vrc giáo dye
nghê nghip, trung hp có din tIch chuyên dung chua dü theo tiêu chuân, dnh
rnirc quy dnh ti phçi hic kern theo Quyt dnh nay thi bô ti-I, sap xêp cho phü hp
vi diêu kin thrc te, darn báo phuc vi cong tao; tnrô'ng hçp có din tIch chuyên
dung cao hon theo tiêu chun, diIth mrc quy dinh ti phu 1'ic kern theo Quyêt djnh
nay thI du9'c tiêp tçc sü' dung; khi du ti xây dirng mó'i, câi tao, nâng cap cOng
trinh sr nghip linh vrc giáo diic nghê nghiêp thI thirc hin theo tiêu chun, djnh
mi.'rc sti dyng din tIch chuyên dung quy dnh càa cap có thârn quyên t.i thô'i diem
hin hành.
Diu 6. Diu khoãrt thi hành
1. Quyt djnh nay C; hiu luc k tur ngày k? thángio narn 2019.
2. S& Taj chInE có 1.rách nhjêm có kiên v tiêu chu.n, dnh miirc cong trinh
sr nghip 11'nh virc giáo diic nghO nghiêp thuc pham vi qun 1 cuua thnh phO Eà
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Nng theo quy djnh tai Dim b, Khoãri 5, Diu 12, Ngh djnh s 152/2017/ND-CP
ngày 27/12/20 17 cia Chinh phü.
3. Ca quan, ngri Co thtm quyn quyt dinh giao, du tu xây dirng, mua
sam, thuê, bô tn sir diing din tIch Cong trmnh sir nghip thuc lTnh viic giáo dic
righê ng1iip can ci quy mô dao tao, ngành, ngh dào tao, tinh chat cong vic cüa
chirc danh, nhu câu si ing, khã nang cüa ngân sách nhà nuàc, qu nhâ dat hin
có và rnrc d tix chü c.a dan vj dê quyêt djnh cho phii hcp, báo dam tiêt kim,
hiu qua.
4. Trong quátrmnii thc hién nu có vuâng mac, các ca quan, don vj phàn
Ca
ánh bang van ban ye S& Lao dng - Thixong binh và Xä hi dê phôi hp vâi các
diêu
chinh,
quan lien quan nghiên cilru, t6ng hçip, trinh UBND thành ph xem xét,
bô sung cho ph'i .hcip.
5. Chánh Van phOng Doàn Dai bik quc hi, HDND, UBND thành ph&
Giárn dôc S Lao dng - Thuong binh và Xä. hi, Thu triiOng cac ca quan chuyên
mOn thuc UBND thành ph, Chü tjch UBND các qu.n, huyn, phi.täng, xà, thu
truO'ng cac co quan, don v, tO ch(rc, Ca nhân có lien quan chju trách nhim thi banE
Quyêt djnh nay.!. A2.
4 UY BAN NHAN DAN
Nii nIzn:
- Van p1ing ChInh phCi;
,/
4"N HU TICH
- B LD-TB&XH; B Tài cliirJi (Vy Pháp chO);
- Cyc kiêm tra VBQPPL B 'Fir phap;
- TV-lU, TT HDND thành ph;
- ChU tich, cac PhO Chii tich UBND TP;
- Doàn £BQH thành phO;
- UBMTTQ thànli phO;
- SoTu'pháp;
- Các so; ban, ngàith, doàn th;
- TJBND các qun, huyn; xã, phrOng;
- Các co sO GDNN;
- Trung tarn THVN tai DN
- Dài PITH ON; Báo DàNng;
- Cong thông tin din tO TP;
- Li.ru VT. SLDTBXH.4,Q

-'

Hunh Dfrc Tho

1
Ph 1itc

TIE4i

Id:' -, X)C SU DUNG NN TfCH CONG TRiNH
S NGH:1*'/ y iAo IVC NGH NGH1P CONG LP THUQC
AN L CUA THH P110 A NANG
(Kin the-- .-42h so' h'.z /2019/QD-UBND ngâyo thcng4o nàrn 2019
cia UBND thànhphO Dc !vng)
1. Tiêu chdtn, dnh rnrc sir dirng din tIch các phàng hQc 1 thuy& các mon
khoa hQc co ban, mon k5 thuât Ca so', các mon chuyên inon, v k thut; phông
chuân bj. giáng day; ph5ng hi ng; phông nghi cho nhà giáo a mi tang cüa khu
nhà hpc dirçc quy dinh chi tit ithix sau:
Bo'n v
tinh

Diên tich
t6i da

Ghi chü

'hông h9c 1 thuyt các mon khoa
1 hQc co' bàn, mOn k. thuât co sO', các (m2/p hông)
mOn chuyên mOn, ye k thut

60

Ti tfriu 48
m2/phOng

2

(m2/giáo vin)

1,5

3 Phông hQi dOng

(in2/p hông)

45

4 Phông nghi cho nba giáo

"m2/p hông)

30

TT

Ten phông

hông chun bj giáng day

Tôi thiêu
,2m21giáo vién
Tôi thiêu 18 m2
T6i thi&u
18in2/phOng

2. Githig dung
Tiêu chun, diñh mrc sir dung din tIch CáC giãng dixOng can ci,r Vào S
Iu9ng chO ngôi trong giàng du'O'ng. Din tich mt ch ngOi trong giâng duông tOi
da là 1 3rn2/chO ngOi (tôi thiCu 1rn2/ch ngi).
3. Thu vién
Tiêu chun, djnh mirc si'r dung diên tIch các phông trong thu vien nhu sau:
TrT

Ten phông

I Phông dQc din tcr (ding may tIith)
2 PhOng d9c cüa can bô, giáo vién
3 PhOng dc cüa nguà'i h9c
4 Khosách

Bm vj tinh
('rn2/ch)

(m2/ch)
(m2/ch')
(n 2/l000d
visách)

Din tIch
3,5
2,4
2,0

Ghi thá
Tôi thiu 2rn2/ch

2,5

4. Hi trixng (ti'n 100 ch ngM)
Tiêu chun, dlnh mirc sir dung diên tIch cac phOng trong hi tru'ng duc
quy dlnh chi tiêt nhu' sau:
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Ten phông

TT

Thn vj tmnh

ticli

Ghi chü

1 PhOngkhángiã

(n'z2/chô)

tôi
0,8

2 San khAu

(m/chô)

0,25

3 Kho (diing c) san Uu

(in2/phông,)

15

(m2/chô)

0,25

('rn2/phông)

18

Ti thiu 15
m2/phông

'm2/chô)

0,25

0,2m2Ich

(ni2/phông)

36

(m2/phông)

8

4 Kho thi& b diing ci,t
5 PhOng truyM thanh,, hInh ành
6 Sành, hành lang kt hqp ch nghi
7 Phông din viên, phông thay d
8 Khu v sinh

Tôithiêu
0,2rn2/chô
Tôi thiêu 12
rn2/phàng

Tithiêu
Tôi thiu

24m2/phOng
Tôithiêu2
m21phông

5. Ktikxá

tôi da không qua
a) Mi phông trong kr tic xá bó trI không qua 8 nguYi;
40rn2 /phàiig (tiêu chuân din tIch ti thiu là 4,oni2lngi.thi).
b) Khu v sinh trong mi phông k' tcic xá: 8m2/phàng.
6.Nhàän(bêpän)
Tiêu chun, dinh mirc sr dung din tIch các khu virc trong nhà n duçc quy
dinh chi tiêt nhu' sau:
Dicn tich
Các khu vyc trcng nhà an (bp
Ghi cliii
TT
tôida
an)
• Tôithiêu
1,2
m2/chó,)
0,8rn2Ich
I Khu vic gia cong và kho
TOi thiêu
1,4
in2/chó,)
và
gii
khát
O,8in2/ch
2 Khu vkrc an
TM thiu 0,2
0,8
('n2/chô
)
.
Khu
viic
hành
chInh
in2! ch
3
• TéithiuO5
1,3
('in2/chó,)
m2/ch
4 Khu vii'c phic vu
1

7. Khu rên 1uyn th chat, th dic th thao: Tiêu chuân, djnh rnirc sir dung
din tIch khu dat rèn 1t.yn the chat, the dic the thao thxcic tinh 2m2/nguYi hQc.I.

