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QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2018  
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-ĐHCNTT&TT ngày   tháng   năm 2018  

 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông) 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng  

Quy chế chi tiêu nội bộ dùng để thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về 

quản lý kinh phí và quản lý hành chính, được áp dụng cho Trường Đại học Công nghệ 

Thông tin và Truyền thông thuộc Đại học Thái Nguyên (sau đây gọi ngắn gọn là 

Trường), cụ thể như sau:  

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế chi tiêu nội bộ được áp dụng đối với nguồn kinh phí bao gồm: ngân 

sách nhà nước giao thực hiện chế độ tự chủ hằng năm đối với Trường và các khoản thu 

hợp pháp khác của Trường.  

 2. Đối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng cho các Phòng, Khoa, Bộ môn, Trung tâm trực thuộc 

Trường và viên chức, người lao động thực hiện các công việc của Trường. Viên chức 

và người lao động của Trường gồm:  

a) Viên chức và lao động hợp đồng dài hạn hưởng lương từ ngân sách Nhà 

nước do Đại học Thái Nguyên ký (viết tắt là VCNN);  

b) Người lao động hợp đồng với Trường (có thời hạn hoặc không xác định thời 

hạn, được Trường đóng bảo hiểm xã hội) để thực hiện các công việc chuyên môn (viết 

tắt là NVHĐ);  

c) Người lao động hợp đồng với Trường (có thời hạn hoặc không xác định thời 

hạn, có đóng bảo hiểm xã hội) để thực hiện hợp đồng khoán việc (viết tắt là HĐKV). 
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Điều 2. Mục đích, yêu cầu  

1. Nhằm tạo quyền tự chủ tài chính cho trường và các đơn vị trong trường chủ 
động bố trí sắp xếp tổ chức, biên chế được giao và nâng cao chất lượng hoạt động sự 
nghiệp. Sử dụng kinh phí có hiệu quả, tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức trong 
trường. Tạo quyền chủ động trong việc quản lý và chi tiêu tài chính cho Ban Giám 
hiệu trường, tạo quyền chủ động cho cán bộ, viên chức trường hoàn thành nhiệm vụ 
được giao.  

2. Là căn cứ để quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu trong trường; thực hiện 
kiểm soát của Kho bạc Nhà nước; cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài chính và các 
cơ quan thanh tra, kiểm soát theo quy định. 

3. Sử dụng tài sản đúng mục đích, có hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí, công bằng trong trường; khuyến khích tăng thu, tiết kiệm chi, thu hút và giữ được 
những người có năng lực trong trường. 

4. Quy chế chi tiêu nội bộ quy định về một số chế độ, tiêu chuẩn, định mức là 
căn cứ pháp lý để thực hiện, góp phần tăng cường công tác quản lý của trường. 

5. Cần coi công tác Tổ chức cán bộ, công tác Tài chính, công tác Quản trị là 
trách nhiệm của mọi cấp, mọi người trong đơn vị. 

Điều 3. Cơ sở pháp lý  
 - Luật Viên chức số 58/2010/QH12; 
 - Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13;  

- Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13;  
- Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ Quy định chi 

tiết và Hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động; 

- Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ Quy định về cơ 
chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáp dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

- Điều lệ trường đại học ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 
10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; 

- Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ 
sở giáo dục đại học thành viên; 

- Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22/10/2015 của Giám đốc Đại học Thái 
Nguyên về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, 
các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc.  
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- Quyết định số 799/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 12/10/2016 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học CNTT&TT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Trường Đại học CNTT&TT thuộc Đại học Thái Nguyên; 

- Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về Quy định cơ 
chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

Hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình khung cho các ngành đào tạo đại 

học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và biên soạn chương trình, giáo trình các môn 

học; 

- Thông tư số 89/2006/TT-BTC ngày 29/6/2006 Hướng dẫn việc quản lý, sử 

dụng và quyết toán kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc và kinh phí thu hồi bồi thường chi 

phí đào tạo; 

- Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước; 

- Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị 

định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ Quy định về hóa 

đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ; 

- Văn bản hợp nhất số 28/CBHN-BGDĐT hợp nhất Quyết định số 44/2007/QĐ-

BGDĐT ngày 15/8/2007 và Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01/8/2013 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, 

sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và 

trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

- Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10/10/2011 của Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục; 

- Thông tư số 11/2013/TT-BGDĐT ngày 29/3/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT 

sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo 

dục ban hành kèm theo Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2011 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

- Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ GD&ĐT về Quy 

định chế độ làm việc đối với giảng viên; 
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- Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 

Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở 

giáo dục công lập; 

- Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và 

phân loại cán bộ, công chức, viên chức; 

- Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của 

Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; 

- Quyết định số 2537/QĐ-ĐHTN ngày 04/11/2015 của Giám đốc Đại học Thái 

Nguyên về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của Nhà giáo trong ĐHTN; 

- Quyết định số 3188/ QĐ-ĐHTN ngày 31/12/2015 của Giám đốc Đại học Thái 
Nguyên về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, 
kéo dài, từ chức, miễn nhiệm và chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp trách nhiệm 
đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Đại học Thái Nguyên; 

- Quyết định số 4623/QĐ-ĐHTN ngày 30/11/2016 của Giám đốc Đại học Thái 
Nguyên về việc ban hành Quy định về đánh giá và phân loại công chức, viên chức và 
người lao động của Đại học Thái Nguyên; 

Căn cứ các văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan cấp trên ban hành 
hướng dẫn chế độ làm việc và chi tiêu tài chính; 

Trường Đại học CNTT&TT là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi 
phí hoạt động thường xuyên theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ban hành ngày 
14/02/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. 

 Căn cứ điều kiện cụ thể của nhà trường: quy mô đào tạo, bậc học, nhu cầu phát 
triển đội ngũ, nâng cao chất lượng đào tạo trong thời gian tới và khả năng ngân sách có 
thể cân đối được. 

Điều 4. Nguyên tắc xây dựng  
1. Khi thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đơn vị phải hoàn thành 

nhiệm vụ được giao. Thực hiện quyền tự chủ phải gắn với tự chịu trách nhiệm trước cơ 
quan quản lý cấp trên trực tiếp và trước pháp luật về những quyết định của mình; đồng 
thời chịu sự kiểm tra giám sát của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

2. Quy chế chi tiêu nội bộ gồm các quy định về khung, mức chế độ, tiêu chuẩn, 
định mức chi tiêu áp dụng thống nhất trong các phòng, khoa, bộ môn, bộ phận, đơn vị 
trực thuộc trường (sau đây gọi là các đơn vị), bảo đảm cho Trường và các đơn vị hoàn 
thành nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện hoạt động thường xuyên phù hợp với 
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hoạt động đặc thù của mỗi đơn vị, sử dụng các nguồn kinh phí chủ động, có hiệu quả 
và tăng cường thống nhất công tác quản lý. Trong Quy chế chi tiêu nội bộ ưu tiên 
nguồn tài chính để thực hiện các chế độ có liên quan đến con người và các khoản chi 
nghiệp vụ để đảm bảo số lượng, chất lượng hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu 
khoa học của các đơn vị, tạo điều kiện từng bước tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức 
trong trường. 

3. Các tiêu chuẩn, định mức chi tiêu trong Quy chế chi tiêu nội bộ là căn cứ để 

Hiệu trưởng điều hành việc sử dụng, quyết toán kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước 

và các nguồn thu sự nghiệp của Trường. 

4. Quy chế chi tiêu nội bộ là cơ sở pháp lý để Kho bạc Nhà nước thực hiện việc 

kiểm soát chi và gửi Đại học Thái Nguyên để báo cáo. 

5. Trường không được dùng kinh phí của đơn vị (bao gồm nguồn ngân sách 

Nhà nước cấp và nguồn thu sự nghiệp) để mua sắm thiết bị, đồ dùng, tài sản trang bị 

tại nhà riêng cho cá nhân hoặc các cá nhân mượn dưới bất kì hình thức nào (trừ trang 

bị điện thoại tại nhà riêng theo quy định dưới đây). 

6. Trường không được chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức và trích 

lập các qũy bằng các nguồn kinh phí sau đây: 

a) Kinh phí thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học; 

b) Kinh phí thực hiện chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức; 

c) Kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 

d) Vốn đầu tư xây dựng cơ bản, kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn tài sản cố định 

theo dự án được giao trong dự toán hàng năm; 

đ) Vốn đối ứng thực hiện các dự án có nguồn vốn nước ngoài; 

e) Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế (nếu có); 

g) Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ do nhà nước đặt hàng; 

h) Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao. 

Điều 5. Nguyên tắc, lề lối làm việc của Trường 

1. Mọi công việc hoạt động liên quan đến chi tiêu phải có kế hoạch, dự toán đầy đủ. 

2. Đầu mỗi tháng, mỗi năm các phòng chức năng, các khoa và bộ môn trực 

thuộc đề xuất những công việc cần làm qua Phòng Hành chính - Tổ chức, Phòng Kế 

hoạch - Tài chính, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường xem xét phân loại thành các 

nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ thường kỳ của tháng, năm; các công việc này được bàn 
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bạc dân chủ trong Đảng ủy, Hội nghị cán bộ lãnh đạo chủ chốt thống nhất bằng nghị 

quyết để chỉ đạo thực hiện. 

3. Phát huy tính chủ động, sáng tạo, ý thức xây dựng của đơn vị, cá nhân được 

giao nhiệm vụ, khắc phục khó khăn nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Điều 6. Về công tác tổ chức và điều hành 

1. Nguyên tắc 

- Cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các đơn vị, bộ phận chức năng 

trong trường để thực hiện việc quản lý và sử dụng tốt hơn các nguồn lực tài chính    

của trường.  

- Đẩy mạnh việc nâng cao công tác giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn 

nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế… để góp phần ổn định và phát triển 

nhà trường. 

2. Về trách nhiệm của Trưởng đơn vị 

Trưởng đơn vị (cấp Phòng, Khoa, Trung tâm, Bộ môn trực thuộc...) là người 

đứng đầu đơn vị đó, được gọi là "Cấp trưởng".  

a) "Cấp trưởng" là người chịu trách nhiệm cao nhất về mọi mặt công tác của 

đơn vị mình trước pháp luật và trước thủ trưởng cấp trên trực tiếp. Trong trường hợp 

ủy quyền, người ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền của 

mình. Người được ủy quyền hoặc phân công phụ trách (giúp việc) phải chịu trách 

nhiệm về quyết định của mình (ý kiến đề nghị, ký xác nhận) trước pháp luật và người 

ủy quyền. 

b) Khi thực hiện nhiệm vụ, Cấp trưởng hoặc người được ủy quyền phải xem 

xét, cân nhắc khả năng để đi đến quyết định, đồng thời phải kiểm tra ở các bộ phận và 

các bước tiếp theo. 

3. Đối với khối phòng chức năng 

Rà soát, sắp xếp và phân công hợp lý để cán bộ phát huy hết khả năng. Đồng 

thời Trường cũng yêu cầu các đơn vị tạo điều kiện và quản lý chặt chẽ đảm bảo chế độ 

làm việc trong ngày, trong tuần. Hàng tháng có chấm công, cuối năm có đánh giá xếp 

loại thi đua theo quy định của Nhà nước. Bảng chấm công của tháng là căn cứ pháp lý 

rất quan trọng để chi lương và thực hiện các chế độ khác. 

4. Đối với khối giáo chức 
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 Căn cứ quy mô sinh viên, chương trình đào tạo, định mức giờ chuẩn của mỗi giảng 

viên, các bộ môn cần bố trí sắp xếp phân công hợp lý để mọi người được tham gia giảng 

dạy, đủ định mức, phát huy tài năng góp phần cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và đào 

tạo. Đây vừa là nhiệm vụ, đồng thời vừa là căn cứ pháp lý để thực hiện chế độ chính sách 

của ngành như phụ cấp ưu đãi, dạy vượt giờ, xét danh hiệu thi đua sao cho công bằng, 

đoàn kết góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho giảng viên. 

Tạo điều kiện cho giảng viên trẻ có cơ hội được tham gia cập nhật, tiếp cận với 

chuyên môn nhưng phải đảm bảo chất lượng theo quy định. 

Điều 7. Về công tác kế hoạch tài chính 

1. Sử dụng các nguồn tài chính sao cho đúng đối tượng, đúng mục đích, hiệu 

quả, đúng thủ tục, nguyên tắc theo chế độ kế toán thống kê hiện hành. 

2. Chú trọng công tác kế hoạch, dự toán và kiểm tra trong quá trình thực hiện. 

Dự toán bao gồm: dự toán tháng, năm và cho từng nguồn, từng công việc cụ thể. 

3. Trên cơ sở quy mô, phương hướng phát triển của cấp học, ngành học nhu cầu 

nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng đội ngũ, xây dựng cơ sở 

vật chất, cải thiện điều kiện làm việc cố gắng bố trí kinh phí đảm bảo thích ứng cho 

các nhiệm vụ chính trị của trường, theo hướng thiết thực và nguyên tắc ưu tiên theo 

nhóm mục: 

a) Chi lương và chế độ chính sách xã hội. 

b) Chi cho công tác giảng dạy, học tập theo hướng đáp ứng quy mô và yêu cầu 

nâng cao chất lượng đào tạo. 

c) Chi tăng cường cơ sở vật chất như giảng đường, phòng thí nghiệm, giáo 

trình, sách, tài liệu tham khảo... để phục vụ giảng dạy, học tập theo hướng đáp ứng quy 

mô và yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo. 

d) Chỉ đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ 

đ) Chi cho các hoạt động chung: điện, xăng xe, văn phòng phẩm, dụng cụ,... 

theo hướng tiết kiệm giảm thiểu. 

4. Khai thác và tổ chức tốt công tác thu cho đầy đủ, kịp thời, nhằm đảm bảo 

nguồn chi cho các nhiệm vụ nói trên. 

5. Thực hành tiết kiệm, sử dụng kinh phí sao cho hiệu quả, làm việc gì cũng 

phải cân nhắc, lựa chọn phương án tối ưu, mạnh dạn cắt giảm những khoản chi nếu xét 

thấy chưa thực sự cần thiết. Từng bước thực hiện khoán chi cho các loại công việc. 
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6. Tổng hợp thông tin kinh tế và phân tích hoạt động tài chính sự nghiệp giúp 

Ban Giám hiệu có kế sách, biện pháp thích hợp, có hiệu quả cao. 

Điều 8. Công tác tổng hợp, hành chính, quản trị 

- Phòng Hành chính - Tổ chức là đầu mối giúp Ban Giám hiệu cập nhật thông 

tin đảm bảo đầy đủ, kịp thời. 

- Đôn đốc các bộ phận chức năng làm tốt công tác thống kê, kế hoạch. 

- Phối hợp với các đơn vị trong trường quản lý và sử dụng tốt tài sản, trang thiết 

bị, vật tư hiện có (số lượng, chất lượng, biến động tăng giảm trong năm). 

- Chú ý công tác an toàn về người, tài sản, cháy nổ, bảo hộ lao động. 

Điều 9. Nguồn tài chính 

 1. Kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp 

a) Ngân sách đào tạo Đại học. 

b) Ngân sách đào tạo Sau Đại học. 

c) Ngân sách cấp cho hoạt động Khoa học và Công nghệ. 

d) Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đặt 

hàng (nếu có). 

đ) Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao (nếu có). 

e) Vốn đầu tư xây dựng cơ bản, kinh phí mua sắm trang thiết bị, sửa chữa lớn 

tài sản cố định phục vụ hoạt động sự nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt trong phạm vi dự toán được giao hàng năm (nếu có). 

g) Các khoản ngân sách khác (nếu có). 

2. Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của Trường 

a) Phần thu được để lại từ số thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy 

định của pháp luật gồm: 

- Học phí của người học thuộc các loại hình giáo dục đào tạo chính quy và 

không chính quy (hệ cấp bằng) trong mức thu do Nhà nước quy định. 

- Phí dịch vụ đào tạo (hệ cấp chứng chỉ) mức thu do Hiệu trưởng quyết định 

phù hợp với dịch vụ cung cấp và khả năng của người hưởng dịch vụ. 

- Lệ phí tuyển sinh phù hợp quy định của pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản 

hướng dẫn của Nhà nước. 

b) Các khoản thu khác gắn với hoạt động của Trường 
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- Thu từ các dự án liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công 

nghệ với các tổ chức trong và ngoài nước. 

- Thu từ các hoạt động sản xuất, từ các hoạt động cung ứng dịch vụ và khai thác 

cơ sở vật chất. 

- Các khoản thu hợp pháp được để lại sử dụng theo quy định của Nhà nước. 

- Thu từ các đơn vị trực thuộc: các đơn vị trực thuộc trích một phần từ nguồn 

thu của đơn vị để bù đắp một phần nguồn chi chung của nhà trường. 

c) Nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu, tặng cho theo quy định của pháp luật và các 

nguồn thu khác. 
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Chương II 

CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ CHẾ ĐỘ CHI  TIÊU CỦA TRƯỜNG 

Mục 1 

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI 

Điều 10. Quy định chung về tiền lương, tiền công và thu nhập cho cán bộ, 

viên chức 

 1. Phương án tiền lương và thu nhập quy định như sau: 

a) Nguồn tài chính: Ngoài nguồn ngân sách nhà nước cấp, trường phải dành tối 

thiểu 40% khoản thu học phí đào tạo hệ chính quy và 30% - 40% các khoản thu khác 

(học phí đại học hệ vừa làm vừa học, hệ liên kết đào tạo, thu hoạt động kinh doanh 

dịch vụ, thu từ các hoạt động khoa học và công nghệ, thu khác...) sau khi đã trừ các 

khoản chi phí cần thiết cho việc điều chỉnh qũy tiền lương tăng thêm. 

b) Bảo đảm thực hiện mức lương tối thiểu và các chế độ phụ cấp do Nhà nước 

quy định (kể cả khi Nhà nước tăng lương tối thiểu và các khoản phụ cấp) cho số lao 

động trong biên chế và số lao động hợp đồng của Trường. 

c) Khi Nhà nước tăng mức tiền lương tối thiểu, sau khi trừ phần ngân sách Nhà 

nước hỗ trợ, trường trích qũy học phí để bù đủ qũy lương, các khoản đóng góp tăng 

thêm của đơn vị mình. 

d) Số kinh phí còn lại dành cho việc điều chỉnh thu nhập tăng thêm, Trường căn 

cứ tình hình cụ thể xây dựng phương án phân phối tiền lương, tiền công, thu nhập và 

các khoản thanh toán cá nhân khác cho người lao động. Mức tiền lương và thu nhập 

tăng thêm tại đơn vị tối đa không quá 03 lần quỹ tiền lương cấp bậc, chức vụ trong 

năm do Nhà nước quy định sau khi đã thực hiện việc trích lập quỹ phát triển hoạt động 

sự nghiệp. 

đ) Căn cứ vào khả năng của nguồn thu và tình hình thực tế, hàng năm Trường 

dành một khoản thu hợp lý từ quỹ học phí để thanh toán khối lượng lao động tăng 

thêm cho các cán bộ quản lý và viên chức hành chính sự nghiệp của đơn vị mình do 

tăng quy mô đào tạo và nhiệm vụ thực hiện. 

e) Trích 02% chi cho quản lý các cấp (Các mức chi theo Phụ lục 01). 

g) Trích 2% từ nguồn học phí lập Quỹ hoạt động chung của các đơn vị và được 

phân chia cho các đơn vị theo quý căn cứ vào số Vị trí việc làm của đơn vị đã đuơcj 
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phê duyệt. Căn cứ vào kết quả chênh lệch thu- chi cuối năm tài chính, nếu còn khoản 

dư sẽ được trích lập và thực hiện Quỹ khuyến khích chất lượng công việc. 

h) Trích 0,5% cho công tác thu và quản lý Quỹ học phí 

2. Sử dụng kết quả hoạt động tài chính trong năm: 

Hàng năm sau khi trang trải các khoản chi thường xuyên, nộp thuế và các khoản 

nộp khác (nếu có), phần chênh lệch thu lớn hơn chi sử dụng như sau (Phụ lục 02): 

a) Trích tối thiểu 45% lập Qũy phát triển hoạt động sự nghiệp. Qũy này dùng để 

đầu tư, phát triển nâng cao hoạt động sự nghiệp, bổ sung vốn đầu tư cơ sở vật chất, 

mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc, trợ giúp công tác đào tạo, huấn luyện 

nâng cao tay nghề, năng lực công tác cho cán bộ, viên chức đơn vị, tổ chức các hoạt 

động dịch vụ phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao và khả năng của đơn vị theo 

quy định của pháp luật. 

Việc sử dụng Quỹ do Hiệu trưởng quyết định. 

b) Trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi. Mức trích tối đa các Quỹ này 

không quá 03 tháng tiền lương, tiền công và thu nhập tăng thêm bình quân trong năm. 

- Quỹ khen thưởng dùng để thưởng định kỳ, đột xuất cho tập thể, cá nhân theo 

thành tích đóng góp vào hoạt động của đơn vị. Mức thưởng do Hiệu trưởng quyết định. 

- Quỹ phúc lợi dùng để sửa chữa, xây dựng các công trình phúc lợi, các hoạt 

động phúc lợi tập thể của cán bộ, viên chức đơn vị (tham quan, nghỉ mát, trợ cấp khó 

khăn đột xuất...). Hiệu trưởng quyết định việc sử dụng qũy. 

c) Trích Quỹ dự phòng ổn định thu nhập để bảo đảm thu nhập cho cán bộ, viên 

chức trong các trường hợp thu nhỏ hơn chi. Mức trích và sử dụng do Hiệu trưởng 

quyết định theo Quy chế chi tiêu nội bộ. 

d) Trích nộp học phí lên Đại học Thái Nguyên theo quy định tại Công văn số 

288/QĐ-ĐHTN ngày 04/4/2012 để chi thực hiện các hoạt động chung của Đại học và 

hỗ trợ chi các khoản chi khác theo chế độ cho Khối Cơ quan Đại học Thái Nguyên  

(đối với học phí chính quy tỷ lệ trích nộp là 02% và đối với học phí phi chính quy tỷ lệ 

trích nộp là 01%). 

 

 

 

 

Comment [TTL1]: Nội dung thay đổi so với Quy chế 2016 
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Mục 2 

CHI THANH TOÁN CHO CÁ NHÂN 

Điều 11. Tiền lương tháng theo ngạch bậc kỹ thuật (lương chức danh) 

1. Chi lương, phụ cấp lương, cho khối biên chế theo chế độ hiện hành. 

2. Chi lương, phụ cấp lương, cho khối lao động hợp đồng dài hạn theo chế độ 

hiện hành. 

3. Chi khuyến khích chất lượng công việc cho CBVC (nếu có). 

4. Nguyên tắc chi lương tháng 

a) Nếu đủ ngày công và đảm bảo chất lượng công việc hưởng 100% lương 

chức danh. 

b) Nghỉ theo chế độ Bảo hiểm xã hội: chuyển sang Bảo hiểm xã hội do Bảo 

hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên chi trả. 

c) Số ngày nghỉ không hưởng chế độ nghỉ phép hoặc bảo hiểm xã hội: giảm 

lương tương ứng, hoặc phải làm bù. 

d) Nếu nghỉ quá mức quy định đơn vị sử dụng lao động cần báo cáo Ban Giám 

hiệu để giải quyết. 

Điều 12. Chế độ phụ cấp 

Các khoản chi phụ cấp (phụ cấp chức vụ, phụ cấp lãnh đạo, phụ cấp trách 

nhiệm, phụ cấp độc hại, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên...) thực hiện theo quy định 

hiện hành. 

Điều 13. Chế độ thanh toán làm thêm giờ (đối với cán bộ, viên chức 

hành chính) 

1. Làm thêm giờ vào ban ngày (ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày Tết trừ thời 

gian ban đêm). 

a) Tùy từng đối tượng, công việc thủ trưởng các đơn vị cần phải có kế hoạch 

làm thêm giờ cụ thể để trình Hiệu trưởng phê duyệt trước khi thực hiện. 

b) Do tính chất công việc (phải làm gấp, không thể thuê ngoài được) cần thiết 

làm thêm giờ nhưng không có điều kiện bố trí nghỉ bù thì được thanh toán làm ngoài 

giờ, phải có bảng chấm công theo dõi làm thêm giờ và thủ trưởng đơn vị chịu trách 

nhiệm kiểm tra giám sát công việc làm thêm giờ của cán bộ thuộc đơn vị mình quản 
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lý. Nghiêm cấm các cán bộ, đơn vị kê khai việc làm thêm giờ không đúng về nội dung 

công việc, số giờ… để thanh toán. Việc thanh toán làm thêm giờ của cán bộ, viên chức 

được thực hiện theo quy định của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 về 

Quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động. 

2. Một số lưu ý đối với chế độ thanh toán làm thêm giờ hành chính 

Đối với các công việc có tính cấp thiết, quan trọng thì được tính làm thêm giờ 

vào ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ (không thể bố trí nghỉ bù). Yêu cầu các 

đơn vị phải có tờ trình để Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch làm thêm giờ. Trong quá 

trình thực hiện Trưởng các đơn vị cần có bảng chấm công, sổ nhật ký theo dõi làm 

thêm giờ ghi cụ thể chi tiết: họ tên cán bộ, nội dung công việc làm thêm, ngày, giờ… 

làm thêm của cán bộ của đơn vị mình quản lý. 

Điều 14. Tiền công 
Để giải quyết các công việc phát sinh, Trường có thể ký hợp đồng lao động 

công nhật, hợp đồng khoán việc hoặc thuê mướn vụ việc. Việc chi trả tiền công hàng 
tháng dựa theo hợp đồng đã ký kết giữa nhà trường với người lao động. Trưởng các 
đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm quản lý người lao động về chất lượng và khối 
lượng công việc. 

Điều 15.  Chi hỗ trợ vào lương cho cán bộ, giảng viên có trình độ cao 
1. Đối với cán bộ giảng dạy tại các khoa/bộ môn, phải có đủ 2 tiêu chí sau đây 

mới được hưởng hỗ trợ có trình độ cao: 
a) Giảng dạy đủ số giờ quy đổi trong năm học (theo Quyết định số: 2537/QĐ-

ĐHTN về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của Nhà giáo trong Đại học Thái 

Nguyên); 
b) Điểm thành tích khoa học quy đổi trong năm học được cụ thể  tại Phụ lục 05.  
2. Định mức hỗ trợ kinh phí:  

Chức danh Điểm quy đổi Mức hỗ trợ 

Giáo sư 
 1.5 - 2.0 Mức lương cơ bản * 1.5/người/tháng 
>2.0 - 3.0 Mức lương cơ bản * 1.7/người/tháng 

>3.0 Mức lương cơ bản * 2/người/tháng 

Phó Giáo sư, GVCC 
1.0 - 1.5 Mức lương cơ bản * 1/người/tháng 

>1.5 – 2.0 Mức lương cơ bản * 1.2/người/tháng 
>2.0 Mức lương cơ bản * 1.5/người/tháng 

Tiến sĩ 
 0.5 - 1.0  Mức lương cơ bản * 0.8/người/tháng 
>1.0 - 1.5 Mức lương cơ bản * 1/người/tháng 

>1.5 Mức lương cơ bản * 1.2/người/tháng 

Comment [TTL2]: Nội dung được đề nghị thay đổi 
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3. Thời gian tính định mức 
a) Thời gian để tính định mức giảng dạy và điểm thành tích khoa học quy đổi 

được tính theo năm học. 
b) Phòng Hành chính - Tổ chức tổng hợp trình Hiệu trưởng ra quyết định chi hỗ 

trợ kinh phí vào tháng 12 hàng năm. 

Điều 16. Chi thực hiện chế độ đối với sinh viên 
1. Học bổng khuyến khích được thực hiện theo Thông tư 31/2013/TT-BGDĐT 

ngày 01/8/2013 của Bộ Giáo dục và đào tạo Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 2, Quyết 
định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các 
trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên 
nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Qũy học bổng khuyến khích học tập được 
trích tối thiểu bằng 08% nguồn thu học phí kỳ chính hệ đại học chính quy. Học bổng 
khuyến khích học tập được cấp theo từng kỳ và cấp 10 tháng trong năm học.  

2. Phụ cấp ưu đãi thực hiện theo Thông tư liên tịch số 
14/2016/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 05/5/2016. 

3. Học bổng chính sách: được thực hiện theo Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg 
ngày 14/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Học bổng chính sách đối với học sinh sinh 
viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thực hiện theo Thông 

tư liên tịch số 14/2016/TTLT BGD ĐT-BLĐTBXH- BTC. 
4. Trợ cấp xã hội: được thực hiện theo Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 

23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ. 
5. Chế độ miễn, giảm học phí đối với sinh viên: được thực hiện theo Thông tư 

liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT- BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 về việc Hướng 
dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của 
Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáp dục thuộc hệ 
thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ 
năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021. 

Điều 17. Chi thi đua khen thưởng  
Thực hiện theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, 

Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện 
Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thi đua, khen thưởng. 
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1. Nội dung chi 
a) In ấn Giấy chứng nhận CSTĐ cơ sở, Tập thể LĐXS, Giấy khen của Hiệu 

trưởng. Khung giấy khen, bằng khen 
b) Khen thưởng theo quyết định của cấp có thẩm quyền. 
2. Chi khen thưởng cán bộ, viên chức 
a) Chiến sĩ thi đua cơ sở: 1,0 * Mức lương cơ bản/01 cán bộ. 
b) Lao động tiên tiến: 0,3 * Mức lương cơ bản /01 cán bộ. 
c) Giấy khen của Hiệu trưởng đối với cá nhân: 0,15* Mức lương cơ bản /01 cán bộ. 
3. Chi khen thưởng tập thể 
a) Tập thể lao động tiên tiến: 0,8 * Mức lương cơ bản/01 tập thể. 
b) Giấy khen của Hiệu trưởng đối với tập thể: 0,6 * Mức lương cơ bản/01 tập thể. 
4. Chi khen thưởng sinh viên, tập thể sinh viên 
a) Cá nhân: 

- SV có kết quả học tập xuất sắc và rèn luyện xuất sắc:  200.000 đồng. 
- SV có kết quả học tập giỏi và rèn luyện tốt:   100.000 đồng. 
- Khen thưởng đột xuất:      100.000 đồng.                

b) Tập thể:    
- Lớp xuất sắc:             300.000 đồng. 

 - Lớp tiên tiến:            200.000 đồng. 
            - Khen thưởng đột xuất: 100.000 đồng. 

5. Chi khen thưởng khác 
a) Chi khen thưởng cho cán bộ, giảng viên được công nhận học hàm, danh hiệu: 

Giáo sư, Phó Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Huân chương Lao động, 
Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, Bằng khen các cấp, Kỷ niệm 
chương vì sự nghiệp giáo dục với mức thưởng theo quy định hiện hành. 

b) Khen thưởng các tập thể cán bộ, tập thể sinh viên, các cán bộ, giảng viên, sinh 
viên được các giải ở các cuộc thi do nhà trường tổ chức phát động, cuộc thi Olympic, 
thi sáng tạo trong nước, hội diễn văn nghệ, giải thi đấu thể dục thể thao…  

 Danh hiệu Số tiền chi khen thưởng (đồng) Ghi chú 
Giải nhất tập thể 
Giải nhất cá nhân 

500.000 
300.000  

Giải nhì tập thể 
Giải nhì cá nhân 

400.000 
200.000  

Giải ba tập thể 
Giải ba cá nhân 

200.000 
100.000  

Giải KK tập thể 100.000  

Comment [TTL3]: Nội dung đề nghị thay đổi 
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Giải KK cá nhân 50.000 

c) Các hình thức khen thưởng và các mức tiền chi khen thưởng khác do Hội 
đồng Thi đua khen thưởng của Trường đề nghị và Hiệu trưởng quyết định. 

Mục 3 

CHI CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ 

Điều 18. Chi có tính chất phúc lợi tập thể 

1. Quy định về mức khoán chè tiếp khách hàng tháng của Ban Giám hiệu, các 

phòng chức năng: 

Đơn vị Chè tiếp khách Ghi chú 

Phòng họp 1,5 kg/1 tháng  

Phòng Hành chính - Tổ chức 1,0 kg/1 tháng  

Phòng đợi giáo viên (GĐ C2) 3,0 kg/1 tháng Theo năm học 

Phòng đợi giáo viên (GĐ C3) 1,5 kg/1 tháng Theo năm học 

Phòng đợi giáo viên (GĐ 5 tầng - C5) 4,0 kg/1 tháng Theo năm học 

Nhà khách (nếu có khách ở) 0,5 kg/ 1 tháng Theo năm học 

 

Phòng Hành chính - Tổ chức lập kế hoạch giá chè hàng quý trình Hiệu trưởng, 

Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổ chức duyệt và cấp theo định mức quy định trên. 

Các khoản chi phát sinh đột xuất hoặc phát sinh tăng thêm ở các bộ phận cần có ý kiến 

giải trình, đề nghị. 

2. Nước uống: Ban Giám hiệu (thanh toán theo thực tế).  

3. Y tế, sức khoẻ: Quản lý hồ sơ sức khoẻ và chăm sóc sức khoẻ ban đầu thực 

hiện theo đúng quy định của Nhà nước về chăm sóc sức khoẻ cho CBVC, HSSV. Mỗi 

năm tổ chức khám sức khoẻ định kỳ 01 lần được cấp thuốc theo đơn; hoặc có thể chi 

hỗ trợ tiền mua thuốc cho cán bộ, viên chức (dự toán chi theo phương án cụ thể được 

Hiệu trưởng phê duyệt).  

Điều 19. Quy định mức khoán, hỗ trợ tiền cước phí điện thoại các đơn vị, 

cán bộ 

 1. Định mức khoán, hỗ trợ tiền cước phí điện thoại được thực hiện theo Phụ lục 

03. Chi hỗ trợ tiền cước điện thoại cố định tại nhà riêng của Ban Giám hiệu; chi tiền 

cước điện thoại di động đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; Trưởng, Phó Trưởng 
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phòng các phòng chức năng; Trưởng, Phó Trưởng các khoa và bộ môn trực thuộc 

Trường, Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm, Trưởng Trạm y tế, lái xe được chi hỗ trợ 

bằng tiền mặt theo năm tài chính. 

 2. Việc sử dụng máy Fax phải được Ban Giám hiệu, Phòng Hành chính - Tổ 

chức duyệt nội dung và thời lượng. Nghiêm cấm việc sử dụng máy điện thoại của 

Trường để gọi vào các công việc riêng. Các máy điện thoại công vụ trong trường, nếu 

gọi vượt số tiền khoán theo quy định thì phải truy thu số tiền vượt định mức khoán đó 

(thu qua Thủ trưởng các đơn vị vào cuối năm). 

Điều 20. Chi tiền báo, tạp chí 

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của các đơn vị trong trường, Ban Giám hiệu sẽ 

xem xét và đáp ứng cụ thể từng đơn vị, chức danh theo dự toán được Hiệu trưởng 

duyệt. 

Điều 21. Chi công tác phí 

Căn cứ vào chế độ hiện hành và tình hình thực tế, quy định 02 hình thức thanh 

toán công tác phí sau: 

1. Thanh toán theo thực tế 

Được thực hiện theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017của Bộ Tài 

chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các 

cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập quy định phụ cấp lưu trú.  

a) Quy định về mức chi tiền phụ cấp lưu trú khi cán bộ được cử đi công tác: 

Phụ cấp lưu trú là khoản tiền hỗ trợ thêm cho người đi công tác ngoài tiền 

lương do cơ quan, đơn vị cử người đi công tác chi trả, được tính từ ngày bắt đầu đi 

công tác đến khi kết thúc đợt công tác trở về cơ quan, đơn vị (bao gồm thời gian đi 

trên đường, thời gian lưu trú tại nơi đến công tác). 

Nơi đến Mức chi 
(đồng/ngày) Ghi chú 

Thuộc vùng núi, biên giới, hải đảo, vùng rẻo cao, nơi 
đến làm việc thuộc khu vực 1 150.000  

Quận thuộc Thành phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh 150.000  
Cán bộ, viên chức đi công tác tại các địa phương còn 
lại 100.000  

 

b) Quy định về mức thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác 
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Cán bộ, viên chức do nhà trường cử đi công tác được thuê phòng nghỉ, mức chi 

tiền thuê phòng nghỉ được thanh toán theo giá thuê phòng thực tế (có hoá đơn hợp 

pháp), nhưng tối đa không vượt quá mức khoán quy định dưới đây: 

Nơi đến 

Mức thanh toán tiền thuê 
phòng nghỉ 

(đồng/ngày/người) 
Đi theo đoàn Đi đơn lẻ 

Quận thuộc Thành phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh 250.000 500.000 

Quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương 200.000 400.000 

Huyện thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, 

thành phố, thị xã thuộc tỉnh 
150.000 300.000 

Các vùng còn lại 100.000 200.000 

c) Quy định về mức thanh toán tiền chi phí đi lại 

Người đi công tác được thanh toán tiền chi phí đi lại bao gồm: 

- Chi phí chiều đi và về từ nhà hoặc cơ quan đến sân bay, ga tàu, bến xe; vé máy 

bay, vé tàu, xe vận tải công cộng đến nơi công tác và theo chiều ngược lại. 

- Chi phí đi lại tại địa phương nơi đến công tác: Từ chỗ nghỉ đến chỗ làm việc, từ 

sân bay, ga tàu, bến xe về nơi nghỉ (lượt đi và lượt về). 

- Cước, phí di chuyển bằng phương tiện đường bộ, đường thủy, đường biển cho 

bản thân và phương tiện của người đi công tác. 

- Cước tài liệu, thiết bị, dụng cụ, đạo cụ (nếu có) phục vụ trực tiếp cho chuyến đi 

công tác mà người đi công tác đã chi trả. 

- Cước hành lý của người đi công tác bằng phương tiện máy bay trong trường 

hợp giá vé không bao gồm cước hành lý mang theo. 

Trường hợp cơ quan, đơn vị nơi cử người đi công tác và cơ quan, đơn vị nơi đến 

công tác đã bố trí phương tiện vận chuyển thì người đi công tác không được thanh toán 

các khoản chi phí này. 

Căn cứ tính chất công việc của chuyến đi công tác và trong phạm vi nguồn kinh 

phí được giao; Hiệu trưởng xem xét duyệt cho cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động được đi công tác bằng phương tiện máy bay, tàu hoả, xe ô tô hoặc phương 

tiện công cộng hoặc các phương tiện khác bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả; 

Mức thanh toán: Theo giá ghi trên vé, hoá đơn, chứng từ mua vé hợp pháp theo 

quy định của pháp luật. 
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2. Trường hợp thanh toán khoán  

a) Khoán tiền nghỉ tại nơi đến công tác 

- Đi công tác ở quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và thành 

phố là đô thị loại I thuộc tỉnh, mức khoán: 200.000 đồng/ngày/người. 

- Đi công tác tại các vùng còn lại, mức khoán: 150.000 đồng/ngày/người. 

Chứng từ làm căn cứ thanh toán khoán tiền thuê chỗ nghỉ là giấy đi đường có 

ký duyệt đóng dấu của thủ trưởng cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi công tác và ký xác 

nhận đóng dấu ngày đến, ngày đi của cơ quan nơi cán bộ đến công tác (kèm theo bản 

tự kê khai được thanh toán tiền ngủ theo mức khoán quy định) b) Thanh toán khoán 

tiền công tác phí theo tháng 

Hình thức khoán: đối với các CBVC thường xuyên phải đi công tác lưu động 

trên 10 ngày/tháng. Tuỳ theo số lượng ngày công tác lưu động và cự ly công tác, mức 

khoán từ 100.000đồng/tháng/người đến tối đa là 200.000đồng/tháng/người. 

Mức khoán:  

+ Lưu động từ 10 ÷ 14 ngày/tháng:  100.000đ/tháng/người. 

+ Lưu động từ 15 ÷ 19 ngày/tháng:  150.000đ/tháng/người. 

+ Lưu động từ 20 ngày/tháng trở lên:           200.000đ/tháng/người. 

(Mức khoán trên gồm: tự túc phương tiện, phụ cấp đi đường, tiền gửi xe). 

Các đối tượng áp dụng chế độ khoán công tác phí gồm: cán bộ văn thư, kế toán 

giao dịch, cán bộ giao dịch bảo hiểm, cán bộ đăng ký hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng. 

Cuối mỗi quý, thủ trưởng đơn vị lập bảng kê danh sách cán bộ được hưởng mức 

khoán chi theo số ngày thực tế đi công tác để trình Hiệu trưởng phê duyệt. 

3. Thủ tục thanh toán công tác phí:  

a) Đơn vị, cá nhân có nhu cầu đi công tác cần báo cáo, lập dự trù kinh phí, kèm 

theo giấy triệu tập, giấy báo để Hiệu trưởng duyệt (theo chế độ, hoặc khoán chi). 

b) Giấy đi đường của người đi công tác có đóng dấu xác nhận của cơ quan, đơn 

vị nơi đến công tác (hoặc của khách sạn, nhà khách nơi lưu trú). 

c)  Hóa đơn; chứng từ mua vé hợp pháp theo quy định của pháp luật khi đi công 

tác bằng các phương tiện giao thông hoặc giấy biên nhận của chủ phương tiện. Riêng 

chứng từ thanh toán vé máy bay ngoài cuống vé (hoặc vé điện tử) phải kèm theo thẻ 

lên máy bay theo quy định của pháp luật. Trường hợp mất thẻ lên máy bay thì phải có 

Comment [A4]: Nội dung được điều chỉnh 
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xác nhận của cơ quan, đơn vị cử đi công tác (áp dụng khi thanh toán chi phí đi lại theo 

thực tế). 

d) Hóa đơn, chứng từ thuê phòng nghỉ hợp pháp theo quy định của pháp luật 

(áp dụng khi thanh toán tiền thuê phòng nghỉ theo hóa đơn thực tế). 

đ) Trường hợp đi công tác bằng phương tiện máy bay phải được Hiệu trưởng 

phê duyệt. 

e) Sau khi đi công tác về phải tập hợp giấy đi đường, chứng từ kèm theo để thủ 

trưởng đơn vị xác nhận và nộp cho bộ phận kế toán để làm thủ tục thanh toán. Nếu đi 

tập thể cần tập hợp theo đoàn. 

g) Yêu cầu ghi đầy đủ các yếu tố trên giấy đi đường, không tẩy xoá, đúng 

tuyến đường. 

Điều 22. Quy định thanh toán chi tiêu hội nghị 

Các đơn vị khi tổ chức hội nghị (hoặc đăng cai hội nghị) cần xác định quy mô 

của hội nghị và được phép của cấp có thẩm quyền cho phép. Cụ thể: 

1. Các hội nghị cấp trường, cấp khoa phải được sự đồng ý bằng văn bản của Hiệu 

trưởng (hội nghị của chính quyền) hoặc Ban Thường vụ Đảng ủy (đối với hội nghị Đảng) 

và Ban Thường vụ các đoàn thể (đối với hội nghị Công đoàn, Đoàn Thanh niên). 

2. Hội nghị ở cấp nào cũng phải quán triệt tinh thần tiết kiệm, không phô trương 

hình thức, không chi các hoạt động tham quan nghỉ mát, chụp ảnh, văn nghệ ngoài  

quy định. 

3. Các cán bộ, viên chức đi dự tập huấn, hội nghị (bắt buộc) theo chỉ đạo của 

cấp trên: thanh toán công tác phí theo quy định hiện hành. 

4. Đối với đối tượng các cán bộ, viên chức có giấy mời tham dự hội thảo khoa 

học do Hiệu trưởng xem xét theo từng trường hợp cụ thể. 

5. Chi phí cho đại biểu đi dự hội nghị bao gồm tiền công tác phí, tiền ngủ, tiền 

đóng góp cho hội nghị: 

a) Tiền ăn: căn cứ vào Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài 

chính Quy định chế độ chi tiêu hội nghị, tuỳ theo khả năng nguồn tài chính của đơn vị, 

tính chất của hội nghị, Hiệu trưởng được phép quyết định mức chi cao hơn hoặc thấp hơn 

mức quy định nhưng không quá 1,5 lần mức chi quy định tại Thông tư này. 

b) Tiền ngủ: theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 . 
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c) Tiền đóng góp cho đại biểu dự hội nghị: Hiệu trưởng căn cứ vào nội dung hội 

nghị, tính hợp pháp, hợp lý của khoản đóng góp để quyết định. Tiền đóng góp chỉ 

được thanh toán khi có đầy đủ chứng từ hợp lệ; không được thanh toán các khoản 

đóng góp không đúng quy định. 

6. Quy định chi tại các cuộc họp trong trường 

a) Đối với tất cả các cuộc họp thường kỳ do Ban Giám hiệu, các phòng, khoa, 

trung tâm, bộ môn trực thuộc chủ trì sẽ không chi tiền họp.  

b) Các cuộc họp đón các đoàn đến trường làm việc, ký kết hợp tác; các cuộc 

kiểm tra, thanh tra của cấp trên và các đơn vị ngoài…do các đơn vị chức năng lập kế 

hoạch,  phòng Kế hoạch - Tài chính trình Hiệu trưởng duyệt mức chi. 

c) Các khoản chi khác như: khánh tiết, nước ngọt, bánh kẹo, hoa quả để tiếp 

khách trong các cuộc họp phải có dự trù kinh phí được Hiệu trưởng phê duyệt.  

Điều 23. Chi tiếp khách 

 1. Căn cứ kế hoạch công tác, đơn vị, cá nhân được phân công làm việc và tiếp 

khách phải lập dự trù (nội dung, thành phần, chi phí) để Hiệu trưởng phê duyệt. 

2. Chi tiếp khách được thực hiện trên nguyên tắc thiết thực, tiết kiệm và hiệu 

quả phục vụ cho mục đích công việc chung của trường; tránh lãng phí chi tiêu không 

hiệu quả, chi tiếp khách tràn lan không có kế hoạch.  

3. Phải lập dự trù kinh phí, trình Hiệu trưởng duyệt trước khi tiếp khách.  

4. Quy định cụ thể về mức chi tiếp khách 

Đối tượng 
Số tiền chi tối đa 

(đồng/người) 
Ghi chú 

Khách nước ngoài 270.000  

Khách trong nước 200.000  

Điều 24. Quy định về mức khoán vật tư văn phòng phẩm 

1. Đối với công tác giáo vụ, văn phòng của các khoa, các phòng chức năng: 

định mức cấp phát thực hiện theo định mức khoán (theo Phụ lục 04). 

2. Vật tư văn phòng phẩm nhà trường khoán, cấp phát chỉ sử dụng cho công 

việc của cơ quan, không được sử dụng vào mục đích cá nhân và các mục đích khác. 

Comment [A5]: Thưc hiện theo Thông tư 01/2010/TT-BTC ngày 
6/1/2010 của Bộ Tài chính 

Comment [A6]: Theo thông tư 01 là 270.000; 
các khách còn lại dưới 200.000 
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3. Giấy, bút bi, mực mới máy in, mực đổ máy photocopy do Phòng Quản trị - 

Phục vụ cấp theo Phụ lục 04. Định mức khoán ở bảng trên là định mức tối đa các đơn 

vị trong trường được cấp phát. Đối với các vật tư văn phòng phẩm khác cấp theo yêu 

cầu sử dụng phục vụ cho công việc trên nguyên tắc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. 

4. Đối với các hộp mực máy in sau khi đã sử dụng hết mực thì các phòng, bộ 

phận có thể đề nghị Phòng Quản trị - Phục vụ đổ mực vào các hộp mực đó để dùng 

tiếp cho đến khi không thể dùng được nữa thì mới bỏ đi, tránh tình trạng sử dụng một 

cách lãng phí (một hộp mực có thể dùng mực đổ từ 2 đến 3 lần). Chi phí đổ mực máy 

in do nhà trường chi. 

5. Những trường hợp đặc biệt khác, các đơn vị trong trường có phát sinh công 

việc đột xuất cần phải sử dụng thêm vật tư văn phòng phẩm thì làm tờ trình nêu rõ lý 

do việc sử dụng thêm VPP trình Hiệu trưởng phê duyệt. 

6. Mỗi phòng chức năng đều phải có Sổ “Xin cấp vật liệu, dụng cụ” để làm cơ 

sở theo dõi tình hình và là căn cứ cấp phát vật tư văn phòng phẩm. Đối với cán bộ 

được giao nhiệm vụ vận hành máy photocopy phải lập sổ theo dõi số lượng giấy đã sử 

dụng thực tế. 

 Điều 25. Quy định về định mức cho xe ô tô, máy phát điện dự phòng  

 1. Định mức cho xe ô tô của Trường 

 

         Loại xe 

 

 

Định mức 

Ford-Mondeo 

(20B- 004.47) 

Nissan X-Trail 

20B- 004.70 

Xăng A95 (số lít/100Km) 25 15 

Rửa xe (số lần/01tháng) 04 04 

Dọn nội thất (số lần/01năm) 04 04 

Dầu máy (số lần/5000Km) 01 01 

 

Đối với các đồng chí lãnh đạo, quản lý của trường được bố trí xe ô tô đi công 

tác. Trong trường hợp nhà trường không bố trí được xe ô tô mà phải sử dụng xe của cá 

Comment [A7]: Đã thay đổi theo thực tế 
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nhân mình thì đăng ký tự lái xe riêng đi công tác qua Phòng Hành chính - Tổ chức có 

xác nhận của Hiệu trưởng; Phòng HC-TC làm giấy đề nghị thanh toán để nhà trường 

kịp thời chi trả cho cán bộ lãnh đạo, quản lý sau chuyến công tác 01 tuần theo định 

mức 10 lít xăng/100km theo mức giá tại thời điểm thanh toán. Nhà trường khuyến 

khích CBQL đi công tác bằng xe khách chất lượng cao. Sau chuyến công tác đề nghị 

CBQL được cử đi công tác nộp lại biên lai, chứng từ cho Phòng HC-TC tổng hợp, làm 

giấy đề nghị thanh toán để nhà trường chi trả.  

2. Định mức về xăng, dầu máy của máy phát điện dự phòng 

                             Loại máy 

Định mức 
THG12000 

Xăng A95 (số lít/h hoạt động) 7 

Dầu máy (số lít/h hoạt động) 0.2 

 

Hàng tháng có biên bản ghi chỉ số thời gian hoạt động của máy phát, có xác 

nhận của Trung tâm CNTT-TV, Phòng QTPV, Phòng KHTC làm chứng từ thanh toán. 

Điều 26. Chi về trang phục, bảo hộ lao động 

1. Trang phục đối với giảng viên giáo dục thể chất hàng năm (cấp phát bằng 

hiện vật hoặc giá trị): 

STT Tên hàng được cấp ĐVT Số  lượng Đơn giá Thành tiền 

1 Quần áo thể thao dài tay Bộ 2 500.000 1.000.000 

2 Áo thể thao ngắn tay Cái 4 130.000 520.000 

3 Giày thể thao Đôi 2 110.000 220.000 

4 Tất thể thao Đôi 4 30.000 120.000 

  Tổng cộng       1.860.000 
 

 2. Bảo hộ lao động (cấp phát bằng hiện vật hoặc giá trị) 

a) Định mức cấp phát trong một năm cho các đối tượng viên chức trong biên 

chế tính cho một cán bộ (theo Phụ lục số 04): 
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TT 

         Đối tượng             
 cấp 

Nội dung 
      cấp 

Nhân 
viên 

tạp vụ 

Nhân 
viên 
thư 

viện, 
thủ quỹ 

Nhân 
viên 
y tế 

Nhân viên 
lái xe, 

điện nước 

Nhân viên 
thực hành 

1 Xà phòng (kg) 01 01 01 01 01 

2 Áo Blu (cái)  01 01  01 

3 Khẩu trang (cái) 04 04 12   

4 Găng tay (đôi) 02 01 12   

5 Quần áo BH (bộ) 01   01  

6 Mũ BHLĐ (cái)    01  

7 Ủng (đôi) 01  01   

8 Áo mưa (bộ) 01  01   

b) Nhân viên hợp đồng trong qũy lương cấp phát tuỳ theo điều kiện, tính chất 

đối với từng loại công việc. 

c) Nhân viên hợp đồng theo công việc cấp phát hỗ trợ một phần công cụ lao 

động, bảo hộ lao động tuỳ theo điều kiện, tính chất đối với từng loại công việc. 

d) Định mức cấp phát trang phục cho nhân viên bảo vệ thực hiện theo văn bản 

quy định hiện hành. 

Điều 27. Chế độ cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, thu hút nhân tài 
Về chủ trương, nhà trường khuyến khích cán bộ, giảng viên tham gia học tập, 

bồi dưỡng nâng cao trình độ, cân đối từ các nguồn kinh phí để hỗ trợ. 

1. Đối với CBVC được cử đi học tập, nâng cao trình độ sẽ được hưởng các mức 

hỗ trợ sau: 

a)  Đối với học viên cao học ở nước ngoài 

- Không phải giảng dạy và làm việc, không được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 

nghiệp. 

- Được hưởng 40% lương cơ bản. 

b) Đối với nghiên cứu sinh trong nước (áp dụng đối với NCS trong nước theo 

chương trình liên kết với nước ngoài) 

- Đối với NCS hệ không tập trung: giảng viên được miễn giảm 70% số giờ 

giảng theo chức danh; được hưởng các chế độ: lương, phụ cấp, phúc lợi chung… 

Comment [A8]: Thêm thủ quỹ 
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- Đối với NCS hệ tập trung: không phải giảng dạy và làm việc, được hưởng 

40% lương cơ bản, không được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp. 

- Chỉ hỗ trợ 100% học phí toàn khóa học theo quyết định trúng tuyển.  

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở đúng hạn: 30.000.000 đồng 

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở quá hạn: 10.000.000 đồng 

 c) Đối với nghiên cứu sinh ở nước ngoài (kể cả NCS đi học theo các chương 

trình, dự án) 

- Được hưởng lương và các chế độ theo quy định hiện hành. 

- Hoàn thành bằng tiến sĩ đúng thời hạn: 30.000.000 đồng  

- Hoàn thành bằng tiến sĩ quá thời hạn: 10.000.000 đồng 

2. Đối với những người có bằng tiến sĩ có chuyên ngành phù hợp với nhu cầu 

của nhà trường, ở nơi khác được nhận về làm việc tại trường có cam kết công tác lâu 

dài được hỗ trợ từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng (không áp dụng đối với các 

trường hợp cán bộ được điều động, thuyên chuyển công tác theo quyết định của cấp có 

thẩm quyền). 

3. Tất cả các cán bộ, giảng viên đi học tập (ThS, TS), bồi dưỡng thuộc đối tượng 

nằm trong quy hoạch đào tạo, sau khi hoàn thành khóa học phải về công tác tại Trường 

với thời gian ít nhất theo quy định tại Quyết định số 58/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 

18/01/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐH CNTT&TT về việc ban hành Quy chế đào 

tạo, bồi dưỡng CBVC Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông: 

 a) Thạc sĩ được xem xét để cho phép thuyên chuyển, sau khi đã cống hiến cho 

Trường 05 năm (đối với đào tạo trong nước), 07 năm (đối với đào tạo ở nước ngoài) 

tính từ ngày Trường ký quyết định thu nhận giảng viên trở lại công tác tại trường. 

 b) Tiến sĩ được xem xét để cho phép thuyên chuyển, sau khi đã cống hiến cho 

Trường 12 năm (đối với đào tạo trong nước), 15 năm (đối với đào tạo ở nước ngoài) 

tính từ ngày Trường ký quyết định thu nhận giảng viên trở lại công tác tại trường. 

4. Xử lý quá hạn, bỏ học, thôi học, chuyển công tác 

Được quy định tại Quyết định số 58/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 18/01/2017 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học CNTT&TT về Quy chế đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên 

chức Trường Đại học CNTT&TT. 

5. Đối với các Tiến sĩ có nguyện vọng đi nghiên cứu sau Tiến sĩ (Postdoc) tại 

nước ngoài: 
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a) Phải có đơn trình Ban Giám hiệu, giấy cam kết và giấy bảo lãnh của người 

thân được xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi người đó đang công 

tác. 

b) Trong thời gian đi nghiên cứu trường chi trả lương 40% theo quy định.  

c) Cán bộ đi học tập, nghiên cứu theo giấy mời, nếu sau thời gian học tập, 

nghiên cứu không thực hiện theo đúng cam kết hoặc đơn phương chấm dứt 

HĐLV/HĐLĐ thì phải bồi hoàn các khoản chi phí đào tạo trong thời gian làm NCS 

chưa phục vụ hết thời gian theo cam kết khi đăng ký đi làm NCS và bị phạt tiền bằng 

200% lương và BHXH trong thời gian học tập sau tiến sĩ ở nước ngoài. 

Điều 28. Chi cho công tác thực tập, thực tế ngoài trường 

a) Phòng Đào tạo lập kế hoạch và dự trù kinh phí trình Hiệu trưởng phê duyệt. 

b) Tất cả các sinh viên đi thực tế môn học, thực tập chuyên môn, thực tập sản 

xuất, thực tập tốt nghiệp... đều phải tự túc chi phí sinh hoạt cá nhân: chỗ ăn, nghỉ và 

phương tiện đi lại. Trường chỉ chi hỗ trợ cho các cán bộ, giảng viên phụ trách đoàn đi 

thực tập, thực tế chuyên môn theo chế độ công tác phí và chi các khoản nộp cho cơ sở 

đến thực tập (nếu có), chi hỗ trợ các báo cáo viên, thuê người hướng dẫn... 

Điều 29. Thanh toán giờ giảng 

 1. Đối với hệ đào tạo đại học 

a) Về định mức giờ chuẩn, đơn giá thanh toán được vận dụng theo Thông tư số  

47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy 

định chế độ làm việc đối với giảng viên, Quyết định số 2537/QĐ-ĐHTN ngày 

04/11/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định chế độ làm 

việc của Nhà giáo trong Đại học Thái Nguyên.  

b) Nguyên tắc: các bộ môn cần phân công đều nhiệm vụ cho cán bộ giảng dạy 

trong đơn vị mình, khi tính thừa giờ cho các bộ môn sẽ trừ đi số giờ còn thiếu của 

những cán bộ không thực hiện đầy đủ số giờ tối thiểu phải thực hiện theo quy định. 

Cân đối theo bộ môn và theo năm học (tháng 8/năm trước - tháng 7/năm sau). Nếu số 

giờ thực hiện lớn hơn định mức giờ chuẩn sẽ được thanh toán vượt giờ. 

c) Tổng qũy thời gian làm việc của nhà giáo trong một năm học để thực hiện 

nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập bồi dưỡng và nhiệm vụ khác trong 

nhà trường là 1.760 giờ sau khi đã trừ đi số ngày nghỉ theo quy định. 



29 
 

d) Giờ chuẩn giảng dạy: là đơn vị thời gian quy đổi để thực hiện một công việc 

tương đương một tiết giảng dạy lý thuyết trình độ cao đẳng, đại học trực tiếp trên lớp 

theo niên chế, bao gồm thời gian lao động cần thiết trước, trong và sau tiết giảng dạy. 

đ) Khung định mức giờ chuẩn các nhiệm vụ của giảng viên được quy định như 

các bảng sau: 

                               Chức danh 
    Nhiệm vụ Giảng viên tập sự Giảng viên, Giảng 

viên hạng I, II,III  

Giảng dạy 135 270 

Nghiên cứu khoa học  90 

Cộng giờ chuẩn các nhiệm vụ 135 360 

- Định mức giờ chuẩn giảng dạy đối với giảng viên được bổ nhiệm giữ chức vụ 

lãnh đạo hoặc kiêm nhiệm các công tác quản lý, đảng, đoàn thể trong cơ sở giáo dục 

đại học áp dụng theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ 

GD&ĐT, các văn bản hướng dẫn thực hiện của Đại học Thái Nguyên và các quy định 

của trường. Giảng viên kiêm nhiệm nhiều chức vụ, được quy định chỉ thực hiện một 

định mức giờ chuẩn giảng dạy thấp nhất. 

e) Chi thanh toán giờ giảng vượt định mức 

- Nguồn kinh phí chi trả: ngân sách Nhà nước cấp, học phí. 

- Không khuyến khích dạy vượt quá nhiều giờ (>200 giờ tiêu chuẩn) 

- Việc hoàn thành định mức giờ giảng theo qui định được cân đối theo từng    

bộ môn.  
- Đối tượng chi trả:các cán bộ, giảng viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường. 

Các cán bộ quản lý, cán bộ hành chính có tham gia giảng dạy. 

- Điều kiện thanh toán: giảng viên được thanh toán vượt giờ khi đảm bảo các 

điều kiện sau: 

+ Có số giờ trực tiếp giảng dạy trong cả 3 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2, học kỳ hè) 

vượt định mức theo chức danh. 

+ Hoàn thành nhiệm vụ NCKH. Riêng đối với giảng viên tập sự phải hoàn 

thành kế hoạch bồi dưỡng theo yêu cầu của bộ môn. 

+ Hoàn thành nhiệm vụ hoạt động chuyên môn và các nhiệm vụ khác theo quy 

định đối với cán bộ giảng dạy. 
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+ Những cán bộ giảng dạy vượt giờ chuẩn theo chức danh nhưng chưa hoàn 

thành nhiệm vụ NCKH, hoạt động chuyên môn và các nhiệm vụ khác theo quy định 

thì phải trừ số giờ giảng dạy bằng số giờ còn thiếu theo quy định cho từng nhiệm vụ 

chưa hoàn thành (không lấy giờ NCKH bù cho giờ giảng dạy). 

- Cách tính giờ vượt định mức: Giờ vượt định mức bằng tổng số giờ thực hiện 

trừ đi giờ định mức theo chức danh được xác định. Việc xác định khối lượng giờ vượt 

định mức được tính chung cho tất cả các giảng viên của khoa, bộ môn. 

-  Phương thức và mức chi trả: 

+ Chỉ thanh toán tiền lương dạy thêm giờ ở bộ môn thiếu cán bộ giảng dạy theo 

định mức biên chế. Bộ môn không thiếu nhà giáo theo định mức biên chế thì chỉ được 

thanh toán tiền dạy thêm giờ khi có cán bộ giảng dạy đi học, nghỉ ốm, nghỉ thai sản 

theo quy định phải bố trí cán bộ giảng dạy khác dạy thay. 

+ Việc tính toán khối lượng vượt định mức và đơn giá thanh toán giờ vượt định 

mức thực hiện theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ 

GD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chế độ làm việc đối với 

giảng viên và Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 

08/3/2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong 

các cơ sở giáo dục công lập. Áp dụng cụ thể như sau: 

- Quy định về thời gian thực hiện: Giảng viên kê khai giờ giảng của năm học 

trước bộ môn, khoa tổng hợp và xét duyệt hoàn thành trong tháng 8; Phòng Đào tạo 

tổng hợp số liệu cho toàn trường trình Hội đồng thẩm định xét duyệt trong tháng 9; 

Phòng Kế hoạch - Tài chính phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện thanh 

toán vượt giờ cho giảng viên sớm nhất có thể. 

- Đơn giá giảng dạy và mức chi trả vượt giờ (tính trên giờ tiêu chuẩn- GC) cho 

cán bộ giảng dạy quy định như sau: 

Nội dung thanh toán Chức danh Mức 1 Mức 2 

Tiền trả cho giảng dạy lý 

thuyết, hướng dẫn thí 

nghiệm, thực hành, thực 

tập, thực tế…(tính trên 

GS 130.000 50.000 

PGS 120.000 45.000 

TS 70.000 40.000 

Giảng viên, GVC 40.000 35.000 
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giờ tiêu chuẩn)  
Giảng viên tập sự, 

Giáo viên thực hành 
30.000 25.000 

Ghi chú:  

- Mức 1: ≤ 300 GC đối với GS; PGS; TS.  ≤ 200 GC đối với GVC-ThS; GV; 

GVTS; GVHDTH  

- Mức 2: > 300 GC đối với GS; PGS; TS.  >200 GC đối với GVC-ThS; GV; 

GVTS; GVHDTH  

- Định mức tính vượt giờ của Giảng viên kiêm nhiệm quản lý được tính bằng 

50% so với Giảng viên không kiêm nhiệm 

g) Quy định về coi, chấm thi 

- Cán bộ coi thi được thanh toán: 

+  20.000 đồng/người cho một ca coi thi 60 phút.   

+  25.000 đồng/người cho một ca coi thi 90 phút.  

+  30.000 đồng/người cho một ca coi thi 120 phút.   

+  25.000đồng/người/cho một ca thi trắc nghiệm trên phòng máy.  

+ Thi vấn đáp: Mỗi phòng hỏi thi phải có 1 người coi thi, mỗi bàn hỏi thi phải 

có 2 người. 

• 01 Cán bộ coi thi được tính 60.000đ/1 buổi thi 

• 01 Giảng viên hỏi thi được tính 3.000đ/1 sinh viên 

- Chi hướng dẫn, chấm và bảo vệ đồ án tốt nghiệp, thi tốt nghiệp:  

+ Hướng dẫn đồ án: 15 GC/01 đồ án; Phản biện 01 đồ án tính 03 GC. 

+ Tham gia hội đồng chấm đồ án: 130.000 đồng cho 01 hội đồng/01 đồ án.  

  Chủ tịch:  30.000 đồng   

  Thư ký  :  25.000 đồng   

  Uỷ viên :  25.000 đồng   

+ Hướng dẫn SV làm bài tập lớn: 01GC/01 bài tập lớn.  

- Chi cho chấm thực tập:  

+ Chấm đề tài thực tập cơ sở: 20.000 đồng/01 sinh viên  

+ Chấm đề tài thực tập chuyên ngành: 25.000 đồng/01 sinh viên  

+ Chấm đề tài thực tập tốt nghiệp: 30.000 đồng/01 sinh viên  

Comment [A9]:  Đề nghị sửa đổi  Mức 1: ≤ 200  
Mức 2: > 200 
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h) Mời giảng 

- Nếu một chuyên môn nào đó mà giảng viên của bộ môn không đảm nhiệm 

được thì được phép mời giảng. Chế độ thanh toán mời giảng được thực hiện theo 

Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10/10/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy 

định về chế độ thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học. 

- Đơn giá mời giảng (Giảng dạy lý thuyết, thực hành, ra đề, chấm thi) quy định 

như sau: 

Nội dung thanh toán Chức danh Dạy đại học (đồng/GC) 

Tiền trả cho giảng dạy lý thuyết, 

hướng dẫn thí nghiệm, thực hành… 

(tính trên giờ chuẩn giảng dạy) 

GS 130.000 

PGS, GVCC, 

GV hạng I 
120.000 

TS 70.000 

Giảng viên, 

Ths- GV hạng 

II, Giảng viên 

hạng III 

40.000 

- Căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng tài chính, nhà trường chi trả tiền 

giảng dạy khi thanh lý hợp đồng mời giảng theo phương thức quý sau thanh toán hợp 

đồng quý trước. 

- Trường hợp đặc biệt cần chi trả giờ giảng cho cán bộ mời giảng ngoài trường, 

khác với mức quy định trên thì các đơn vị trình lãnh đạo trường duyệt để quy định đơn 

giá chi trả cho phù hợp và thông báo công khai trong đơn vị. 

- Chỗ nghỉ của giảng viên được mời giảng: Bố trí ở tại Nhà khách của Trường.  

- Các giảng viên ký hợp đồng trước khi giảng dạy và cam kết thực hiện đúng 

yêu cầu chuyên môn. 

i) Phương án thu và sử dụng học phí chính quy (theo thực tế). 

 2. Đối với các hệ đào tạo ngoài ngân sách 

a) Phương án thu và sử dụng học phí các hệ đào tạo ngoài ngân sách (theo thực 

tế). 

b) Đối với cán bộ đi giảng dạy các học phần hoặc coi thi học kỳ các lớp đào tạo 

cơ sở liên kết, tiền xe đi về, tiền ăn do nhà trường chi trả, được quy định theo mức sau: 

- Tiền xe = Giá xe khách hiện hành + 50.000 đồng;  
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- Tiền ăn 100.000 đồng/người/ngày. 

(Áp dụng với các hợp đồng liên kết từ năm 2016). 

 3. Đào tạo Sau Đại học (đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ) 

Căn cứ theo Quyết định số 1131/QĐ-ĐHTN ngày 30/7/2014 của Giám đốc Đại 

học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định đào tạo thạc sĩ; Quyết định số 350/QĐ-

ĐHTN ngày 26/4/2012 của Giám đốc ĐHTN về việc ban hành Quy định đào tạo trình 

độ tiến sĩ của ĐHTN; Quyết định số 2537/QĐ-ĐHTN ngày 04/11/2015 của Giám đốc 

ĐHTN về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của Nhà giáo trong ĐHTN. 

a) Giờ giảng: Thanh toán vào kê khai giờ giảng cuối năm. 

b) Đơn giá giảng dạy lý thuyết:  

Nội dung thanh toán Chức danh 
Dạy sau đại học (Th.S, TS) 

(đồng/giờ giảng thực tế) 

Tiền trả cho giảng dạy lý 

thuyết (tính trên giờ giảng 

thực tế) 

GS 130.000 

PGS, GVCC, GV hạng I 120.000 

TS 70.000 

Thạc sỹ, ThS-GV hạng 

II, GVC 
40.000 

c) Riêng đối với các khoá đào tạo Sau Đại học theo hệ thống tín chỉ quy định 

tính hệ số quy đổi thanh toán như sau:  

- Đối với lớp từ 40 học viên trở xuống:  1 tiết dạy = 1,6 giờ chuẩn. 

- Đối với lớp từ 40 - 60 học viên:   1 tiết dạy = 1,7 giờ chuẩn. 

- Đối với lớp từ 61 - 80 học viên:   1 tiết dạy = 1,8 giờ chuẩn 

- Một tiết giảng chuyên đề, giảng dạy lý thuyết, giảng dạy lý thuyết cho lớp đào 

tạo trình độ tiến sĩ tính tối đa bằng 1,8 giờ chuẩn. 

d) Hướng dẫn bài tập, thực hành, thí nghiệm, thảo luận, seminar trên lớp 

- Lớp bài tập, thực hành, thí nghiệm, thảo luận, seminar quy định tối đa không 

quá 20 học viên/lớp 

- Một tiết hướng dẫn bài tập, thực hành, thí nghiệm, thảo luận, seminar đối với 

đào tạo trình độ tiến sĩ được tính tối  đa 1,0 giờ chuẩn. 

- Một tiết hướng dẫn bài tập, thực hành, thí nghiệm, thảo luận, seminar đối với 

đào tạo trình độ thạc sĩ được tính tối  đa 0,7 giờ chuẩn 

đ) Hướng dẫn thực tập và các hoạt động tương tự 

Comment [TTL10]: Nội dung thay đổi 
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- Lớp thực tập quy định tối đa không quá 20 học viên/lớp 

- Một ngày hướng dẫn thực tập hoặc thực hiện hoạt động tương tự đối với đào 

tạo trình độ tiến sĩ được tính tối  đa 2,5 giờ chuẩn. 

- Một ngày hướng dẫn thực tập hoặc thực hiện hoạt động tương tự đối với đào 

tạo trình độ thạc sĩ được tính tối  đa 2,2 giờ chuẩn. 

e) Số bài kiểm tra quy định trong đề cương chi tiết. 

g) Ra đề, coi thi, chấm thi, chấm tiểu luận, kiểm tra môn học được xác định 

theo Điểm e, Khoản 3, Điều 5 tại Quyết định số 2537/QĐ-ĐHTN ngày 04/11/2015 của 

Giám đốc Đại học Thái Nguyên. 

h) Một số định mức chi đối với đào tạo Thạc sĩ 

TT Nội dung công việc, nhiệm vụ Đơn vị tính Số giờ 
chuẩn Ghi chú 

1 Xét duyệt đề cương luận văn Đề cương 6 GC Hội đồng có 3 
thành viên 

2 Hướng dẫn luận văn Luận văn 25 GC Tính vào năm 
HV bảo vệ LV 

3 Phản biện luận văn Luận văn 10 GC 02 uỷ viên phản 
biện 

4 Đánh giá luận văn Luận văn 25 GC Hội đồng có 5 
thành viên 

5 Thẩm định độc lập luận văn Luận văn 30 GC 
03 cán bộ thẩm 

định độc lập 

 Đơn giá tính 70.000 đ/GC   

i) Một số định mức chi đối với đào tạo Tiến sĩ 

TT Nội dung công việc,  
nhiệm vụ Đơn vị tính Số giờ chuẩn Ghi chú 

1 Xét duyệt đề cương luận án Đề cương 20 GC Hội đồng có 
5 thành viên 

2 Hướng dẫn luận án Luận án 

60 GC/1 năm 
nếu thời gian 
đào tạo là 03 
năm và 50 

GC/1 năm nếu 
thời gian đào 
tạo là 04 năm 

Tính theo 
năm nghiên 

cứu được ghi 
tại quyết định 
trúng tuyển 

của NCS 

3 Chấm chuyên đề/ tiểu luận 
tổng quan của NCS 

Chuyên 
đề/tiểu luận 12 GC 

Tiểu ban 
chấm có 3 
thành viên 

4 Phản biện luận án cấp Cơ 
sở Luận án 20 GC 02 uỷ viên 

phản biện 
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5 Đánh giá luận án cấp Cơ sở Luận án 70 GC Hội đồng có 
7 thành viên 

6 Phản biện độc lập luận án Luận án 40 GC 02 uỷ viên 
phản biện 

7 Phản biện luận án cấp Đại 
học Luận án 36 GC 03 uỷ viên 

phản biện 

8 Đánh giá luận án cấp Đại 
học Luận án 84 GC Hội đồng có 

7 thành viên 

 Đơn giá tính 70.000 đ/GC   
 

4. Các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài 

a) Căn cứ vào điều kiện thực tế của các bên có liên quan, nhà trường xây dựng 

quy định cụ thể cho từng chương trình liên kết đào tạo. 

b) Trường sẽ thanh toán trực tiếp theo các kế hoạch nội dung công việc đã được 

duyệt, các đơn vị liên quan cần lập dự trù kinh phí trình Hiệu trưởng ký duyệt trước 

khi chi trả cho cán bộ, giảng viên. 

c) Các trường hợp khác chi theo dự toán cụ thể. 

Điều 30. Chi đề án mở ngành, xây dựng chương trình khung, chương trình chi 

tiết và biên soạn Sách phục vụ đào tạo đối với các ngành đào tạo ĐH, SĐH 

 1. Chi đề án mở ngành và xây dựng chương trình khung ngành đào tạo Đại học 

a) Chi viết đề án mở ngành: mức chi tối đa 1.000.000 đồng/ngành. 

b) Chi viết chương trình khung, chương trình chi tiết: 100.000 đồng/trang. 

c) Họp triển khai cấp khoa (04 lần họp): mức chi tối đa 2.000.000 đồng/ngành. 

c) Chi phản biện: 2.000.000 đồng * 2 người. 

d) Chi thông qua Hội đồng Đào tạo: mức chi tối đa 2.000.000 đồng/ngành. 

đ) Định mức chi xây dựng đề cương chi tiết đối với các môn học mới: 

- Chi biên soạn: 200.000 đồng/môn học. 

- Hội thảo cấp khoa: 150.000 đồng/môn học. 

- Thông qua Hội đồng Đào tạo - Khoa học đơn vị: 300.000 đồng/môn học. 

e) Chi HĐ đánh giá: 

- Chương trình đào tạo: 25.000.000 đ 

- Thẩm định điều kiện: 25.000.000 đ 

- Thẩm định hồ sơ mở ngành: 30.000.000 đ 

Comment [TTL11]: Nội dung điều này đã được điều chỉnh 
cơ bản 
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2. Chi đề án mở ngành và xây dựng chương tr ình khung chuyên ngành đào 

tạo Sau đại học  

a) Chi viết đề án mở ngành: mức chi tối đa 2.000.000 đồng/ngành. 

b) Chi viết chương trình khung, chương trình chi tiết: 200.000 đồng/trang. 

c) Chi đọc nhận xét phản biện Hồ sơ cấp Cơ sở: 2.000.000 đồng/hồ sơ. 

d) Thông qua Hội đồng Đào tạo (khoảng 02-03 lần họp): mức chi tối đa 

4.000.000 đồng/ngành. 

đ) Định mức chi xây dựng đề cương chi tiết đối với các môn học mới: 

- Chi biên soạn: 200.000 đồng/trang. 

- Hội thảo cấp khoa: 500.000 đồng/môn học. 

- Thông qua Hội đồng Đào tạo - Khoa học đơn vị: 1.000.000 đồng/môn học. 

 3. Hỗ trợ xuất bản sách phục vụ đào tạo 

 Trường chỉ hỗ trợ kinh phí thẩm định và phản biện  

a) Đọc phản biện cấp cơ sở cho sách phục vụ đào tạo đại học: 500.000 

đồng/quyển. 

b) Đọc phản biện cấp trường cho sách phục vụ đào tạo đại học: 1.000.000 

đồng/quyển. 

c) Hội đồng nghiệm thu sách phục vụ đào tạo đại học cấp cơ sở: 2.000.000 

đồng/quyển và cấp trường: 3.000.000 đồng/quyển. 

d) Hội đồng nghiệm thu sách phục vụ đào tạo sau đại học: 5.000.000 

đồng/quyển. 

đ) Sách phục vụ đào tạo được xuất bản, nhà trường chi kinh phí xuất bản (có dự 

toán kinh phí được Hiệu trưởng duyệt trước khi có hợp đồng in ấn). 

e) Nhà trường được quyền sử dụng bản quyền đối với sách phục vụ đào tạo đã 

nghiệm thu và mỗi sách phục vụ đào tạo được tính như một công trình nghiên cứu 

khoa học cấp trường. 

g) Tác giả chịu trách nhiệm tiền in, kinh phí in và được sở hữu phần còn lại sau 

khi đã nộp cho thư viện trường 50 cuốn. 

 Điều 31. Hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài KH&CN cấp Đại học, cấp Cơ sở, 

Sinh viên 

 a) Mức hỗ trợ tối đa cho các bài báo như sau 

Comment [TTL12]: Nội dung đã được thay đổi cơ bản 
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STT Nội dung Mức chi (VNĐ) 

1 
Bài báo quốc tế nằm trong danh mục ISI (không phải là tạp chí 

Open access và có hệ số IF>1.0) 

20.000.000 

2 Bài báo quốc tế Scopus  10.000.000 

3 Bài báo quốc tế khác (phải có phản biện độc lập) 8.000.000 

4 
Bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành quốc gia (Được Hội 

đồng chức danh nhà nước cho từ 0,75 điểm trở lên) 

7.000.000 

 

5 

 Bài báo đăng trong tạp chí khoa học (có chỉ số ISSN) của các 

đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu và tương 

đương 0,5 điểm   

1.000.000 

6 Kỷ yếu quốc tế có phản biện 2.000.000 

7 Kỷ yếu quốc gia có phản biện 1.000.000 

 

 b) Đối với đề tài cấp Đại học (do trường cấp kinh phí),  

 - Đề tài dạng nghiên cứu cơ bản: Mỗi đề tài sẽ được hỗ trợ kinh phí cho sản 

phẩm công bố khoa học (như định mức ở bảng trên) và tối đa15.000.000 đồng (gồm 

kinh phí hỗ trợ chủ nhiệm đề tài, thư ký hành chính, hội đồng nghiệm thu, in ấn, quản 

lý phí…). - Đề tài dạng sản phẩm ứng dụng: Mỗi đề tài được hỗ trợ kinh phí mua 

nguyên vật liệu, thuê nhân công và thuê cơ sở vật chất, thiết bị thực hiện thí nghiệm 

(theo đơn giá thị trường và định mức thuê khoán cho hoạt động khoa học công nghệ) 

và 15.000.000 đồng (kinh phí hỗ trợ chủ nhiệm đề tài, thư ký hành chính, hội đồng 

nghiệm thu, in ấn, quản lý phí…).  

 - Nhà trường hỗ trợ kinh phí đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm có 

đăng ký quyền sở hữu trí tuệ. 

 c) Đề tài cấp Cơ sở, cấp Sinh viên 

 Kinh phí cho đề tài gồm chi phí cho cơ sở vật chất, thuê khoán (theo đơn giá thị 

trường và định mức thuê khoán cho hoạt động khoa học công nghệ); sản phẩm công bố 

khoa học (định mức như bảng trên), và kinh phí cho thư ký hành chính, hội đồng 

nghiệm thu, in ấn, quản lý (từ 300.000 – 1.000.000 đồng). 
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Chú ý : 

 - Đề tài cấp Đại học Thái Nguyên do Đại học đặt hàng và cấp kinh phí không 

áp dụng quy định này 

 - Tiêu chuẩn phê duyệt và yêu cẩu sản phẩm của đê tài theo Quyết định số 

779 /QĐ-ĐHCNTT&TT, ngày 26/7/2017 của Hiệu trưởng. 

 - Đề tài do doanh nghiệp đặt hàng và chi kinh phí, nhà trường chỉ hỗ trợ kinh 

phí cho chủ nhiệm đề tài, thư ký hành chính, hội đồng nghiệm thu, in ấn, quản lý phí 

tối đa 15.000.000 đồng 

 - Bài báo khoa học là sản phẩm của đề tài thì phải được xác nhận rõ: là kết quả 

nghiên cứu của đề tài cấp <ĐH/Cơ sở> <mã số>. Nếu không sẽ không được tính là 

kết quả nghiên cứu của đề tài. 

 - Kinh phí cho nghiệm thu đề tài cấp ĐH (nghiêm thu cấp cơ sở và cấp ĐH) ; 

+ Kiểm tra kỹ thuật (nếu cần thiết): 500.000 đ/ đề tài 

+ Nghiệm thu :  (2.000.000/lần) x 2 lần = 4.000.000 đ 

- Kinh phí cho nghiệm thu đề tài cấp Cơ sở và Sinh viên : 350.000đ/ đề tài 

 - Kinh phí hỗ trợ đề tài phải được làm dự toán chi tiết cùng với đề xuất và là 

tiêu chí để xét duyệt đê xuất.  

Điều 32. Hỗ trợ bài báo được đăng trên các tạp chí, kỷ yếu 

1. Quy định chung 

a) Bài báo phải có tác giả là CBGV của trường và có ghi tên trường Đại học 

CNTT&TT trên bài báo đó. 

b) Các bài được đăng trên kỷ yếu hội thảo mà tác giả đã được nhà trường hỗ trợ 

kinh phí tham dự hội thảo sẽ không được hỗ trợ kinh phí ở điều này. 

c) Kinh phí hỗ trợ bài báo trong điều này không áp dụng cho các bài báo khoa 

học là sản phẩm của đề tài cấp Đại học và Cơ sở. 

d) Mức kinh phí thực hiện được chia đều cho các tác gia tham gia bài báo là 

CBGV của nhà trường. 

đ) Việc thanh toán thực hiện một năm 01 lần. Các cán bộ, giảng viên cần nộp 

các bài báo về Phòng KH-CN&HTQT trước 30/11 hàng năm. Phòng KH-CN&HTQT 

tổng hợp, rà soát và trình Hiệu trưởng ra quyết định hỗ trợ. 
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2. Mức chi cụ thể 

STT Nội dung 
Mức chi 
(VNĐ) 

1 
Bài báo quốc tế trong danh sách SCI (Science Citation 

Index) 
20.000.000 

2 
Bài báo quốc tế trong danh sách SCIE (Science Citation 

Index Expanded) 
 

2.1 Không phải là tạp chí Open access 15.000.000 

2.2  Là tạp chí Open access 5.000.000 

3 
Các bài báo quốc tế khác có phản biện độc lập 
 

 

3.1 Không phải là tạp chí Open access 5.000.000 

3.2 Là tạp chí Open access 2.000.000 

4 Bài báo trong nước, kỷ yếu hội thảo   

4.1 
Bài báo được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành 
trung ương có điểm công trình tối đa 0,75 điểm. 

1.500.000 

4.2 
Bài báo được đăng trên kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế 
có phản biện 

1.500.000 

4.3 
Bài báo được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành 
trung ương có điểm công trình tối đa 01 điểm. 

2.000.000 

4.4 Bài báo được đăng trên kỷ yếu hội thảo quốc gia. 700.000 

4.5 

Bài báo đăng trong tạp chí khoa học (có chỉ số ISSN) của 
các đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu và 
tương đương 0,5 điểm. 

500.000 

Điều 33. Hỗ trợ kinh phí tham dự và báo cáo tại hội thảo, hội nghị khoa học 

 1. Đối tượng áp dụng 

 Cán bộ giảng viên của nhà trường đang học tập và công tác trong nước có một 

trong các điều kiện sau: 

 a) Đang trong thời gian học NCS theo quyết định trúng tuyển ban đầu. 

 b) Tiến sĩ được hỗ trợ không quá 01 lần hội nghị hoặc hội thảo trong 01 năm. 

 2. Yêu cầu để được hỗ trợ 

 a) Hội nghị, hội thảo khoa học phải phù hợp với chuyên ngành nghiên cứu và 

lĩnh vực của người đi tham dự, báo cáo. 
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 b) Mỗi báo cáo khoa học chỉ hỗ trợ kinh phí cho người trình bày báo cáo. 

 3. Mức hỗ trợ 

  a) Mỗi NCS trong thời gian làm NCS theo quyết định trúng tuyển ban  đầu sẽ 

được hỗ trợ tham dự và báo cáo tối đa 02 lần (02 lần tham dự không cùng trong một năm). 

 b) Kinh phí hỗ trợ không quá 5.000.000đ/người/lần. 

Điều 34. Chi xây dựng các báo cáo, chương trình, dự án, kế hoạch chiến lược 

Mức chi cụ thể theo dự trù kinh phí và được Hiệu trưởng phê duyệt. 

Điều 35. Thu chi công tác tuyển sinh, thi và bảo vệ tốt nghiệp các hệ đào 

tạo ngoài chỉ tiêu ngân sách 

 1. Thu lệ phí tuyển sinh 

a) Mức thu: các đơn vị thực hiện thu đúng, thu đủ theo mức thu và đối tượng 

thu được quy định tại Thông tư liên tịch số 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 

27/3/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản hướng dẫn cụ thể 

hàng năm của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên. 

b) Mức chi: thực hiện theo văn bản hướng dẫn hàng năm và tình hình cụ thể. 

Khi các định mức thu, chi do Nhà nước quy định thay đổi thì được thực hiện 

theo các thay đổi đó. 

c) Trong trường hợp số chi lớn hơn số thu từ lệ phí tuyển sinh thì có thể dùng 

thêm nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị để chi trả. 

d) Phòng Kế hoạch - Tài chính phải mở sổ sách kế toán để theo dõi và hạch 

toán đầy đủ, đúng quy định các khoản thu phí và lệ phí của đơn vị theo chế độ kế toán 

hiện hành. 

 2. Chi cho công tác tuyển sinh 

a) Đối với các ngành tuyển sinh yêu cầu phải mua đề thi từ ngân hàng đề thi của 

Đại học Thái Nguyên thì chi tiền theo mức thu tiền đề thi do ĐHTN quy định. 

b) Đối với các ngành tuyển sinh do trường tổ chức ra đề mức chi như sau: 

Nhiệm vụ Số tiền (đồng) 

Trưởng ban Ban Đề thi 150.000 

Phó Trưởng ban Ban Đề thi 100.000 

Thư ký Ban Đề thi 100.000 

Thanh tra 100.000 
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Cán bộ ra đề thi (Định mức cho 01 đề) 100.000 

Nhân viên phục vụ 80.000 
 

c) Chi cho công tác coi thi:  

Nhiệm vụ 
Số tiền/đợt thi 

(đồng) 

Trưởng ban Ban Coi thi 200.000 

Phó Trưởng ban Ban Coi thi 180.000 

Thư ký Ban coi thi 180.000 

CB kiểm tra, thanh tra ĐHTN 200.000 

CB coi thi, CB thanh tra, tài chính 150.000 

Nhân viên phục vụ, y tế, bảo vệ, lái xe 100.000 

d) Chi cho công tác chấm thi: 

Nhiệm vụ Số tiền/đợt thi (đồng) 

Trưởng ban Ban Chấm thi 120.000 

Phó Trưởng ban Ban Chấm thi 100.000 

Thanh tra chấm thi 100.000 

Thư ký chấm thi 100.000 

Tiền chấm thi (theo số bài thi) 
10.000/bài (tự luận) 

4.000/bài (trắc nghiệm) 

Làm phách bài thi (theo số bài thi) 500/bài 

Nhân viên phục vụ 80.000 
 

đ) Chi Hội đồng Tuyển sinh: 

Nhiệm vụ 
Số tiền/đợt thi 

(đồng) 

Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh 150.000 

Phó Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh 120.000 

Ủy viên Hội đồng Tuyển sinh 100.000 

Thư ký Hội đồng Tuyển sinh 100.000 
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e) Chi văn phòng phẩm, nước uống, cơ sở vật chất chi theo thực tế trên tinh 

thần tiết kiệm. 

3. Chi công tác thi tốt nghiệp 

a) Chi cho công tác đề thi:  

Nhiệm vụ Số tiền (đồng) Ghi chú 

Trưởng ban Ban Đề thi tốt nghiệp 200.000  

Ủy viên Ban Đề thi 100.000  

Thư ký Ban Đề thi 150.000  

Thanh tra Ban Đề thi 150.000  

Nhân viên phục vụ 80.000  
 

- Chi cho công tác coi thi:  

Nhiệm vụ 
Số tiền/đợt thi 

(đồng) 
Ghi chú 

Trưởng Ban coi thi 200.000  

Phó Trưởng Ban coi thi 150.000  

Thư ký, Thanh tra Ban coi thi 150.000  

Cán bộ coi thi 150.000  

Nhân viên phục vụ, y tế, bảo vệ, lái xe 100.000  
 

b) Chi cho công tác chấm thi: 

Nhiệm vụ Số tiền (đồng) Ghi chú 

Trưởng ban Ban Chấm thi 200.000  

Phó Trưởng ban Ban Chấm thi, 

UVTT 
150.000  

Thư ký chấm 150.000  

Thanh tra chấm thi 150.000  

Chấm thi 2 vòng (theo số bài thi) 5.000/bài  

Dồn túi dọc phách (theo số bài thi)   500/bài  

Nhân viên phục vụ 80.000  
 

c) Chi Hội đồng thi tốt nghiệp: 

Nhiệm vụ Số tiền (đồng) Ghi chú 
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Chủ tịch Hội đồng  150.000  

Phó Chủ tịch Hội đồng, UVTT  120.000  

Ủy viên, Thư ký Hội đồng 100.000  
 

đ) Chi văn phòng phẩm, nước uống, cơ sở vật chất chi theo thực tế trên tinh 

thần tiết kiệm. 

 4. Chi hội đồng chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp sinh viên (cho 1 sinh viên). 

Nhiệm vụ Số tiền (đồng) Ghi chú 

Chủ tịch Hội đồng  30.000  

Thư ký, Ủy viên Hội đồng  25.000  
 

 - Các đợt thi khác thanh toán căn cứ theo dự trù kinh phí được Hiệu trưởng   

phê duyệt. 

 Điều 36. Trang thiết bị (không phải là TSCĐ), vật tư, tài liệu phục vụ trực 

tiếp cho giảng dạy, học tập, nghiên cứu, chương trình dự án 

a) Về nguyên tắc thuộc chương trình, nguồn vốn nào hạch toán chi vào chương 

trình, nguồn vốn đó. 

b) Phần nhu cầu cho các bài thực tập chi theo kế hoạch được duyệt cho từng 

học kỳ hoặc năm học. 

c) Vật tư, hoá chất, dụng cụ thí nghiệm, vận dụng khác căn cứ vào khả năng tài 

chính và nhu cầu cấp thiết Hiệu trưởng xem xét duyệt dự toán từng lần chi mua. 

d) Trang thiết bị không phải là TSCĐ: theo nhu cầu chuyên môn của các đơn vị 

trên cơ sở dự toán Hiệu trưởng sẽ duyệt cụ thể. 
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Mục 4 

CHI KHÁC 

Điều 37. Chi văn thể 

1. Chi hỗ trợ hoạt động văn thể của CBVC, sinh viên do nhà trường tổ chức hội 

thi, hội diễn, các giải thi đấu thể thao trên cơ sở kế hoạch, dự trù được duyệt. 

2.  Chính quyền, công đoàn, đoàn thanh niên, hội sinh viên phối kết hợp tổ chức 

tốt phong trào theo phương châm đoàn kết, thiết thực, lành mạnh thúc đẩy sự hợp tác 

góp phần nâng cao trí tuệ, sức khoẻ để rèn luyện, phấn đấu trong công tác, học tập 

nhằm đạt được kết quả cao nhất. 

Điều 38. Chi phúc lợi tập thể, khen thưởng 

 1. Nguồn hình thành 

a) Hình thành từ quy định về sử dụng học phí (% học phí các hệ). 

b) Hoạt động có thu nhập của trường: trích lập từ nguồn thu liên kết đào tạo; 

hoạt động nghiên cứu, chuyển giao khoa học - công nghệ; hoạt động có tính chất sản 

xuất kinh doanh dịch vụ, phục vụ khác. 

 2. Nội dung và mức chi 

a) Ngày Lễ, Tết 

- Tết Nguyên Đán: 2.000.000 đồng/người (CB có mặt đủ 12 tháng) 

- Gặp mặt đầu xuân mới: 200.000 đồng/người 

- Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11): 300.000 đồng/người 

 - Đối với các ngày lễ, ngày kỷ niệm khác trong năm: Các tổ chức đoàn thể phối 

hợp với Phòng Hành chính - Tổ chức, Phòng Kế hoạch - Tài chính xây dựng phương 

án chi trình Hiệu trưởng phê duyệt. 

b) Trợ cấp khó khăn đột xuất 

- CBVC bị bệnh nằm viện được trợ cấp 100.000 đồng/người/lần (số ngày nằm 

viện < 10 ngày); 200.000 đồng/người/lần (số ngày nằm viện ≥ 10 ngày). 

- Cán bộ nữ nghỉ thai sản (đẻ thường) được trợ cấp 200.000 đồng/người/lần. 

- CBVC bị bệnh nằm viện phải trung phẫu được trợ cấp 500.000 

đồng/người/lần. 

- CBVC bị bệnh nằm viện phải đại phẫu được trợ cấp 1.000.000 

đồng/người/lần. 
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- Các trường hợp CBVC bị bệnh hiểm nghèo, mức hỗ trợ do Hiệu trưởng  

quyết định. 

c) Chi việc Hiếu 

- CBVC khi có người thân (vợ, chồng, con và tứ thân phụ mẫu) qua đời, trường 

sẽ hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/lần (không tính chi phí mua vòng hoa viếng) và bố trí 

một chuyến xe 07 chỗ để đại diện nhà trường, đơn vị thăm viếng. 

- CBVC đang công tác qua đời thì trường sẽ trợ cấp cho thân nhân của CBVC 

đó số tiền 5.000.000 đồng. 

- CBVC hưu trí qua đời thì trường sẽ trợ cấp số tiền 1.000.000 đồng. 

đ) Chi Ban Tết, chi ủng hộ, công tác từ thiện và chi khác: theo dự toán được 

Hiệu trưởng phê duyệt. 

 3. Thủ tục 

a) Lãnh đạo Phòng Hành chính - Tổ chức, Phòng Kế hoạch - Tài chính, lãnh 

đạo Công đoàn trường đề xuất mức chi và lập danh sách chi. 

b) Hiệu trưởng ra quyết định. 

c) Danh sách cụ thể hoặc chứng từ theo quy định, thông báo về việc chi hỗ trợ 

đến các đơn vị và cán bộ, viên chức trong trường. 

Điều 39. Sử dụng ô tô, phương tiện vận tải 

Theo Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg về việc Quy định tiêu chuẩn, định mức 

và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

Điều 40. Tài sản Nhà nước, nhà làm việc 

Theo Luật quản lý tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định chi tiết một số điều 

của luật quản lý sử dụng tài sản công 

Theo Thông tư số 245/2009/TT-BTC Quy định thực hiện một số nội dung của 

Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và 

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước. 

Thông tư số 128/2007/TT-BTC ngày 01/11/2007 Hướng dẫn việc sử dụng 

nguồn vốn để cải tạo, xây dựng mới và bảo trì công sở; xác định giá trị tài sản công sở 

của các cơ quan hành chính Nhà nước. 
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Thông tư số 162/TT-BTC ngày 06/11/2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành 

Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách Nhà nước. 

Điều 41. Chế độ công tác nước ngoài 

 Thực hiện theo Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài 

chính Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn 

hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước đảm bảo. 

Điều 42. Chế độ tiếp khách nước ngoài và hội thảo quốc tế ở Việt Nam 

Thực hiện theo Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính 

Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ 

chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước. 

Điều 43. Quy định đối với các đơn vị có thu thuộc Trường có tư cách    

pháp nhân 

1. Nguyên tắc chung 

a) Quản lý thống nhất các đơn vị hoạt động có thu thuộc trường. Các đơn vị này 

là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động theo quy định hay điều lệ của đơn vị đã được 

Hiệu trưởng phê duyệt và ban hành. 

b) Trên cơ sở quy định hoạt động của đơn vị vận dụng Quy chế chi tiêu nội bộ 

của trường, các đơn vị tự xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ trình Hiệu trưởng duyệt. 

c) Các đơn vị hoạt động trên nguyên tắc có hiệu quả, tự cân đối, lấy thu bù chi 

và có tích lũy. 

d) Cán bộ viên chức được trường bổ nhiệm phụ trách đơn vị phải hoàn toàn 

chịu trách về mọi hoạt động của đơn vị mình trước pháp luật của Nhà nước và quy 

định của Trường. 

2. Quy định về thực hiện công tác kế toán 

a) Có cán bộ đủ trình độ chuyên môn đảm trách công tác kế toán. 

b) Phụ trách công tác kế toán không kiêm thủ quỹ. 

c) Chế độ kế toán 

- Thực hiện chế độ kế toán kép áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu theo Thông 

tư 107/2017/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán 

hành chính sự nghiệp. 
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- Các khoản thu - chi đều phải lập chứng từ kế toán đúng mẫu, hợp lý, hợp pháp 

để làm căn cứ ghi sổ kế toán, chứng từ được lưu giữ đầy đủ cùng với sổ sách kế toán 

tại đơn vị theo đúng pháp luật. 

3. Chế độ báo cáo 

a) Báo cáo kế toán phải nộp 02 bản theo định kỳ về trường (qua Phòng KHTC). 

b) Đầu Quý III phải lập dự toán kết quả hoạt động sự nghiệp có thu của năm kế 

hoạch chi tiết từng quý, năm trình Hiệu trưởng duyệt. 

c) Hàng quý lập báo cáo kết quả hoạt động sự nghiệp có thu nộp về Phòng 

KHTC chậm nhất là 15 ngày sau khi kết thúc quý. 

d) Cuối năm lập báo cáo nộp về Phòng KHTC chậm nhất là 20 ngày sau khi kết 

thúc năm. 

4. Kiểm tra kế toán 

a) Trong Quý I hàng năm Phòng KHTC kiểm tra báo cáo quyết toán năm trước. 

b)  Mỗi năm Phòng KHTC kiểm tra tài chính định kỳ một lần. 

c) Ngoài ra có thể kiểm tra tài chính đột xuất theo yêu cầu của cấp trên. 

5. Quy định về quản lý và nghĩa vụ tài chính 

a) Đơn vị phải mở tài khoản tại ngân hàng để phản ánh các khoản thu, chi hoạt 

động của đơn vị. 

b) Đơn vị có nghĩa vụ kê khai và nộp thuế theo quy định của cơ quan thuế. 

c) Nộp nghĩa vụ cho Trường theo định kỳ hàng quý về Phòng KHTC theo kế 

hoạch giao hàng năm, Trường sẽ kiểm tra doanh thu thông qua biên lai thu tiền và các 

khoản thu qua tài khoản tiền gửi của đơn vị. 

d) Các đơn vị có sử dụng điện, nước của Trường phải có công tơ theo dõi tiền 

điện, tiền nước tiêu thu hàng tháng. Phòng Quản trị phục vụ có trách nhiệm ghi số 

điện, nước tiêu thụ của các đơn vị, lập bảng kê số tiền các đơn vị phải nộp, chuyển cho 

Phòng KHTC thu. 

Điều 44. Quy định đối với các trung tâm , đơn vị thuộc Trường không có tư 

cách pháp nhân 

1. Kinh phí nộp cho Trường được xác định theo các hình thức và mức độ sử 

dung mặt bằng và trang thiết bị, tên hiệu, cơ sở dữ liệu và nhân sự của Trường đối với 

các hoạt động có thu. 
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2. Các hợp đồng đào tạo hoặc liên kết ngắn hạn với các tổ chức ngoài Trường 

có sử dụng cơ sở vật chất của trường phải được sự đồng ý của Hiệu trưởng và phải nộp 

tiền khấu hao cơ sở vật chất tuỳ theo mức độ đầu tư trang thiết bị của cơ sở vật chất 

được sử dụng. Mức thu sẽ được quy định cụ thể tuỳ theo loại hợp đồng. 

3. Các đơn vị phải trích nộp đầy đủ nghĩa vụ thuế cho Nhà nước thông qua 

Phòng KHTC của nhà trường. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 45. Trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện 

Thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao có trách 

nhiệm tổ chức và hướng dẫn thực hiện Quy chế này. 

Điều 46. Hiệu lực của Quy chế 

1. Quy chế chi tiêu nội bộ này đã được tổ chức cho CBVC thảo luận dân chủ, 

công khai tại các đơn vị trong trường và đã được thông qua tại Hội nghị CBVC 

Trường năm 2017. 

2. Phát sinh thu, chi và những vấn đề khác chưa được quy định trong Quy chế 

này sẽ do Hiệu trưởng quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và của            

nhà trường. 

3. Những quy định cụ thể và chi tiết khác có văn bản riêng. 

4. Trong quá trình thực hiện, Quy chế có thể được bổ sung, thay đổi, điều chỉnh 

khi cần thiết để phù hợp với tình hình cụ thể của Trường và phù hợp với quy định mới 

của pháp luật./.                                                                               

                         

  HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

          TS. Nguyễn Văn Tảo  
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Phụ lục 01 

QUY ĐỊNH HỆ SỐ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI 

CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC CẤP 

 

STT Chức danh Hệ số Ghi chú 

I Chính quyền 
55% tổng số 

kinh phí 
được trích 

 

1  Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường 3,0  
2  Phó Hiệu trưởng 2,5  

3  
Trưởng phòng, Trưởng khoa, Kế toán trưởng, Thư ký 
Hội đồng Trường, Giám đốc Trung tâm 

2,0  

4  
Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng khoa, Trưởng và Phó 
Trưởng bộ môn trực thuộc; Phó Giám đốc Trung tâm 

1,5  

5  Trưởng bộ môn, Trưởng trạm Y tế 1,0  
6  Phó Trưởng bộ môn 0,5  
7  Tổ trưởng 0,3  

II 
Hội đồng trường (Do Hội đồng Trường xây dựng 
phương án chi theo chức trách, nhiệm vụ được giao) 

5% tổng số 
kinh phí 
được trích 

 

III 
Tổ chức Đảng (do Đảng ủy xây dựng phương án chi 
theo chức trách, nhiệm vụ được giao) 

14% tổng số 
kinh phí 
được trích 

 

IV 
Tổ chức Công đoàn (do BCH Công đoàn xây dựng 
phương án chi theo chức trách, nhiệm vụ được giao) 

12% tổng số 
kinh phí 
được trích 

 

V 
Tổ chức Đoàn Thanh niên (do BCH Đoàn Thanh 
niên xây dựng phương án chi theo chức trách, nhiệm 
vụ được giao) 

12% tổng số 
kinh phí 
được trích 

 

VI  Hội Cựu chiến binh 
2% tổng số 

kinh phí 
được trích 

 

- Nếu cán bộ quản lý kiêm nhiệm nhiều chức vụ thì chỉ được hưởng hệ số phụ 

cấp trách nhiệm cao nhất. 

- Nếu đơn vị chưa có cấp trưởng thì cấp phó phụ trách được hưởng như cấp 

trưởng. 
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Phụ lục 02 

PHƯƠNG ÁN TRÍCH LẬP CÁC QUỸ 

 * Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 

 Sau khi trang trải các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản nộp khác theo quy 

định, phần chênh lệch thu > chi của hoạt động tài chính trong năm dự kiến sử dụng 

như sau: 

TT Nguồn trích lập 

Kết quả 
tài chính 

(thu-
chi)>0 

Trích lập các quỹ 
(1)  

Quỹ phát 
triển sự 
nghiệp 

(2)  
Quỹ phúc 
lợi, khen 
thưởng 

(3)  
Quỹ dự 

phòng ổn 
định thu 

nhập 
1 Học phí trong ngân sách 100 45 35 20 

2 Học phí ngoài ngân sách 100 45 30 25 

3 Thu sự nghiệp khác 100 50 30 20 

 (1) “Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp”: được dùng để đầu tư, phát triển nâng 

cao hoạt động sự nghiệp, bổ sung xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm... áp dụng tiến bộ 

khoa học kỹ thuật, trợ giúp thêm đào tạo. Mức tối thiểu phải trích theo quy định là 

45%. 

 (2) “Quỹ phúc lợi”: được dùng để xây dựng, sửa chữa các công trình phúc lợi, 

chi cho các hoạt động phúc lợi tập thể của người lao động, trợ cấp khó khăn, chi thêm 

cho người lao động khi thực hiện tinh giảm biên chế. 

 - “Quỹ khen thưởng”: được dùng để thưởng định kỳ, đột xuất cho tập thể, cá 

nhân trong và ngoài đơn vị theo hiệu quả công việc và thành tích đóng góp vào hoạt 

động đơn vị. 

 - Đối với Quỹ khen thưởng và phúc lợi mức trích tối đa không quá 03 tháng 

tiền lương, tiền công và thu nhập tăng thêm bình quân thực hiện trong năm. 

 (3) “Quỹ dự phòng ổn định thu nhập”: được dùng để đảm bảo thu nhập cho 

người lao động, trong trường hợp nguồn thu bị giảm sút. 
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Phụ lục 03 

ĐỊNH MỨC KHOÁN, HỖ TRỢ TIỀN CƯỚC PHÍ ĐIỆN THOẠI 

 

1. Quy định về sử dụng điện thoại di động hàng tháng như sau: 

Đơn vị sử dụng 
Định mức khoán 

(đồng/tháng/người) 

Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường 300.000 

Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy 200.000 

Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng, Trưởng khoa, Kế toán 

trưởng, Bí thư Đoàn Thanh niên, Giám đốc Trung tâm 
150.000 

Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng khoa; Chủ tịch Hội Sinh 

viên; Phó Giám đốc Trung tâm; Lái xe; Trưởng Trạm Y tế 
100.000 

(Cán bộ kiêm nhiều chức vụ thì chỉ được hưởng một mức cao nhất) 

 

2. Quy định định mức sử dụng điện thoại cố định hàng tháng như sau: 

Đơn vị sử dụng 
Định mức khoán 

cho 1 đơn vị 
(đồng/tháng) 

Phòng Đào tạo; Phòng KH - CN & HTQT; Phòng Công tác 

HSSV; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng KT&ĐBCLGD; 

Phòng Quản trị - Phục vụ; Phòng Thanh tra - Pháp chế; Văn 

phòng Hội đồng Trường; Các Khoa. 

300.000 

Bộ phận Hành chính; Bộ phận TCCB; Bộ môn trực thuộc 

trường. 
200.000 

Văn phòng Đoàn Thanh niên; Văn phòng Đảng ủy; Trạm Y 

tế; Tổ bảo vệ; Trung tâm. 
100.000 

Phòng đợi giáo viên 50.000 

- Nhà trường sẽ thanh toán cước phí điện thoại căn cứ theo hóa đơn thực tế. Nếu 

gọi vượt số cước quy định trên phải truy thu số cước gọi vượt (tính chung cho cả năm 

và trừ qua lương của phụ trách đơn vị).  

- Các cuộc gọi điện thoại quốc tế đều phải được Hiệu trưởng duyệt về nội dung 

cần giao dịch. 
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Phụ lục 04 

ĐỊNH MỨC VĂN PHÒNG PHẨM CHO CÁC KHOA, ĐOÀN THỂ 

- Mua sắm dụng cụ, vật tư văn phòng dựa trên nhu cầu thiết thực của đơn vị và 

khả năng cân đối của trường, tiến tới có phương án khoán chi cho từng đơn vị. 

- Văn phòng phẩm thông thường: Theo định mức cấp. 

1. Định mức cấp phát trong một năm đối với một giảng viên 

STT Nội dung 
Giấy A4 XK 
Bãi bằng ĐL 

70gm3 

Bút bi xanh 
TL 049 

Bút bi đỏ 
TL 049 

Bút chi 
2B 

Phấn 
trắng 
không 

bụi 
1 Số lượng 2,5 5 5 1 10 

2 Đơn giá 56.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

3 Thành tiền 140.000 20.000 20.000 4.000 40.000 

Định mức này cấp vào đầu năm học, Phòng Hành chính - Tổ chức phối hợp với 

Phòng Quản trị - Phục vụ, Phòng Kế hoạch - Tài chính lập danh sách cấp phát văn 

phòng phẩm (bằng hiện vật hoặc giá trị) trình Hiệu trưởng phê duyệt. 

2. Định mức cấp phát trong một năm đối với các khoa, đoàn thể 

STT Tên hàng được cấp ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 Giấy A4  Gam 10 60.000 600.000 

2 Bút bi Cái 20 4.000 80.000 

3 Ghim cài Hộp 5 5.000 25.000 

4 Ghim dập Hộp 5 4.000 20.000 

 Tổng cộng       725.000 
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3. Bảo hộ lao động cấp trong một năm đối với các đối tượng viên chức trong biên chế tính cho 1 cán bộ                 
         Đơn vị tính: Đồng 

TT Tên dụng cụ, 
BHLĐ ĐVT Đơn giá 

NV tạp vụ NV thư viện NV y tế NV lái xe NV thực 
hành NV vệ sinh NV điện 

nước 

SL Thành 
tiền SL Thành 

tiền SL Thành 
tiền SL Thành 

tiền SL Thành 
tiền SL Thành 

tiền SL Thành 
tiền 

1 Xà phòng  Kg 42.000 2 84.000 1 42.000 1 42.000 1 42.000 1 42.000 6 252.000 2 84.000 
2 Áo Blu  Cái 250.000     1 250.000 1 250.000     1 250.000         
3 Khẩu trang  Cái 5.000 4 20.000 4 20.000 12 60.000                 
4 Găng tay  Đôi 10.000 2 20.000 2 20.000 12 120.000 5 50.000 5 50.000 12 120.000 10 200.000 
5 Quần áo BH  Bộ 250.000 1 250.000         1 250.000         1 250.000 
6 Mũ BHLĐ Cái 55.000             1 55.000     1 55.000 1 55.000 
7 Ủng  Đôi 80.000         1 80.000         1 80.000     
8 Áo mưa  Bộ 200.000 1 200.000     1 200.000         1 200.000     
9 Chăn lau CN Cái 85.000                     2 170.000     

10 Dầu tẩy toalet Thái Chai 45.000                     12 540.000     
11 Chổi chít Cái 25.000 3 75.000             5 125.000 12 300.000     
12 Cọ toalet nhựa Cái 25.000                     2 50.000     
13 Chổi lau màn Cái 40.000                     3 120.000     
14 Hót rác nhựa có tay Cái 40.000 1 40.000                 2 80.000     
15 Chổi tre Cái 25.000                     5 125.000     
16 Xô nhựa 10L Cái 25.000 1 25.000                 1 25.000     
17 Chổi quét nhựa Cái 45.000 2 90.000                 2 90.000     
18 Xọt đựng rác Cái 15.000                     7 105.000     
19 Xô nhựa 60L Cái 155.000                     1 155.000     
20 Gáo nhựa Cái 10.000                     3 30.000     
21 Cọ sắt Cái 25.000                     5 125.000     
22 tuốc nơ vít Cái 50.000                         2 100.000 
23 Kìm Cái 200.000                         1 200.000 
24 Búa Cái 100.000                         1 100.000 

 Tổng cộng          332.000   752.000   397.000   467.000   2.622.000   989.000 
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Phụ luc 05 

CÔNG THỨC TÍNH ĐIỂM THÀNH TÍCH KHOA HỌC QUY ĐỔI 

 

TT Hạng mục quy đổi 
Điểm 

quy đổi 
Ghi chú 

 

1. 

Đề tài 

Đề tài cấp Đại học 1,0 điểm Chủ nhiệm đề tài được tính 

½ số điểm, ½ số điểm còn 

lại chia đều cho các thành 

viên tham gia. Tính 01  lần 

vào năm nghiệm thu đề tài.  

Đề tài/dự án cấp Bộ/Tỉnh/Ngành 2,0 điểm 

Đề tài NCCB Nafosted; đề tài/dự 

án cấp Nhà nước 

3,0 điểm 

 

2. 

Bài 

báo 

Bài báo quốc tế SCI 2,0 điểm 

Số điểm được chia đều cho 

các tác giả; điểm được tính 

cho năm xuất bản bài báo 

Bài báo quốc tế SCIE 1,5 điểm 

Bài báo quốc tế ngoài SCI, SCIE 

hoặc bài báo chuyên ngành cấp 

quốc gia được HĐCDGSNN tính 

từ 0,75 điểm trở lên 

1,0 điểm 

Bài báo đăng trên Kỷ yếu hội thảo 

quốc tế, quốc gia có phản biện 
0,5 điểm 

3. 

Hợp 

đồng 

KHCN 

Hợp đồng chuyển giao KHCN với 

các địa phương/doanh nghiệp  

0,5-2,0 

điểm 

Từ 50-100 triệu (0,5 điểm); 

từ 101-300 triệu (1,0 

điểm); từ 301-500 triệu 

(1,5 điểm); trên 500 triệu 

(2,0 điểm). Điểm chia đều 

cho các thành viên. Điểm 

được tính cho năm ký hợp 

đồng chuyển giao 

4. 

Giáo 

trình 

Viết giáo trình/sách được xuất bản 

tại các NXB TƯ hoặc NXB 

ĐHTN 

2,0 điểm 

Chủ biên được tính ½ số 

điểm, ½ số điểm còn lại 

chia đều cho các tác giả (kể 

cả chủ biên). Điểm được 

tính vào năm XB. 

 

 


