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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG  Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ
Đã sửa đổi và bổ sung theo QĐ số 590/QĐ-ĐHNT  ngày 19/5/2011

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.  Nguyên tắc chung
1.1. Quy chế xây dựng những nội dung chi theo quy định của Nhà nước và

những nội dung chi do đặc thù của Nhà trường.
1.2. Nguồn tài chính sử dụng bao gồm: Ngân sách Nhà nước giao ổn định

từng 3 năm, nguồn tiết kiệm kinh phí, nguồn học phí, nguồn thu từ các hoạt động
KHCN và các nguồn thu khác.

1.3. Quy chế Chi tiêu nội bộ (QCCTNB) được thảo luận dân chủ, công khai
trong toàn thể CBVC Nhà trường. Ban Chế độ của Trường có trách nhiệm tổng
hợp và hoàn chỉnh văn bản tư vấn cho Hiệu trưởng quyết định, báo cáo Bộ và gửi
Kho bạc Nhà nước để làm căn cứ kiểm soát.

1.4. Hàng năm thực hiện công khai tài chính tại Đại hội CNVC Trường và
các nội dung chi tiêu sẽ xem xét điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện cụ thể.

1.5. Các đơn vị trực thuộc Giám hiệu có tài khoản riêng, có trách nhiệm xây
dựng QCCTNB riêng trình Hiệu trưởng duyệt (qua Ban chế độ Trường).

Điều 2. Căn cứ xây dựng QCCTNB
- Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về quyền tự

chủ tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức  bộ máy, biên chế, tài
chính đối với các đơn vị sự nghiệp.

- Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn
thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về quyền
tự chủ tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế, tài
chính đối với các đơn vị sự nghiệp;

- Thông tư số 81/TT-BTC ngày 06/9/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm
soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp thực hiện quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về
thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính;

- Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/03/2007 của 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;
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- Thông tư số 153/TT-BTC ngày 17/12/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi một số
điểm của Thông tư số 81/2006/TT -BTC ngày 06/9/2006;

- Quyết định 64/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/11/2008 của Bộ Giáo dục & Đào
tạo v/v ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên.

Điều 3. Phạm vi xây dựng quy chế

3.1 - Nội dung chi trong quy chế này gồm:  Tiền lương, tiền công và các
khoản phụ cấp theo chế độ hiện hành của Nhà nước và Nhà trường; công tác phí
trong nước; chi tiêu hội nghị; chi phí điện thoại công vụ và điện thoại di động; chi
phí trang bị và sử dụng phương tiện t hông tin điện thoại, máy Fax, Internet tại
Trường; chi phí trang bị và sử dụng điện chiếu sáng; sử dụng văn phòng phẩm; chi
hoạt động thường xuyên; hoạt động sản xuất cung ứng dịch vụ; trích lập và sử
dụng các quỹ.

3.2 - Các khoản không khoán chi phải thực hiện theo văn bản hướng
dẫn của Nhà nước hiện hành:

- Kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia.
- Kinh phí các đề tài khoa học.
- Kinh phí mua sắm và sửa chữa lớn tài sản cố định.
- Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô.
- Tiêu chuẩn định mức sử dụng nhà làm việc.
- Vốn xây dựng cơ bản, vốn đối ứng dự án và vốn viện trợ.
- Kinh phí thực hiện tinh giản biên chế.
- Nhiệm vụ đột xuất được các cấp thẩm quyền giao.
- Chế độ công tác phí và tiếp khách nước ngoài.

CHƯƠNG II
PHẠM VI VÀ NỘI DUNG CHI TIÊU NỘI BỘ

Điều 4. Tiền lương, tiền công và phụ cấp khác

Hàng tháng Nhà trường trả lương cho CBVC và hợp đồng lao động có thời
hạn từ 01 năm trở lên hoặc không thời hạn, theo 2 kỳ :

4.1 - Tiền lương kỳ 1 (từ ngân sách Nhà nước): tính theo công thức:

Lương kỳ 1 = A*(K1 + K2)*K3

Trong đó: A - Mức lương tối thiểu của Nhà nước hiện hành.
K1 - Hệ số lương theo ngạch, bậc công chức, viên chức .
K2 - Hệ số chức vụ theo quy định của Nhà nước.
K3 - Hệ số ưu đãi đ/v CBGD và CBPTN có đứng lớp (theo quy

định của Bộ GD&ĐT.
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4.2 - Tiền lương kỳ 2 (Thu nhập tăng thêm do lao động vượt định mức, phụ
cấp ăn trưa, xăng xe và khuyến khích lao động cho CBVC): tính theo công thức:

Lương kỳ 2 = B * (K4 + K5 +  K6 + K7) + C

Trong đó: B - Mức lương tối thiểu của Trường quy định.
K4 - Hệ số chức vụ của Trường quy định (Phụ lục 1)
K5 - Hệ số theo lương (Phụ lục 1)
K6 - Hệ số chức danh (Phụ lục 1)
K7 - Hệ số thâm niên (Phụ lục 1)
C – 12% lương kỳ I (đ/v CB khối hành chính và CBGD tập sự)

Đối tượng được hưởng lương kỳ 2 là CBVC và người hợp đồng lao động có
tên trong bảng lương kỳ 1, bảo đảm ngày công, chất lượng lao động và đủ định
mức giờ giảng trong năm theo quy định. CBVC có thời gian công tác tại Trường
chưa đủ 12 tháng hưởng 50% lương kỳ 2. Những CBVC đi học nước ngoài hoặc họ c
trong nước do các Dự án nước ngoài tài trợ không hưởng lương kỳ 2.

- Lương tháng, lương khoán hoặc tiền công và các loại bảo hiểm của người lao
động tại các Viện, Trung tâm do Giám  đốc chi trả theo hợp đồng lao động.

- Tiền lương của hợp đồng ngắn hạn v à vụ việc (bao gồm cả phí Bảo hiểm
xã hội và Bảo hiểm y tế) được chi trả theo Hợp đồng lao động.

- Không thanh toán chế độ làm việc ngoài giờ. Các trường hợp đặc biệt Hiệu
trưởng xem xét quyết định.

4.3 - Các khoản hỗ trợ khác:

4.3.1 - Đào tạo, bồi dưỡng:

 Cao học, NCS :

CBVC được cử đi NCS nước ngoài được hưởng nguyên lương kỳ I
trong thời hạn học tập. CBVC học Cao học nước ngoài vẫn thực hiện theo quy
đinh chung của Nhà nước (40% lương kỳ I).

CBVC được cử đi học Cao học hoặc NCS trong nước được hưởng
nguyên lương và các khoản phụ cấp trong thời gian học tập.

CBVC làm NCS trong nước hoặc tự túc ngoài nước được hỗ trợ một lần
30.000.000 đồng/người (sau khi có Bằng hoặc Quyết định công nhận tốt nghiệp).

CBVC học nước ngoài được hưởng 50% phụ cấp các kỳ Lễ Tết.

Các CBVC nói trên phải cam kết công tác tại trường sau khi tốt nghiệp tối thiểu
gấp 3 lần thời gian khóa đào tạo. Nếu vi phạm phải bồi thường chi phí đào tạo (bao
gồm tất cả các khoản chi phí mà Trường phải chi trả để CB tham gia khóa học) theo
Nghị định 54/2005/NĐ-CP ngày 19/4/2005 (lương kì II, các loại phúc lợi và  khoản hỗ
trợ một lần của Trường  phải bồi thường gấp 2 lần).
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 Bồi dưỡng Ngoại ngữ:

- CBVC thuộc đối tượng phải học ngoại ngữ theo quy định được hưởng
nguyên lương và các khoản phụ cấp trong thời gian đi học (4 tháng), được hỗ trợ
5.000.000 đồng/người nếu lấy được Chứng chỉ TOEFL 600 điểm hoặc IELTS
6.0 điểm (hoặc tương đương đối với các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác đối
với CBGD Tiếng Anh). Chỉ hỗ trợ 1 lần cho chứng chỉ đạt được đầu tiên.

- CBVC được cử đi học ngoại ngữ theo các đề án, dự án được hưởng
100% lương kỳ I và 50% lương kỳ II trong thời gian đi học.

 Các loại hình bồi dưỡng, đào tạo khác:

- CBVC được cử đi bồi dưỡng chuyên môn ngắn hạn trong nước dưới 1
tháng được hưởng nguyê n lương và các chế độ khác của Trường, được thanh
toán tiền tàu xe, tiền ăn ở như chế độ đi công tác (quy định tại điều 5.1.4).

- CBVC được cử đi bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ từ 1 tháng trở lên
được hưởng 100% lương kỳ I và 50% lương kỳ II trong thời gi an đi bồi dưỡng.

 Chế độ hỗ trợ và thu hút CBGD về Trường công tác :

Người có học vị tiến sĩ, thạc sĩ về trường giảng dạy được bố trí miễn phí
chỗ ở trong thời hạn 5 năm và được hỗ trợ một khoản kinh phí ban đầu để ổn
định cuộc sống, cụ thể như sau:

- Tiến sĩ: 1 phòng khép kín 20m2 trong KTX Cao học (nếu có gia đình
riêng thì bố trí thêm diện tích), hưởng 100% lương bậc 3 ngạch GV và hỗ trợ 1
lần 30.000.000 đồng.

- Thạc sĩ: 2 người 1 phòng khép kín  20m2 tại KTX Cao học (nếu có
gia đình riêng thì bố trí thêm diện tích).

4.3.2 - Hỗ trợ công tác các đoàn thể: tính vào lương kỳ 2 hàng tháng

+ Đảng uỷ (từ Chi ủy viên trở lên) ...............................16,5 B/tháng
+ Công đoàn (từ Chủ tịch CĐ bộ phận trở lên) ...............11 B/tháng
+ Đoàn thanh niên CS HCM (từ BT đoàn Khoa trở lên) .. 4 B/tháng
+ Hội sinh viên...............................................................1,5 B/tháng
+ Ban Thanh tra Nhân dân ............................................1,0 B/tháng

4.3.3 - Hỗ trợ hoạt động của BCS lớp:
(chỉ áp dụng cho các lớp hệ chính quy tại Nha Trang và BCS lớp tại PH Kiên Giang)

Loại A Loại B Loại C

Lớp trưởng 200.000đ/hkỳ 150.000đ/hkỳ 100.000đ/hkỳ

Lớp phó 150.000 đ/hkỳ 120.000đ/hkỳ 90.000đ/hkỳ
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4.3.4 - Bồi dưỡng độc hại:

Được thực hiện theo Thông tư 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ
Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với CBVC ,
kèm bảng chấm công được xác nhận của Trưởng đơn vị từng tháng.

Điều 5. Chế độ công tác phí trong nước

5.1 - Chi phí công tác:

5.1.1 - Đi giảng dạy:

- CBGD (lý thuyết và thực hành) từ Nha Trang được cử vào giảng dạy tại
Kiên Giang được hỗ trợ tiền ăn 50.000 đ/ngày, chỗ ở do Nhà t rường bố trí, tiền
đi lại từ chỗ ở đến nơi dạy hỗ trợ 4.000 đồng/tiết (không dạy quá 3 tiết /buổi).

- CBGD đi giảng dạy tại cơ sở liên kết theo Giấy báo giảng dạy của Khoa
Đại học Tại chức và nhận các khoản tiền tại cơ sở liên kết, chế độ ăn ở do cơ sở
liên kết đài thọ theo thỏa thuận giữa 2 Trường.

5.1.2 - Đi hướng dẫn thực tập giáo trình (chỉ thanh toán 2CBHD/lớp và
không quá 2 lần đi/1đợt thực tập, thanh toán khi kết thúc đợt thực tập).

- Tiền tàu xe: theo chứng từ, nếu thực tập trong tỉnh Khánh Hòa đượ c hỗ trợ
1.200đ/km,

- Đi lại trên địa bàn: khoán 100.000đ/tỉnh/đợt/người ,
- Tiền ở, lưu trú: theo chế độ tại điều 5.1.4, được thanh toán không quá 7 ngày,
- Phí giao dịch: trích từ quỹ 1% hỗ trợ hoạt động của Khoa.

5.1.3 - Đi thực tế theo kế hoạch được Hi ệu trưởng duyệt:

- Tiền tàu xe: thanh toán theo chứng từ,
- Đi lại trên địa bàn: khoán 100.000đ/tỉnh.
- Tiền ăn, ở: đi không quá 7 ngày hỗ trợ 60.000đ/ngày, trên 7 ngày hỗ trợ

25.000đ/ngày.
- CBGD từ Tiến sĩ trở lên đi thực tế để tìm nguồn hoặc giải quyế t các vấn đề cụ

thể liên quan đến phát triển đào tạo và khoa học có mang lại kết quả cụ thể (được
Hiệu trưởng phê duyệt): hỗ trợ lưu trú 70.000đ/ngày, tiền ở theo hóa đơn  thực tế
nhưng không vượt quá 350.000 đ/người/ngày, Nhà trường bố trí xe phục vụ.

5.1.4 - Công tác khác:

- Tiền tàu xe: theo chứng từ.
- Khoán tiền đi lại ở hai đầu ga: 150.000đ/chuyến đi,
- Lưu trú: thời gian công tác không quá 07 ngày thanh toán mức 70.000

đ/ngày (số ngày vượt được thanh toán 30.000đ/ngày).
- Tiền ở: Nếu tự túc chỗ ở được hỗ trợ 250.000 đ/ngày/người đối với Hà Nội

và TPHCM, 200.000 đ/ngày/người đối với các địa phương khác.
Nếu thuê phòng: không quá 500.000đ/2người/phòngđôi đối với Hà

Nội và TPHCM, hoặc 400.000 đ/2người/phòngđôi đối với các địa  phương khác.
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Nếu đi lẻ người thì được thuê phòng đơn với mức không vượt quá
350.000đ/phòng/người (HN&TPHCM) hoặc 300.000đ/phòng/người (các địa
phương khác)

- CBVC thường xuyên phải đi công tác lưu động (kế toán ngân hàng,
chuyên viên phụ trách bảo hiểm, nhân viên đi lấy vé máy bay cho lãnh đạo
trường) được khoán tiền công tác phí 150.000đ/tháng/người.

Các trường hợp đi công tác bằng máy bay, trên 7 ngày và các chế độ chi
tiêu ngoài qui định trên phải được Hiệu trưởng phê duyệt.

5.2 - Chứng từ thanh toán đi công tác gồm:

- Giấy đi đường có xác nhận của cơ quan nơi đến công tác.
- Vé tàu xe, cầu, đường, phà và cước hành lý (nếu có), tr ường hợp thanh

toán vé máy bay phải có kèm vé điện tử và thẻ lên máy bay.
- Hoá đơn thuê chỗ ở nơi đến công tác.

Chứng từ thanh toán hợp lệ nộp về Phòng KH Tài chính để tổng hợp thanh
toán trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt công tác. Phòng KH Tài chính
có nhiệm vụ kiểm tra, từ chối và huỷ chứng từ không hợp lệ, trường hợp không nộp
đúng thời gian qui định báo cáo Giám hiệu. Phải nộp chứng từ thanh toán đợt trước
mới được tạm ứng đi công tác đợt sau.

Các đơn vị căn cứ vào phạm vi được phân cấp, có nhiệm vụ quản lý chặt
chẽ việc đi lại, nội dung, thời gian công tác của CBVC và chịu trách nhiệm trước
Hiệu trưởng.

Trường hợp đi công tác có nguồn tài trợ chi trả: Trường cấp Giấy đi đường,
không được thanh toán các khoản đã được hỗ trợ .

Điều 6. Chi tiêu đại hội, hội nghị

6.1 - Đại hội, Hội nghị cấp Trường

Các khoản chi tiêu quy định dưới đây áp dụng cho các Đại hội, Hội nghị tổ
chức thường niên ( theo kế hoạch hàng năm), không áp dụng cho các hội nghị
chuyên đề, các hội nghị để thảo luận giải quyết công vụ.

TT Các khoản chi Mức chi

1 Báo cáo trình bày tại HN 100.000 đ/báo cáo

2
- Chủ trì Hội nghị
- Thư ký Hội nghị

120.000 đ/người
100.000 đ/người

3

Bồi dưỡng đại biểu (thành phần, số
lượng đại biểu do GH duyệt)
- Đại biểu là CB -GV
- Đại biểu là sinh viên

50.000 đ/CB
20.000 đ/SV
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4  Nước, hoa trang trí 200.000đ/hội nghị
5 Công tác chuẩn bị,  tổ chức 200.000đ/hội nghị

Các khoản chi khác (nếu có) sẽ do Hiệu trưởng phê duyệt.

Hội nghị sinh viên NCKH cấp tr ường, ngoài các khoản chi như trên, có
thêm các khoản chi sau:

TT Các khoản chi Mức chi
6 Báo cáo khoa học của SV 50.000 đ/báo cáo

7

Giải thưởng cho SV
- Giải nhất
- Giải nhì
- Giải ba
- Giải khuyến khích

500.000đ/SV
400.000đ/SV
300.000đ/SV
200.000đ/SV
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Giải thưởng cho CBHD
- Giải nhất
- Giải nhì
- Giải ba
- Giải khuyến khích

250.000đ/CB
200.000đ/CB
150.000đ/CB
100.000đ/CB

6.2 - Hội nghị khoa học :

Mức chi (đ)
TT Các khoản chi

Cấp đơ n vị Cấp trường

1 Báo cáo được duyệt

2 Chủ tọa và thư ký HN
Quy đổi giờ chuẩn

theo Phụ lục 6
Quy đổi giờ chuẩn

theo Phụ lục 6

3 Công tác tổ chức 100.000 đồng 200.000 đồng

4 Nước uống và trang trí 100.000 đồng 200.000 đồng

6.3 - Hội nghị cấp Khoa:

Mức chi cho các hội nghị cấp Khoa lấy từ khoản khoán chi 1% (các Khoa
không quản lý sinh viên sẽ do GH duyệt) và không vượt định mức các khoản chi tại
mục 6.1.

Điều 7. Chi phí điện thoại công vụ

7.1 - Định mức sử dụng điện thoại công vụ:
- Khoa > 5000SV, Phòng Đào tạo, KH-HTQT: 400.000 đ/tháng
- Khoa từ 20005000SV và các Phòng khác: 300.000 đ/tháng
- Khoa dưới 2000 SV: 150.000 đ/tháng
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Mức khoán sẽ tính và trừ vào lương tháng của người được Trưởng đơn vị giao
nhiệm vụ quản lý điện thoại công vụ (theo giấy báo của Phòng TC -HC).

7.2 - Khoán định mức sử dụng điện thoại di động cho các chức danh
lãnh đạo và được tính vào lương kỳ 2 hàng tháng như sau:

Chức vụ Mức khoán
Hiệu trưởng (không bao gồm gọi đi ngoài nước)   400.000 đ/tháng
Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch CĐ
Trường (không bao gồm gọi ngoài nước)    300.000 đ/tháng

Trưởng phòng, Kế toán trưởng, Trưởng Khoa ĐHTC
Trưởng khoa có > 40CBGD, PGĐ phụ trách PHKG 200.000 đ/tháng

Trưởng khoa có  40CBGD,
Phó Khoa, Phó Phòng, Bí thư Đoàn trường 100.000 đ/tháng

Giữ nhiều chức vụ chỉ được hưởng một mức cao nhất.

Điều 8. Chi phí trang bị, quản lý và sử dụng phương tiện thông tin

- Các đơn vị có trách nhiệm quản lý, sử dụng điện thoại theo định mức
khoán nói trên.

- Máy điện thoại cố định của các đơn vị do nhà trường trang bị, máy điện
thoại di động do cá nhân tự lo.

- Các đơn vị có nhu cầu khai thác thông tin trên mạng, gửi công văn, công
thư bằng chuyển phát nhanh (EMS) hoặc qua máy Fax sẽ thực hiện theo quy
định riêng và giao cho Phòng TC-HC quản lý.

Điều 9. Chi phí trang bị và quản lý thiết bị sử dụng điện chiếu sáng

9.1 - Lắp đặt đồng hồ điện để theo dõi và giám sát hạn mức sử dụng điện
đối với các giảng đường, phòng học và phòng làm việc của các Khoa, Phòng,
Ban, Bộ môn.

9.2 - Lắp đặt đồng hồ điện để theo dõi tại các phòng thí nghiệm, thực hành,
trạm, trại, xưởng... thực hiện hai nhiệm vụ phục vụ đào tạo, NCKH và triển khai
các đề tài nghiên cứu hay sản xuất thử. Tiền sử dụng điện theo kế hoạch đào
tạo, NCKH được Giám hiệu duyệt sẽ do Nhà  trường thanh toán, các hoạt động
khác các đơn vị phải tự thanh toán.

9.3 - Lắp đặt đồng hồ điện, nước tại KTX SV, các Viện và Trung tâm khoa
học dịch vụ, cơ sở dịch vụ, các căn hộ ở KTX CH, Trường chính trị cũ, các công
trình dây dựng và Nhà luyện tập đa  năng... để thanh toán tiền điện nước theo
quy định.
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Điều 10. Chi phí sử dụng văn phòng phẩm

Văn phòng phẩm là những vật tư, dụng cụ như: bút, mực, giấy, cặp, hồ dán,
ghim, dao, kéo và các vật tư, dụng cụ phục vụ in ấn, photo... dùng để phục vụ
cho công tác chuyên môn, được qui định như sau:

10.1 - Các Phòng, Thư viện : theo phụ lục 4.

10.2 - Các Khoa chủ động quản lý mua sắm và sử dụng văn phòng phẩm
(để sao in đề kiểm tra, đề thi học kỳ, mua túi đựng đề thi, túi đựng bài thi) theo
định mức 2.500đ/SV/năm và 50.000đ/CBGD/năm. Khoa Lý luận chính trị và
Khoa Cơ bản có mức hỗ trợ riêng do Hiệu trưởng phê duyệt.

Các đơn vị sẽ bị trừ vào mức khoán trên nếu có sử dụng dịch vụ  photo
của Xưởng in (theo số tổng hợp báo cáo của bộ phận này thanh toán tại tr ường)

Điều 11. Thanh toán chi phí nghiệp vụ thường xuyên
11.1 - Chi giảng dạy:

11.1.1 - Qui định chung:

Giảng lý thuyết, hướng dẫn thực hành, thí nghiệm, thảo luận semina (theo yêu
cầu đổi mới phương pháp GD) có thời lượng 1 tiết giảng =  45 phút (đối với đào tạo
niên chế), hoặc = 50 phút (đối với đào tạo tín chỉ)

11.1.2 - Quy đổi giờ giảng:

Ký hiệu: H   : Số tiết thực giảng của môn học
K8  : Hệ số lớp đông  (phụ lục 2)
K9  : Hệ số thời gian giảng dạy  (phụ lục 2)
K10 : Hệ số địa điểm giảng dạy (phụ lục 2)
K11 : Hệ số cấp đào tạo (phụ lục 2)
K12 : Hệ số học vị (phụ lục 2)
K13 : Hệ số chức danh (phụ lục 2)
K14 : Hệ số loại hình đào tạo (phụ lục 2)
K15 : Hệ số chấm thi và kiểm tra học phần (phụ lục 2)
N   : Số nhóm SV ; S : Số SV

 Giờ giảng lý thuyết cho mộ t môn học tại một lớp (TLT)

TLT = H * (K8 + K9 + K10 + K14 + K15) * K11

Nếu là môn thứ hai dạy lần đầu thì TLT * 1,5  (chỉ tính cho 1 lớp)

Nếu là môn giảng dạy trực tuyến thì H được nhân 1,5 (tính cho lớp có
GV đứng giảng, đồng thời có học viên ở nơi khác  cùng nghe giảng)

 Giờ hướng dẫn thực hành môn học (T TH):

TTH = H * 0,5 * N * (1 + K9 + K14 + K15)
Số SV/nhóm tùy thuộc cơ sở vật chất và sức chứa của từng phòng thí nghiệm.
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 Giờ thảo luận của các môn Lý luận chính trị (T TL):

TTL = H * 0,5 * N (70-90 SV/nhóm)

 Giờ hướng dẫn thiết kế môn học, đồ án môn học (T TK)

TTK = S * 0,5

 Giờ  bài tập lớn (TBT):

TBT = S * 0,25

 GD các học phần GD Thể chất:

Thực hiện theo Đề án đổi mới công tác GDTC ban hành tháng 3/2009:

18 tiết/HP  (cả lý thuyết, thực hành và kiểm tra đánh giá)

 Giờ  hướng dẫn thực tập (T TT):

- Khối kỹ thuật, công nghệ: TTT = 0,50 * S * số tuần thực tập

- Khối kinh tế và xã hội nhân văn: TTT = 0,25 * S * số tuần thực tập

 Giờ  hướng dẫn tốt nghiệp T TN:  (chỉ thanh toán khi học viên bảo vệ xong)

- Luận án tiến sĩ: 50 tiết/Luận án/năm (năm quy định)
- Luận văn thạc sĩ: 25 tiết/Luận văn
- Luận văn đại học: 15 tiết/Luận văn

Hướng dẫn Luận văn ĐH/CH khối kỹ thuật tính hệ số 1,1.

11.1.3 - Chế độ thanh toán giờ giảng:

 Cách tính giờ vượt (T ) cho CBGD:

T = TGD* K12* K13  +  TNCKH  +  Tkhác -  TĐM

Trong đó:  TGD = TLT + TTH + TTL + TTK + TBT + TTT + TTN

TNCKH : Số giờ NCKH được quy đổi thành giờ chuẩn (Phụ lục 5)

Tkhác: Số giờ chuẩn quy đổi từ các hoạt động khác (Phụ lục 6)

TĐM :  Định mức GD và NCKH đã trừ phần miễn giảm (Phụ lục 3).

 Số tiền CBGD được thanh toán vượt giờ: Z = T * P

Trong đó: P : Mức tiền một tiết vượt (do Trường qui định theo từng năm)

 Điều kiện để thanh toán giờ vượt: Chỉ thanh toán tiền vượt giờ khi tất cả
CBGD thuộc bộ môn đã đảm bảo đủ giờ định mức.
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Trưởng Bộ môn và Khoa có trách nhiệm theo dõi chất lượng và phân
phối khối lượng giờ giảng lý thuyết và hướng dẫn thực hành cho CBGD trong
đơn vị, tránh tình trạng người thì vượt giờ quá nhiều, người lại không  đủ giờ. Số
giờ dạy tối đa không quá 2,5 số giờ định mức, các trường hợp khác phải được
phép của Hiệu trưởng.

 Cán bộ quản lý kiêm nhiệm giảng dạy:
- Hiệu trưởng: .......... thực hiện nghĩa vụ 15% tiết giảng thực tế.
- Phó Hiệu trưởng: ................................. 20% tiết giảng thực tế.
- Trưởng Phòng, Kế toán trưởng: .......... 25% tiết giảng thực tế.
- Các CBGD kiêm nhiệm khác ................30% tiết giảng thực tế.

Số tiết giảng thực tế là số tiết giảng lý thuyết và số tiết quy đổi tham gia
các đề tài NCKH  (không kể hướng dẫn luận văn tốt nghiệp và bài báo) .

11.2 - Thanh toán cho CBGD mời giảng :

Số tiền thanh toán cho CBGD mời giảng được thể hiện cụ thể trong hợp
đồng, gồm các khoản thanh toán :

 Phụ cấp giảng dạy (theo tiết giảng thực tế đứng lớp, không hệ số):

Bậc GD Mời trong tỉnh
Khánh Hòa

Mời từ Hà Nội,
TPHCM

Mời từ các địa
phương khác

Bậc Trung cấp 35.000 đ/tiết
Bậc ĐH-CĐ:

- Kỹ sư, cử nhân 40.000 đ/tiết 60.000 đ/tiết 50.000 đ/tiết
- Thạc sĩ 45.000 đ/tiết 65.000 đ/tiết 55.000 đ/tiết
- Tiến sĩ, GV chính 55.000 đ/tiết 75.000 đ/tiết 65.000 đ/tiết
- PGS, TSKH 60.000 đ/tiết 80.000 đ/tiết 70.000 đ/tiết
- GS, GV cao cấp 70.000 đ/tiết 90.000 đ/tiết 80.000 đ/tiết

Bậc Sau đại học 100.000 đ/tiết 120.000 đ/tiết 110.000 đ/tiết

Một số ngành học và môn học đặc thù sẽ do Hiệu tr ưởng duyệt mức mời giảng riêng.

 Tiền chấm bài:
ĐH, CĐ, Trung cấp : 2.000đ/bài thi viết, 1.500đ/bài thi trắc nghiệm
Cao học : 10.000 đ/bài thi viết  hoặc  30.000đ/tiểu luận

 CBGD mời giảng từ các địa phương khác ngoài tỉnh có thêm các khoản:
- Tiền tàu xe: thanh toán theo vé xe lửa giường nằm + khoán đi lại 2

đầu ga 150.000đ/người. Nếu đi bằng phương tiện khác thì quy ra giá vé xe lửa
giường nằm tương ứng. Riêng đối với CB mời giảng có học hàm GS/PGS thanh
toán vé máy bay (theo hóa đơn) và 300.000đ/người đi lại 2 đầu sân bay.

- Ở tại KTX Cao học. Nếu KTX hết chỗ thì thanh toán theo hoá đơn thuê
chỗ ở ngoài nhưng không quá 200.000 đ/ngày đêm.

- Tiền ăn 50.000đ/ngày.
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 CBGD mời hướng dẫn Luận văn tốt nghiệp thanh toán theo 1 mức GV
mời ở Nha Trang và chỉ thanh toán khi học viên bảo vệ xong lu ận văn / luận án.

11.3 – Định mức công tác thi và tốt nghiệp (phụ lục 6)

11.4 – Định mức công tác xây dựng chương trình, viết tài liệu học tập:

1 - Các chương trình, giáo trình cần biên soạn mới hoặc cần chỉnh, sửa, bổ
sung phải được các khoa tổng hợp vào  kế hoạch chung có thông qua Hội đồng
thẩm duyệt và gửi về Phòng Đào tạo ĐH - SĐH trước ngày 30/6 hàng năm. Căn
cứ yêu cầu biên soạn của các Khoa, Phòng Đào tạo ĐH - SĐH tổng hợp và lập
kế hoạch báo cáo Hiệu trưởng phê duyệt.

2 - Sau khi có kế hoạch chung, Phòng Đào tạo ĐH- SĐH triển khai ký hợp
đồng biên soạn với từng CBGD được phân công.

3 - Các nội dung chuyên môn có liên quan đến việc tổ chức biên soạn
chương trình và tài liệu giảng dạy được thực hiện theo các quy định hiện hành
của Bộ và của Trường.

4 - Chế độ định mức quy đổi sang giờ chuẩn xây dựng chương trình khung
cho các ngành đào tạo đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và biên soạn
chương trình, tài liệu học tập các môn học được ghi tại Phụ lục 6.

11.5 - Chi công tác thực hành, thực tập:

11.5.1 - Định mức chi phí nguyên vật liệu, hóa chất, mẫu vật … cho thực tập
giáo trình, chuyên ngành của một số ngành học đặc thù; các môn học thực hành,
thực tập tại các xưởng, trại thực nghiệm và phòng thí nghiệm theo Phụ lục 8.

11.5.2 - Vật tư phục vụ  thực tập giáo trình chuyên ngành, giáo dục quốc
phòng, giáo dục thể chất các đơn vị phải lập dự toán theo kế hoạch hàng năm
trình Giám hiệu phê duyệt và cấp cho từng đợt.

11.5.3 - Với các ngành đào tạo mới, trong chương trình những môn học có
phần thực hành, Bộ môn có trách nhiệm lập tờ trình bổ sung đề nghị cấp kinh phí
thực tập gửi đến phòng Đào tạo ĐH -SĐH trước thời gian thực tập một học kỳ để
Phòng triển khai việc xây dựng định mức.

11.5.4 - Việc tổ chức và triển khai thực hành, thực tập được thực hiện
theo quy định sau:

- Cán bộ được phân công hướng dẫn thực hành, thực tập căn cứ nội dung
thực tập và định mức chi lập dự toán chi tiết danh mục vật tư, hoá chất cần mua. Dự
trù được lập thành 03 bản gửi phòng Đào tạo ĐH -SĐH, Phòng Kế hoạch - Tài chính và
Lớp sinh viên thực tập, công khai để mọi người cùng biết.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn thủ tục, cho tạm ứng kinh phí và
cử người theo dõi việc mua sắm mẫu vật thực tập theo dự toán. Kết thúc đợt thực
tập, người tạm ứng có trách nhiệm tập hợp hoá đơn , chứng từ hợp lệ, danh sách



15

báo điểm thực hành, thực tập của sinh viên (được CBHD và Bộ môn xác nhận) để
thanh toán phần kinh phí đã tạm ứng.

Tuỳ theo khả năng kinh phí, tình hình cơ sở vật chất được trang bị, yêu
cầu nâng cao chất lượng đào tạo và sự b iến động của giá cả thị trường, định
mức chi thực tập sẽ được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

11.6 - Công tác nghiên cứu khoa học:

Cán bộ tham gia các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học hoặc có các bài
báo, báo cáo khoa học được tính quy đổi giờ và chi thư ởng theo các mức chi tại
Phụ lục 5.

11.7 - Chi hỗ trợ hoạt động phong trào của các Khoa :

1% học phí các lớp CĐ, ĐH chính quy.

11.8 - Chi làm thêm giờ và các chi phí khác để tổ chức quản lý các lớp
trung cấp của Khoa:  20% học phí.

11.9 - Chi hỗ trợ hoạt động phong trào Đoàn của Đoàn Trường:

8.000 đ/ĐV/năm học.

Điều 12. Cơ chế quản lý các đơn vị hoạt động sản xuất, dịch vụ

- Các Viện nghiên cứu, Trung tâm khoa học công nghệ, đào tạo và các bộ
phận dịch vụ hoạt động theo chế độ tự hạch toán, phải tự đảm bảo kinh phí hoạt
động (với những Viện nghiên cứu và Trung tâm có khó khăn sẽ được Hiệu
trưởng xem xét hỗ trợ cụ thể).

- Tài sản do Nhà nước và Nhà trường đầu tư tại các Viện và các Trung tâm
được sử dụng cho các hoạt động chuyển giao công nghệ, sản xuất và làm dịch vụ
phải có nghĩa vụ trích nộp khấu hao (trừ các đơn vị cho phép các Khoa sử dụng
cơ sở vật chất để phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu) theo tỉ lệ được quy
định tại Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.

-  Hàng năm trích nộp hiệu quả sản xuất cho Nhà trường theo một tỉ lệ xác
định tuỳ theo hoạt động của từng Viện, Trung tâm và được quy định như sau:

12.1 - Các Viện, Trung tâm khoa học công nghệ:

1- Trong phạm vi đăng ký hoạt động và quy định pháp luật hiện hành, các
Viện, Trung tâm được quyền tự chủ trong việc ký kết các hợp đồng triển khai
hoạt động chuyển giao công nghệ, cung ứng dịch vụ và tổ chức sản xuất thử các
sản phẩm để đáp ứng các nhu cầu của các địa phương và thị trường.

2 - Các Viện và Trung tâm phải thực hiệ n trích và lập quỹ khấu hao nhằm
bảo toàn vốn và tài sản đã được đầu tư, quỹ này được để lại cho các Viện và
Trung tâm chủ động sử dụng theo quy định về tài chính sau khi có báo cáo bằng
văn bản được Hiệu trưởng phê duyệt.
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3 - Các chi phí để triển khai hoạt động KHCN và phục vụ đào tạo với các đơn vị
trong Trường sẽ được thể hiện trong các Hợp đồng NCKH và đào tạo được ký kết
và Nhà trường sẽ thanh toán cho các Trung tâm (nếu có).

4 - Bằng các nguồn thu từ các hoạt động của mình, các Viện và các Trung
tâm có trách nhiệm trang trải các chi phí cần thiết, trả lương và các khoản phụ
cấp cho CBVC và lao động hợp đồng. Hàng năm Viện, Trung tâm nộp cho
Trường 10% hiệu quả sản xuất dịch vụ và nộp phí quản lý bằng 2 % tổng doanh
thu cả năm.

12.2 - Các Viện - Trung tâm đào tạo và đơn vị phục vụ đào tạo:

12.2.1 - Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường:

Từ các nguồn thu dịch vụ, các hợp đồng NCKH và đào tạo, Viện tự trang trải
các chi phí có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng và cung ứng dịch vụ. Viện
có nghĩa vụ trích nộp chi phí điện nước (như quy định đối với các Trung tâm
Khoa học Công nghệ).

       Việc trích lập và sử dụng các quỹ được áp dụng như các Viện và Trung tâm
KHCN khác.

       CB là viên chức giảng dạy được hưởng lương và các chế độ khác như
CBGD tại Khoa. CB là nghiên cứu viên do Nhà trường tuyển dụng được hưởng
lương kì I và 50% các khoản phụ cấp Lễ, Tết.

12.2.2 - Trung tâm Ngoại ngữ:

Trung tâm phải trích nộp quỹ khấu hao tài sản, tự chi trả lương, phụ cấp
lương cho CBVC và các khoản chi phí khác, nộp kinh phí quản lý cho Trường
bằng 15% tổng số thu .

Hàng tháng lập hợp đồng thuê phòng học với Phòng QTTB (trình Giám hiệu
duyệt) với mức kinh phí thuê phòng là 20.000đ/phòng/buổi học.

Thu nhập còn lại  Trung tâm được quyền trích lập các quỹ phát triển đào tạo, quỹ
khen thưởng và quỹ phúc lợi như các Trung tâm KHCN khác.

Cuối mỗi năm dựa vào Sổ cấp phát văn bằng chứng chỉ và các chứng từ có
liên quan để xác định số tiền nộp.

12.2.3 - Trung tâm NC & PT Công nghệ Phần mềm:

Trung tâm phải trích nộp quỹ khấu hao tài sản, tự chi trả lương, phụ cấp
lương cho CBVC và các khoản chi phí khác... và nộp kinh phí quản lý cho
Trường bằng 15% tổng số thu.

Hàng tháng lập hợp đồng thuê phòng học với Phòng QTTB (trình Giám hiệu
duyệt) với mức kinh phí thuê phòng là 20.000đ/phòng/buổi học.

Đối với các lớp Trung cấp, nộp kinh phí quản lý cho Trường bằng 45% tổng
số thu .
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Thu nhập còn lại Trung tâm được quyền trích lập các quỹ phát triển đào tạo, quỹ
khen thưởng và quỹ phúc lợi như các Trung tâm KHCN khác.

Cuối mỗi năm dựa vào Sổ cấp phát văn bằng chứng chỉ và các chứng từ có
liên quan để xác định số tiền nộp.

12.2.4 - Ký túc xá cao học:
+ Phục vụ việc ở của lưu học sinh nước ngoài.
+ Phục vụ việc lưu trú đối với học viên cao học, nghiên cứu sinh về học tập

tại Trường với mức thu 70.000 – 100.000 đồng/ngày/phòng.
+ Phục vụ việc lưu trú của cán bộ, chuyên gia trong và ngoài nước đến

giảng dạy và công tác tại Trường.
+ Cho thuê hạn chế đối với một số cá nhân có nhu cầu ở theo mức từ

1.000.000 – 1.500.000 đ/phòng/tháng.

12.2.5 - Nhà ăn phục vụ sinh viên:
Thực hiện đấu thầu .

12.2.6 - Dịch vụ khác:
Được thực hiện theo cơ chế đấu thầu.

12.2.7 - Xưởng in & phát hành:
Chuyển sang hoạt động dịch vụ theo cơ chế tự chủ.

12.2.8 - Xưởng, Trại thuộc các Khoa:
Nộp 15% giá trị hợp đồng dịch vụ và nộp thuế theo quy định .

12.3 - Các trường hợp khác:

Hợp đồng chuyển giao công nghệ, dịch vụ đào tạo và dịch vụ khác
do đơn vị ký với tổ chức hoặc cá nhân ngoài Trường, nếu không sử dụng
cơ sở vật chất của Trường nộp 2% giá trị hợp đồng , nếu sử dụng cơ sở vật
chất của Trường nộp 20% giá trị hợp đồng ( đã trừ các chi phí có đủ hoá đơn
chứng từ).

Các dự án, đề tài NCKH cấp Bộ, Tỉnh trở lên có sử dụng cơ sở vật chất
(mặt bằng, nhà xưởng, thiết bị, máy móc, …) của Trường (hoặc tại các Viện,
Trung tâm) có trách nhiệm hoàn trả các chi phí quản lý, sử dụng thiết bị. Từ năm
2009, khi dự toán kinh phí đề tài dự án phải tính đến các chi phí sử dụng, sửa
chữa nhỏ, bảo dưỡng máy móc thiết bị.

CBVC tham gia các Dự án, hoặc làm chuyên gia cho các cơ quan, tổ
chức khác, nếu được các Dự án và đơn vị này chi trả tiền lương, thì tuỳ từng
trường hợp cụ thể, người tham gia có nghĩa vụ trích nộp từ 15% - 20% phần thu
nhập của cá nhân từ Dự án hoặc hợp đồng liên kết.
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12.4 - Một số quy định khác:

1 - Công tác hạch toán kế toán của các Viện, Trung tâm được thực hiện
theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30-3-2006 của Bộ Tài chính v/v ban
hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp; các Thông tư hướng dẫn kế toán
đơn vị sự nghiệp có thu của Bộ Tài chính hướng dẫn kế to án các đơn vị hành
chính sự nghiệp thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước. Hàng năm các Viện,
Trung tâm phải hoàn tất công tác kiểm kê vốn, vật tư, tài sản; khoá sổ để làm
báo cáo quyết toán cuối năm và chuyển số dư sang niên độ kế toán mới và phải
chịu trách nhiệm về quản lý tài chính trước các cơ quan thanh, kiểm tra. Phòng
Kế hoạch Tài chính có nhiệm vụ tổng hợp quyết toán của các Viện, Trung tâm
vào báo cáo quyết toán tài chính hàng năm của trường.

Các Viện, Trung tâm và đơn vị chưa có kế toán: Thủ trưởng ch ịu trách
nhiệm phân công người mở sổ sách theo dõi các khoản thu chi từ các hợp đồng,
phân công người kiêm nhiệm thủ quỹ và lập báo cáo quyết toán theo định kỳ 6
tháng và hàng năm.

2 - Các Viện, Trung tâm được ký hợp đồng thuê mướn lao động nhưng phải
làm viêc cụ thể với Phòng Tổ chức Hành chính thống nhất về cơ chế và nguyên
tắc sử dụng lao động bảo đảm được quyền lợi của người lao động và tuân theo
Luật lao động hiện hành.

3 - Công tác đào tạo, quản lý khoa học và lao động sản xuất, công tác quản
lý vật tư tài sản dựa trên các quy chế, văn bản hiện hành của Nhà nước và các
văn bản mới được bổ sung của Nhà trường.

Điều 13. Trích lập và sử dụng các quỹ

13.1 - Trích lập các quỹ:

Hàng năm, sau khi trang trải toàn bộ chi phí phục vụ các hoạt động và thực
hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước theo quy định của pháp luật; số chênh
lệch giữa phần thu (nguồn kinh phí tự chủ) và phần chi tương ứng, Nhà trường
trích lập các quỹ sau:

- Quỹ dự phòng ổn định thu nhập: .........45%
- Quỹ khen thưởng: .................................5%
- Quỹ phúc lợi: .......................................25%
- Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp:....25%

Mức trích lập cho 2 quỹ Phúc lợi và Khen thưởng không vượt quá 3 tháng
lương thực tế bình quân trong năm, phần vượt được bổ sung vào Quỹ dự phòng
ổn định thu nhập.

CBVC tham gia các dự án hợp tác quốc tế, Hợp đồng kinh tế kỹ thuật liên
quan đến lĩnh vực chuyển giao công nghệ và các dịch vụ khác gắn liền với nghề
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nghiệp chuyên môn...đều có nghĩa vụ trích nộp Quỹ phúc lợi của Trường 10%
phần thu nhập của cá nhân thu được từ các hoạt động nói trên.

13.2 - Sử dụng các Quỹ:

13.2.1. Quỹ dự phòng ổn định thu nhập  được sử dụng để bảo đảm thu
nhập cho người lao động trong trường hợp nguồn thu bị giảm sút.

13.2.2. Quỹ khen thưởng  được dùng để thưởng cho tập thể, cá nhân theo
kết quả công tác, thành tích đóng góp và cấp khen thưởng:

a. Thưởng danh hiệu thi đua được bình chọn trong từng năm học:
Thực hiện theo Nghị định 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, kết hợp với khả năng tài chính của Trường

b- Thưởng cuối năm:
Tùy thuộc năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc và hiệu quả tài chính

của Nhà trường, Hiệu trưởng sẽ quy định mức thưởng cuối năm cho các CBVC
(có tên trong bảng lương tháng 12) sau khi xin ý kiến của Đảng ủy và thảo luận
với Công đoàn Trường.

Vào dịp tổ chức kỷ niệm các ngày lễ truyền thống hàng năm và những năm
chẵn 5 năm, căn cứ tình hình tài chính, thành tích đóng góp vào kết quả chung
Hiệu trưởng sẽ xác định mức thưởng thích hợ p cho từng cá nhân và tập thể.

Những tập thể và cá nhân có thành tích cao trong giảng dạy, nghiên cứu khoa
học và các hoạt động phong trào...sẽ được xem xét khen thưởng hợp lý.

13.2.3 - Quỹ phúc lợi  được sử dụng để xây dựng, sửa chữa các công trình phúc
lợi và các hoạt động phúc lợi tập thể của người lao động, cụ thể:

 Xây dựng và sửa chữa các công trình phúc lợi tập thể.

 Tặng quà trị giá  500.000 đồng cho mỗi CBVC đã tròn 20 năm (đối với nữ)
hoặc tròn 25 năm (đối với nam) công tác trong ngành Giáo dục và Đ ào tạo có ít
nhất 10 năm công tác tại Trường Đại học Nha Trang, vào dịp kỷ niệm ngày Nhà
giáo Việt Nam 20-11 hàng năm.

 CBVC lập gia đình  được tặng quà trị giá 500.000 đồng.

 CBVC chuẩn bị nghỉ hưu: Được nghỉ làm việc 3 tháng trước khi đủ tuổi nghỉ hưu,
hưởng nguyên lương và các phụ cấp khác của Nhà nước và của Trường.

 CBVC được hưởng nguyên lương kỳ 1 và 50% lương kỳ 2, phụ cấp các
ngày lễ tết trong 3 tháng, nếu:

+ Được cử đi thực hiện các Hợp đồng kinh tế kỹ thuật ngoài Trường,
đóng góp đầy đủ nghĩa vụ theo qui định, nếu khi đã hết thời hạn hợp đồng về
Trường phải chờ bố trí công việc;

+ Nghỉ chờ sắp xếp công việc;
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+ Được Trường đồng ý cho nghỉ việc đi liên hệ chuyển công tác.

 CBVC nghỉ việc theo chế độ trợ cấp một lần hoặc nghỉ hưu được trợ cấp
200.000 đồng cho mỗi năm công tác tại Trường.

 Chi phụ cấp các ngày Lễ, Tết:
+ Đối tượng hưởng phụ cấp Lễ, Tết là CBVC có tên trong danh sách lương.

CBVC về Trường dưới 1 năm hưởng 50%, nếu là Tiến sĩ được hưởng 100%.
+ CBVC tại các đơn vị khoa học - dịch vụ hưởng 50%; hợp đồng thử việc,

chờ việc hưởng 30%.
+ CBVC được cử đi học nước ngoài hưởng 50%.
+ CBVC mới nghỉ hưu: được hưởng một phụ cấp Lễ/Tết gần nhất sau ngày

nhận Sổ hưu.
Mức chi phụ cấp các ngày Lễ, Tết thực hiện theo Phụ lục 7.

 CBVC được trợ cấp  trong các trường hợp:
+ Ốm đau phải điều trị nội trú tại Bệnh viên 5 ngày trở lên (có giấy ra

viện) được trợ cấp 500.000 đồng.
+ Mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn nghiêm trọng, được trợ cấp 1.500.000

đồng. Nếu bệnh tình kéo dài hoặc di chứng nặng nề, Giám hiệu và Công đ oàn
trường sẽ xem xét và thống nhất mức hỗ trợ cụ thể.

+ Có bố, mẹ, vợ, chồng, con ốm đau điều trị nội trú tại bệnh viện 5
ngày trở lên (có giấy ra viện) được trợ cấp  200.000 đồng/người/năm.

+ CBVC hoặc gia đình (bố, mẹ, vợ, chồng, con) bị thiên tai, hoạn  nạn
được trợ cấp 300.000 đồng.

+ CBVC từ trần: Trường tổ chức tang lễ theo qui định của Nhà nước và
được hỗ trợ  2.000.000 đồng để xây mộ và trợ cấp mỗi năm công tác tại Trường
400.000 đồng.

+ CBVC đã nghỉ hưu từ trần: Ngoài vòng hoa phúng viếng; trong  điều kiện
cần thiết tuỳ theo từng hoàn cảnh gia đình, Giám hiệu và Công đoàn Trường sẽ xem
xét thống nhất cách hỗ trợ cụ thể cho từng trường hợp.

 CBVC nghỉ phép:

+ Hàng năm CBVC được nghỉ phép theo quy định hiện hành; CBVC
nào không nghỉ phép coi như hết phép năm đó. Nhà trường chỉ giải quyết phép
đến hết quý I của năm liền kề (trường hợp xin lưu phép phải có sự đồng ý của
Hiệu trưởng).

+ CBVC đi phép được thanh toán tiền tàu xe khi có bố (mẹ, vợ, chồng,
con) mất hoặc ốm đau (có Giấy ra viện hoặc Giấy xác nhận đang điều trị tại
Bệnh viện).

 Chi tham quan hàng năm:

Tổ chức 2 đoàn tham quan mỗi năm (vào dịp hè):

- Một đoàn gồm 20 - 25 cán bộ đi tham quan một nước Đông Nam Á với
mức chi tối đa 7 triệu đồng/người (kể cả lệ phí làm visa, hộ chiếu).
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- Một đoàn gồm 20-25 cán bộ đi tham quan trong nước với mức chi tối
đa 2 triệu đồng/người.

 Chi hỗ trợ các hoạt động xã hội, từ thiện và nuôi dưỡng các Bà mẹ Việt
Nam anh hùng ... do Giám hiệu và Công đoàn  trường xem xét thống nhất.

 Gửi thiệp và quà chúc thọ  trị giá 200.000 đồng đến bố/mẹ CBVC tròn 70,
75, 80 ... tuổi vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm.

 Gia đình CBVC có bố/mẹ/vợ/chồng/con từ trần  :

Trường gửi vòng hoa viếng trị giá 300.000 đồng.

13.2.4 - Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp do Hiệu trưởng quyết định và dùng để:

 Bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động đào tạo.

 Hỗ trợ việc nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật của các Trung tâm Khoa
học công nghệ và dịch vụ trực thuộc.

 Hỗ trợ công tác đào tạo để tăng cư ờng nguồn nhân lực và nâng cao
trình độ chuyên môn nghiệp vụ của CBVC.

 Hỗ trợ hoạt động NCKH của CB, GV và sinh viên.

 Các khoản chi khác có liên quan.
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CHƯƠNG III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Trách nhiệm của các đơn vị

14.1. Các Bộ môn:
- Lập bảng quy đổi giờ coi thi, chấm thi và các hoạt động liên quan đến

đào tạo của CBGD (theo Phụ lục 6, mục III).

14.2. Các Khoa:
- Trưởng Khoa chỉ đạo các Bộ môn kiểm tra khối lượng giờ giảng của

cán bộ giảng dạy trên phần mềm đào tạo và ký xác nhận.
- Lập bảng quy đổi giờ GV chủ nhiệm (theo Phụ lục 6, mục II).

14.3. Phòng Đào tạo ĐH-SĐH:
- Lập bảng quy đổi giờ cho công tác tốt nghiệp và xây dựng chương

trình đào tạo, tài liệu tham khảo ... (theo Phụ lục 6, các mục IV, V, VI, VII).

14.4. Phòng Đảm bảo chất lượng Đào tạo & Khảo thí:
- Kiểm tra khối lượng giờ giảng của cán bộ giảng dạy để thanh toán.
- Theo dõi và xác nhận bảng quy đổi giờ chuẩn từ các hoạt động liên

quan đến công tác coi thi chấm thi (do các Khoa/Viện lập).

14.5. Phòng KHCN - HTQT:
- Quản lý toàn diệ n các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ

sản xuất và dịch vụ cung ứng tại các Viện, Trung tâm KHCN, Đào tạo và Dịch vụ
phục vụ, Trại thực nghiệm, Xưởng thực tập và Phòng thí nghiệm của các Khoa.

- Cùng Phòng Kế hoạch - Tài chính giám sát hiệu quả tài chính của các
Viện, Trung tâm.

- Lập bảng thanh toán các khoản chi hỗ trợ NCKH cho CBVC. Theo dõi
và tính quy đổi gờ giảng cho các hoạt động NCKH của CBGD (theo Phụ lục 6,
mục I và một số nội dung của mục VIII).

14.6. Phòng Tổ chức - Hành chính:
- Phối hợp với các đơn vị lập phương án phân phối các loại phụ cấp

của Trường, tính toán phụ cấp tháng và các ngày lễ, tết cho CBVC.
- Tham mưu cho Giám hiệu xét giải quyết các chế độ cho CBVC.
- Lập bản thông báo cước phí điện thoại hàng tháng gửi đến các đơ n vị,

cá nhân và Phòng KH-TC làm căn cứ cho việc khấu trừ hạn mức sử dụng.
- Theo dõi và tính quy đổi giờ tham gia Hội nghị Hội thảo ngoài Trường

sang giờ chuẩn cho CBGD (theo Phụ lục 6, mục I.4).
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14.7. Phòng Quản trị - Thiết bị:
- Lập bảng thanh toán t iền điện nước hàng tháng cho các cơ sở dịch

vụ (Viện, Trung tâm, Bộ môn, Xưởng, Trại ...), thông báo cho đơn vị sử dụng và
Phòng KH-TC để thu nộp tiền điện nước theo qui định.

14.8. Phòng Kế hoạch - Tài chính:
- Tổ chức thu học phí và các nguồn thu khác t heo kế hoạch.
- Theo dõi kiểm tra hoạt động tài chính của các đơn vị có thu.
- Chi trả các loại phụ cấp đúng thời hạn và quy định của Trường; thực

hiện đúng chế độ kế toán theo quy định của Nhà nước.
- Lập sổ theo dõi khoán chi 1% học phí các lớp ĐH-CĐ chính quy, 20%

học phí các lớp trung cấp của các Khoa.
- Lập sổ theo dõi khoán chi văn phòng phẩm cho các đơn vị.

Điều 15. Chế độ báo cáo và lưu trữ

Tất cả các bảng thống kê khối lượng thanh quyết toán, thu chi theo quy
định này đều được phải báo cáo đầy đ ủ cho Giám hiệu và được công khai trước
Đại hội Công nhân Viên chức hàng năm và phải thực hiện đúng chế độ bảo quản
hồ sơ, tài liệu kế toán.

Điều 16. Điều khoản thi hành

Bản Quy chế này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2011. Bãi bỏ các quy
định trước đây  trái với các nội dung trong Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện những gì không phù hợp sẽ xem xét điều chỉnh
kịp thời.

HIỆU TRƯỞNG

   (Đã ký)

Vũ Văn Xứng
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PHỤ LỤC 1:  CÁC HỆ SỐ TÍNH LƯƠNG KỲ 2

1 - Hệ số chức vụ K4 :

TT Chức vụ K4

1 Hiệu trưởng 3,50

2 Phó Hiệu trưởng 2,60

3 Trưởng Khoa/Viện có trên 5000SV (ĐH, CĐ quy đổi)
Trưởng phòng, Kế toán trưởng 1,50

4 Trưởng Khoa/Viện có 2000-5000SV (ĐH-CĐ quy đổi),
Giám đốc Trung tâm, Thư viện 1,25

5
Trưởng Khoa/Viện có dưới 2000 SV,
Phó Khoa/Viện có trên 5000 SV (ĐH -CĐ quy đổi),
Phó phòng, Phó GĐ Thư viện

1,00

6 Phó Khoa/Viện có 2000 - 5000SV (ĐH-CĐ quy đổi) 0,90

7 Phó Khoa/Viện có dưới 2000SV (ĐH -CĐ quy đổi) 0,80

8 Trưởng Bộ môn, Trại, Xưởng, Tổ công tác 0,50

9 Phó Bộ môn, Trại, Xưởng 0,30

- CB kiêm nhiệm nhiều chức vụ chỉ được hưởng hệ số chức vụ cao nhất
và 50% hệ số chức vụ thứ 2.

- CBVC giữ chức vụ quản lí đi công tác, giảng dạy, học xa Trường không
trực tiếp điều hành đơn vị từ 1 tháng trở lên thì từ tháng thứ 2 trở đi không hưởn g
phụ cấp chức vụ của Trường.

2 - Hệ số theo lương  K5:

Mức lương K5 Mức lương K5

Dưới 2,00 1,00 Từ 4,75 đến 5,08 1,90

Từ 2,00 đến 2,34 1,10 Từ 5,09 đến 5,42 2,00

Từ 2,35 đến 2,67 1,20 Từ 5,43 đến 5,76 2,10

Từ 2,68 đến 3,00 1,30 Từ 5,77 đến 6,20 2,20

Từ 3,01 đến 3,33 1,40 Từ 6,21 đến 6,56 2,30

Từ 3,34 đến 3,66 1,50 Từ 6,57 đến 6,92 2,40

Từ 3,67 đến 3,99 1,60 Từ 6,93 đến 7,28 2,50

Từ 4,00 đến 4,40 1,70 Từ 7,29 trở lên 2,60

Từ 4,41 đến 4,74 1,80 CBGD QS (biệt phái) 1,20
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3 - Hệ số chức danh K6:

Kỹ sư, Cử nhân, Thạc sĩ K6 = 0,00
Tiến sĩ K6 = 0,10
Phó giáo sư K6 = 0,15
Giáo sư K6 = 0,20

4 - Hệ số thâm niên   K 7 = 0,01 * n (n: số năm công tác tại trường)

Được hưởng hệ số K7  khi số năm công tác tại Trường  n>5

PHỤ LỤC 2 :  CÁC HỆ SỐ QUI ĐỔI GIỜ CHUẨN

1 - Hệ số lớp đông (K8): chia các mức theo khối ngành

Hệ số
K8

Các môn học ngành
Kinh tế và XHNV

Các môn học ngành
Kỹ thuật & Tự nhiên

Các môn học thuộc
khối Ngoại ngữ

1,00 Lớp có dưới 80 SV Lớp có dưới 60 SV Lớp có dưới 40 SV
1,10 Lớp 80 đến 120 SV Lớp 60 đến 80 SV Lớp 40 đến 60 SV
1,20 Lớp có trên 120 SV Lớp có trên 80 SV

2 - Hệ số thời gian giảng dạy (K9) :
Ban ngày: K9 = 0,00
Ban đêm: K9 = 0,20

3 - Hệ số địa điểm giảng dạy (K10):
Nha Trang: K10 = 0,00
Xưởng, trại TN ngoài  Nha Trang: K10 = 0,15
Kiên Giang: K10 = 0,20

4 - Hệ số cấp đào tạo (K 11):
Trung cấp: K11 = 0,90
Đại học, Cao đẳng: K11 = 1,00
Sau Đại học: K11 = 1,75

5 - Hệ số học vị (K12):
Cử nhân, kỹ sư: K12 = 1,00
Thạc sĩ: K12 = 1,05
Tiến sĩ: K12 = 1,10
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6 - Hệ số chức danh (K13):
Chức danh Hệ số K13

Giảng viên tập sự 0,70
Giảng viên bậc 1, 2, 3 1,00

bậc 4, 5, 6 1,10
bậc 7, 8, 9 1,20

GV chính/PGS bậc 1, 2 1,30
bậc 3, 4, 5 1,40
bậc 6, 7, 8 1,50

GV cao cấp / Giáo sư 2,00

SQ biệt phái 1,00

7 - Hệ số loại hình đào tạo (K 14): Đào tạo tín chỉ K14 = 0,2
Đào tạo niên chế K14 = 0,0

8. Hệ số chấm thi & kiểm tra học phần (K 15):

Bậc đào tao Loại hình thi Hệ số K15

TC, CĐ, ĐH
Vấn đáp
Tiểu luận, Viết, Trắc nghiệm
Thực hành, Quân sự, Thể dục

0,20
0,10
0,03

SĐH Vấn đáp
Tiểu luận, Viết

0,25
0,15

PHỤ LỤC 3:  ĐỊNH MỨC THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA CBGD

Định mức (giờ/năm học)Chức danh
Giảng dạy NCKH

GV tập sự trong thời hạn (1 năm) 0
quá hạn (trên 1 n ăm) 150

0

Giảng viên bậc 1, 2, 3 260
bậc 4, 5, 6 270
bậc 7, 8, 9 280

120

GV chính/PGS bậc 1, 2 300
bậc 3, 4, 5 310
bậc 6, 7, 8 320

180

GV cao cấp / Giáo sư 360 250
CBGD Q.sự, Thể dục có HSL<3.66 380 40
CBGD Q.sự, Thể dục có HSL3.66 420 60
CBPTN có hướng dẫn thực hành 460 0
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Giảm định mức giảng dạy cho CBGD giữ các chức vụ quản lý:
- Trưởng khoa có > 40CBGD: giảm  30% giờ chuẩn/năm
- Trưởng khoa có  40 CBGD: giảm  25% giờ chuẩn/năm
- Phó trưởng khoa >40 CBGD: giảm  25% giờ chuẩn/năm
- Phó trưởng khoa  40 CBGD: giảm  20% giờ chuẩn/năm
- Trưởng BM, trợ lý Trưởng Khoa: giảm  20% giờ chuẩn/năm
- Phó Bộ môn: giảm  15% giờ chuẩn/năm

CBGD kiêm nhiệm nhiều chức vụ chỉ được giảm một chức vụ cao nhất.

Giảm định mức GD+NCKH cho CBGD đi học SĐH hoặc đối tượng ưu tiên:
- Học viên CH và NCS từ Thạc sĩ: miễn định mức trong 2 năm
- NCS từ Kỹ sư, Cử nhân:  miễn định mức trong 4 n ăm
- CBGD nữ sinh nghỉ thai sản: miễn định mức 1 học kỳ
- CBGD nữ có con dưới 12 tháng tuổi: giảm 10% định mức.

PHỤ LỤC 4: ĐỊNH MỨC KHOÁN VĂN PHÒNG PHẨM

TT Đơn vị Mức khoán
1 Phòng Tổ chức Hành chính 1.100.000 đ/tháng
2 Phòng Đào tạo ĐH – SĐH 1.650.000 đ/tháng
3 Phòng Công tác Sinh viên 500.000 đ/tháng
4 Phòng Kế hoạch Tài chính 880.000 đ/tháng
5 Phòng KHCN – HTQT 300.000 đ/tháng
6 Phòng ĐBCLĐT & Khảo thí 200.000 đ/tháng
7 Phòng Quản trị - Thiết bị 600.000 đ/tháng
8 Thư viện 770.000 đ/tháng
9 Trung tâm GD Quốc phòng 330.000 đ/tháng

10 Văn phòng Giám hiệu 600.000 đ/tháng
11 Văn phòng Đảng uỷ 100.000 đ/tháng
12 Văn phòng Công đoàn 100.000 đ/tháng
13 Văn phòng Đoàn TN 100.000 đ/tháng
14 Văn phòng Hội SV 50.000 đ/tháng

28

PHỤ LỤC 5:  ĐỊNH MỨC QUY ĐỔI GIỜ NCKH & THƯỞNG CÁC HOẠT ĐỘNG NCKH

I. Quy đổi giờ chuẩn đối với một số hoạt động KHCN:

Nội dung Tổng số Cán bộ
chủ trì

Tổng giờ
của CTV

1. Đề tài, dự án KHCN:
-  Cấp trường  (tính cho 1năm) 120 giờ/năm 84 giờ/năm 36 giờ/năm
-  Cấp Bộ/Tỉnh (tính cho 2 năm) 150 giờ/năm 105 giờ/năm 45 giờ/năm
-  Cấp Nhà nước 180 giờ/năm 126 giờ/năm 54 giờ/năm
-  Do nước ngoài tài trợ 150 giờ/năm 105 giờ/năm 45 giờ/năm

2. Bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước:
- Thể loại công bố kết quả nghiên cứu 30 giờ/bài
- Thể loại tham khảo và trao đổi ý kiến 15 giờ/bài

Chia đều cho các
thành viên

3. Bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài:
- Thể loại công bố kết quả nghiên cứu 120 giờ/bài
- Thể loại tham khảo và trao đổi ý kiến 60 giờ/bài

Chia đều cho các
thành viên

4. Báo cáo chuyên đề, tham luận tại Hội thảo/Hội nghị khoa học:
-  Cấp Bộ môn 5 giờ/bcáo
-  Cấp Khoa 10 giờ/bcáo
-  Cấp Trường 15 giờ/bcáo
-  Cấp Bộ/tỉnh/ngành 15 giờ/bcáo
- Ở nước ngoài 30 giờ/bcáo

Chia đều cho các
thành viên

5. Công trình tham gia cuộc thi sáng tạo KHCN cấp Bộ/Ngành/Tỉnh:
-  Đạt giải cao nhất 80 giờ/CT 56 giờ/CT 24 giờ/CT
-  Đạt giải cao thứ hai 60 giờ/CT 42 giờ/CT 12 giờ/CT
-  Đạt giải cao thứ ba 40 giờ/CT 28 giờ/CT 12 giờ/CT
-  Đạt giải khác 20 giờ/CT 14 giờ/CT 6 giờ/CT

6. Công trình tham gia cuộc thi sáng tạo KHCN cấp Nhà nước:
-  Đạt giải cao nhất 120 giờ/CT 84 giờ/CT 36 giờ/CT
-  Đạt giải cao thứ hai 90 giờ/CT 63 giờ/CT 27 giờ/CT
-  Đạt giải cao thứ ba 60 giờ/CT 42 giờ/CT 18 giờ/CT
-  Đạt giải khác 30 giờ/CT 21 giờ/CT 9 giờ/CT

7. Hướng dẫn SV làm đề tài NCKH 12 giờ/đề tài 8 giờ/đề tài 4 giờ/đề tài
8. Sáng kiến cải tiến:

-  Cấp đơn vị 15 giờ/SKCT 11 giờ/SKCT 4 giờ/SKCT
-  Cấp Trường 30 giờ/SKCT 21 giờ/SKCT 9 giờ/SKCT
-  Cấp Bộ/tỉnh/ngành 60 giờ/SKCT 42 giờ/SKCT 18 giờ/SKCT

9. Phát minh (theo Luật Sở hữu trí tuệ) 900 giờ/PM 630 giờ/PM 270 giờ/PM
10. Bằng độc quyền sáng chế 400 giờ/bằng 280 giờ/bằng 120 giờ/bằng
11. Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 300 giờ/bằng 210 giờ/bằng 90 giờ/bằng
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 Ghi chú:
 Điều kiện để được tính quy đổi giờ chuẩn đối với cán bộ thực hiện nội dung nêu tại

mục 1: Hoàn thành nhiệm vụ nêu trong hợp đồng và đề cương nghiên cứu.
 CBVC chủ nhiệm nhiều đề tài/dự án thì số giờ quy đổi cho Chủ nhiệm đề tài/dự án

thứ 2 trở đi được tính bằng 50% mức của chủ nhiệm đề tài/dự án tương ứng.
 Bài báo khoa học nêu tại mục 2 & 3 như sau: là công trình khoa học chứa đựng kết

quả nghiên cứu mới được công bố trên một tạp chí khoa học chuyên ngành cụ thể.
- Bài báo thuộc thể loại công bố kết quả nghiên cứu: là bài báo khoa học báo cáo kết

quả một công trình nghiên cứu hoặc báo cáo kết quả thử nghiệm áp dụng một phương pháp
mới, ý tưởng mới.

- Bài báo thuộc thể loại tham khảo và trao đổi ý kiến:  là bài báo giới thiệu, phân tích
và tổng hợp kết quả nghiên cứu về một chủ đề nào đó dựa trên các dữ liệu đã công bố ở
trong và ngoài nước.

  Bài báo là sản phẩm của các đề tài, dự án KHCN nêu tại mục 1 (được ghi rõ trong
hợp đồng triển khai nhiệm vụ KHCN) và những bài báo gắn liền với kết quả thực hiện Luận
văn Cao học và Luận án Tiến sĩ thì không được hưởng số giờ chuẩn nêu tại mục 2&3.
Ngoài số lượng bài báo phải đăng theo quy định thì chủ nhiệm và cộng tác viên được
hưởng số giờ chuẩn nêu tại mục 2&3.

  Báo cáo chuyên đề, tham luận tại Hội thảo/Hội nghị khoa học nêu tại mục 4: là báo
cáo về vấn đề chuyên môn của một chuyên ngành nào đó được trình bày trước Hội
thảo/Hội nghị khoa học để thảo luận, tranh luận.

   Điều kiện để cán bộ báo cáo chuyên đề, tham luận tại Hội thảo/Hội nghị khoa học
nêu tại mục 4 được tính giờ chuẩn là các báo cáo chuyên đề, tham luận phải được đăng
trên kỷ yếu của Hội thảo/Hội nghị.

  Tỷ lệ giờ chuẩn giữa cán bộ chủ trì và cộng tác viên là 70/30. Nếu không có c ộng tác
viên thì cán bộ chủ trì được hưởng toàn bộ số giờ chuẩn.

  II. Thưởng đề tài, dự án KHCN, hợp tác quốc tế và đầu tư phát triển:
Ngoài kinh phí do Nhà nước cấp theo quy định và được tính quy đổi giờ

chuẩn tại mục I, Trường áp dụng mức thưởng như sa u đối với các đề tài, dự án
thực hiện đúng tiến độ, có nộp báo cáo cho Phòng KHCN-HTQT, hoặc các bài
báo (không thuộc các đề tài, dự án KHCN, Luận văn Cao học, Luận án tiến sỹ),
báo cáo chuyên đề/tham luận tại Hội thảo/Hội nghị khoa học được đăng kỷ yếu:

TT Nội dung Mức chi
1 - Chủ nhiệm dự án, đề tài cấp Nhà nước

- Chủ trì xây dựng các đề án hợp tác quốc tế, các dự án đầu
tư nâng cao năng lực của Trường

6.000.000đ

2 - Chủ nhiệm dự án, đề tài cấp Bộ 4.000.000đ
3 - Chủ nhiệm đề tài cấp Trường

- Bài báo thuộc thể loại công bố kết quả nghiên cứu đăng trên
tạp chí nước ngoài.

2.000.000đ

4 - Cộng tác viên chính các đề tài NCKH cấp Nhà nước (tối đa có 5
CTV) có hợp đồng với Chủ nhiệm đề tài

- Bài báo thuộc thể loại thể loại tham khảo và trao đổi ý kiến
đăng trên tạp chí nước ngoài.

1.000.000đ
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5 - Cộng tác viên các đề tài cấp Bộ có hợp đồng với Chủ nhiệm
đề tài ( Đề tài có thể có nhiều cộng tác viên song mức hỗ trợ tính
chung tối đa cho 1 đề tài cấp Bộ là 3 cộng tác viên).

- Tham luận tại Hội thảo quốc tế (có đăng kỉ yếu Hội thảo).
- Bài báo thuộc thể loại công bố kết quả nghiên cứu đăng trên

tạp chí trong nước.

800.000đ

6 - Bài báo thuộc thể loại tham khảo và trao đổi ý kiến đăng trên
tạp chí trong nước.

- Báo cáo chuyên đề, tham luận tại Hội thảo/Hội nghị khoa học
cấp Trường/Bộ/Tỉnh/Ngành

300.000đ

PHỤ LỤC 6:  ĐỊNH MỨC QUY ĐỔI GIỜ CHUẨN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA GIẢNG VIÊN

TT Tên công việc Mức quy đổi

I HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÁC CẤP

1.1 Hội nghị SV NCKH cấp Trường

Trưởng BGK: 8 giờ/ngày
Thư ký BGK: 6 giờ/ngày
Ủy viên BGK: 5 giờ/UV/ngày
Dự HN: 4 giờ/người/ngày

1.2 Hội nghị khoa học cấp trường
Chủ trì HN: 8 giờ/ngày
Thư ký HN: 6 giờ/ngày
Tham dự: 4 giờ/ngày/người

1.3 Hội nghị, hội thảo về đào tạo và NCKH cấp
khoa/bộ môn

Chủ trì: 4 giờ/ngày
Thư ký: 3 giờ/ngày
Tham dự: 2 giờ/ngày/người

1.4 Tham dự hội nghị, hội thảo ngoài trường
theo giấy mời (được GH duyệt) 4 giờ/ngày/người

II
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

K8 : hệ số lớp đông (phụ lục 2)
Hệ số phân loại:  A=1;  B=0,8;  C=0,6

1 giờ/tiết sinh hoạt lớp
+ 15 giờ quản lý/năm
* K8 * Hệ số phân loại

III CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐỊNH KỲ, THI KẾT THÚC HỌC PHẦN/MÔN HỌC

3.1 Ra đề thi kết thúc học phần/môn học 1 giờ/1 tín chỉ/môn học

3.2 Coi thi/giám sát thi kết thúc học phần/môn
học (từ TC đến SĐH)

- 0,5 giờ/ca trong giờ HC
- 0,7 giờ/ca ngoài giờ HC

3.3 Chấm tiểu luận các học phần LL Chính trị 10 SV/giờ
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3.4 Chấm đồ án/thiết kế/bài tập lớn/ chuyên đề
môn học/TT giáo trình/TT tổng hợp,… 10 SV/giờ

3.5 Tiểu ban chấm đề cương đề tài LV Thạc sĩ
Trưởng TB: 2,5 giờ/ĐC
Thư ký: 2,0 giờ/ĐC
Ủy viên: 1,5 giờ/ĐC/UV

3.6 Tiểu ban chấm đề cương Nghiên cứu sinh
Trưởng TB: 5 giờ/ĐC
Thư ký: 4 giờ/ĐC
Ủy viên: 3 giờ/ĐC/UV

3.7 Tiểu ban chấm chuyên đề Tiến sĩ
Trưởng TB: 4,0 giờ/CĐ
Thư ký: 3,5 giờ/CĐ
Ủy viên: 2,5 giờ/CĐ

3.8 Hướng dẫn chuyên đề Tiến sĩ 25 giờ/CĐ

IV CÔNG TÁC TỐT NGHIỆP
4.4 Ra đề thi và đáp án (3 đề/môn) 8 giờ/môn
4.5 Chấm thi (2 lượt) 1 giờ/4 bài
4.6 Coi thi, giám sát thi 1 giờ/ca
4.7 Chấm phản biện đồ án, khóa luận 4 giờ/ĐA,KL

4.8 Hội đồng chấm đồ án, khóa luận (ĐH)
Chủ tịch: 5 giờ/10 đồ án
Thư ký: 4 giờ/10 đồ án
Ủy viên: 3 giờ/10 đồ án

4.9 Hội đồng chấm Luận văn Thạc sĩ
(GV ngoài trường tính riêng)

Chủ tịch: 6 giờ/HĐ
Thư ký: 5 giờ/HĐ
UV phản biện: 12 giờ/LV
Ủy viên: 3 giờ/HĐ

4.10 Hội đồng đánh giá Luận án TS cấp Khoa
(GV ngoài trường tính riêng)

Chủ tịch: 10 giờ/HĐ
Thư ký: 08 giờ/HĐ
Người g.thiệu: 20 giờ/LA
Ủy viên: 06 giờ/HĐ

4.11 Hội đồng chấm Luận án TS cấp Trường
(GV ngoài trường tính riêng)

Chủ tịch: 15 giờ/HĐ
Thư ký: 12 giờ/HĐ
UV phản biện: 25 giờ/LA
Ủy viên: 10 giờ/HĐ

V XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

5.1 Xây dựng chương trình ĐT
Cao học: 140 giờ/CT
ĐH-CĐ: 125 giờ/CT
Trung cấp: 75 giờ/CT
Chứng chỉ: 50 giờ/CT

5.2 Nghiệm thu chương trình (cấp trường)

Phản biện: 12 giờ/CT
Chủ tịch HĐ: 5 giờ/lần họp
Thư ký HĐ: 4 giờ/lần họp
Ủy viên HĐ: 2,5 giờ/lần họp

VI XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
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6.1 Sau đại học
- Mới 15 giờ/ tín chỉ
- Điều chỉnh bổ sung 05 giờ/tín chỉ

6.2 Đại học – Cao đẳng
- Mới 10 giờ/ tín chỉ
- Điều chỉnh bổ sung 04 giờ/tín chỉ

6.3 Trung cấp
- Mới 04 giờ/ tín chỉ
- Điều chỉnh bổ sung 02 giờ/tín chỉ

VII TÀI LIỆU HỌC TẬP

7.1 Biên soạn

+ Giáo trình mới 1,5 giờ/trang tác giả (Trường)
2 giờ/trang tác giả (NXB)

+ Tái bản Giáo trình (có sữa chữa bổ
sung tối thiểu 20%)

0,5 giờ/trang tác giả (Trường)
0,75 giờ/trang tác giả (NXB)

+ Biên dịch tài liệu học tập 1,25 giờ/trang (Trường)
1,5 giờ/trang (NXB)

7.2 Tổ chức đánh giá

Phản biện tài liệu - 0,5 giờ/trang (GT, TL)
- 1 giờ/trang (biên dịch)

Hội đồng đánh giá
Chủ tịch HĐ: 4 giờ/lần họp
Thư ký HĐ: 3 giờ/lần họp
Ủy viên HĐ: 2 giờ/UV/lần họp

VIII CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC (các bổ sung, đề xuất mới)

8.1 Phản biện đề tài NCKH
Cấp Trường = ½ HĐ thạc sĩ
Cấp Bộ = ½ HĐ Tiến sĩ
Cấp Nhà nước =  HĐ Tiến sĩ

8.2 Phản biện bài báo NC chuyên ngành: 4 giờ/bài
Trao đổi: 2 giờ/ bài

8.3 Phụ trách trang web Khoa 20 giờ/năm

8.4 Bài viết chuyên môn được đăng trên web

Trang web Trường:
0,5 giờ/bài (dưới 1 trang)
1 giờ/ bài (1 trang trờ lên)

Trang web Khoa:
0,25 giờ/bài (dưới 1 trang)
0,5 giờ/bài (1 trang trờ lên)

8.5 Bài phát thanh tuyên truyền 1 giờ/bài (dưới 1 trang)
2 giờ/bài (1 trang trở lên)

8.6 Đi thực tế ở ngoài trường (được GH duyệt) 2 giờ/ngày

8.7 Hướng dẫn SV đi thực tế 2 giờ/ngày
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8.8 Quy đổi giờ dạy cho SV đội tuyển tham dự
các kỳ thi Olympic cấp Quốc gia/khu vực

Robocon 50 giờ/đợt thi
Các cuộc thi khác 25 giờ/đợt

Trọng tài các môn thi đấu TT cấp Trường
(Giải cấp Trường theo kế hoạch được HT phê
duyệt từ đầu năm học. Các đơn vị tổ chức giải
theo kế hoạch riêng được phép sử dụng kinh
phí 1% của Khoa để chi công tác trọng tà i).

Bóng đá sân lớn 5,0 giờ/trận
Bóngđá trong nhà 2,5 giờ/trận
Bóng chuyền 1,5 giờ/trận8.9

Huấn luyện & đưa đội tuyển đi thi đấu các
giải khu vực và tỉnh  15 giờ/giải

8.10 Giảng viên quản lý phòng học trực tuyến 2 giờ/ngày học

8.11
Thanh tra công tác chấm thi, lưu giữ bài thi
tại các bộ môn (do thành viên của Tổ Kiểm
tra-Giám sát thực hiện)

2 giờ/bộ môn/ người

PHỤ LỤC 7:  PHỤ CẤP CÁC NGÀY LỄ TẾT TRONG NĂM

TT Ngày Lễ, Tết Đối tượng hưởng Mức chi

1 Tết Dương lịch toàn thể CBVC 500.000 đ

2 Tết Nguyên đán toàn thể CBVC 2.000.000 đ

3 Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 CBVC nữ 100.000 đ

4 Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch toàn thể CBVC 500.000 đ

5 Lễ 30/4 và Quốc tế LĐ 1/5 toàn thể CBVC 500.000 đ

6 Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7 CBVC, SV là thương
binh, con liệt sĩ 100.000 đ

7 Lễ Quốc khánh 2/9 toàn thể CBVC 600.000 đ

8 Ngày truyền thống Trường 2/10 toàn thể CBVC 500.000 đ

9 Ngày Nhà giáo VN 20/11 toàn thể CBVC 600.000 đ

10 Ngày Quân đội nhân dân 22/12 CBVC, SV là cựu
quân nhân 100.000 đ
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PHỤ LỤC 8:  ĐỊNH MỨC CHI CÁC HỌC PHẦN THỰC HÀNH - THỰC TẬP
(Định mức tính vơi mức học phí 55.000đồng/tín chỉ, khi học phí thay đỏi sẽ tính lại theo tỷ lệ)

TT Tên Học phần Số
tín chỉ

Tỷ lệ %
học phí

Định mức
(đồng/sv)

1 Bộ môn Hoá sinh -Vi sinh
Thực hành Vi sinh vật đại cương 1 55% 30.000
Thực hành Vi sinh vật Thực phẩm 2 33% 36.000
Thực hành Hoá sinh ngành CNCB, CBTP,CNSH 1 40% 22.000
Thực hành Vi sinh vật đại cương (CĐ) 2 51% 56.000

2 Bộ môn Công nghệ thực phẩm
Thực hành Công nghệ chế biến rau quả 1 60% 33.000
Thực hành Công nghệ rượu, bia và nước giải khát 1 69% 38.000
Thực hành Công nghệ lạnh (thực phẩm) 1 60% 33.000
Thực hành CN chế biến chè, cà phê, ca cao, hạt điều 1 67% 37.000
TH CNCB chè, café, cacao & thịt, cá, trứng, sữa… 1 76% 42.000
Thực hành Công nghệ chế biến thực phẩm 1 73% 40.000
Thực hành Công nghệ đồ hộp thực phẩm 1 55% 30.000
Thực hành sản xuất các sản phẩm lên men 1 73% 40.000
TH CN chế biến rau quả và dầu mỡ, tinh dầu th.phẩm 1 73% 40.000
TH CN rượu, bia, nước giải khát &TP truyền thống 1 73% 40.000

3 Bộ môn Kỹ thuật lạnh
Thực tập nhận thức (CĐ Điện lạnh) 3 05% 8.000
Thực tập kỹ thuật lạnh (CĐ Cơ Điện lạnh) 5 27% 75.000
Thực tập sửa chữa điện lạnh (CĐ Điện lạnh) 2 20% 22.000
Thực tập tay nghề điện lạnh (CĐ Điện lạnh) 1 40% 22.000
Thực hành kỹ thuật thực phẩm (CN CBTP, CN CBTS) 1 33% 18.000
Vận hành hệ thống lạnh và điều hoà không khí 1 29% 16.000
Thực tập sửa chữa điện lạnh (ĐH) 3 25% 42.000
Thực tập sửa chữa lạnh công nghiệp & dân dụng 2 23% 25.000
Thực hành Hệ thống cung cấp nhiệt 1 13% 7.000
Thực hành Kỹ thuật sấy 1 18% 10.000
Thực tập nhận thức (ĐH) 3 05% 8.000
Thực tập sửa chữa nồi hơi & các thiết bị nhiệt 2 20% 22.000
Thực tập chuyên ngành CN Kỹ thuật Nhiệt lạnh 2 56% 62.000

4 Bộ môn Công nghệ Chế biến
Thực hành CNCB Bột cá Dầu cá và tận dụng phế liệu 1 58% 32.000
Thực hành CNCB Rong biển 1 58% 32.000
Thực hành Phát triển sản phẩm 1 51% 28.000
Thực hành CNCB sản phẩm gia tăng 1 55% 30.000
Thực hành Nguyên liệu và sau thu hoạch 1 45% 25.000
Thực hành CNCB sản phẩm truyền thống 1 47% 26.000
Thực hành Công nghệ đồ hộp 1 47% 26.000
Thực hành công nghệ lạnh 1 73% 40.000
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TT Tên Học phần Số
tín chỉ

Tỷ lệ %
học phí

Định mức
(đồng/sv)

Thực hành Hoá sinh ngành CNCB, CBTP,CNSH 1 40% 22.000
Thực hành Công nghệ chế  biến thủy sản (CĐ, Tr.cấp) 1 45% 25.000
Thực hành Công nghệ chế biến tổng hợp (CĐ, T.rcấp) 1 55% 30.000

5 Bộ môn QLCL & ATTP
Thực hành Phân tích sản phẩm thuỷ sản 2 30% 33.000
Thực hành Phân tích thực phẩm 2 30% 33.000
Thực hành đánh giá cảm quan thực phẩm 1 40% 22.000

6 Bộ môn Công nghệ Sinh học
Thực hành Tế bào học 1 45% 25.000
Thực hành Di truyền học 1 45% 25.000
Thực hành Hoá Sinh học (sinh học) 1 36% 20.000
Thực hành Sinh học chức năng thực vật 1 36% 20.000
Thực hành Sinh học phân tử 1 91% 50.000
Thực hành Sinh học chức năng động vật 1 82% 45.000
Thực hành Kỹ thuật di truyền 1 91% 50.000
Thực hành CN Enzyme & ứng dụng trong thực phẩm 1 87% 48.000
Thực hành Công  nghệ sinh học Vi sinh vật 1 91% 50.000
Thực hành Công nghệ sinh học động vật 1 84% 46.000
Thực hành Kỹ thuật trồng nấm 1 45% 25.000
Thực hành Vật liệu sinh học 1 36% 20.000
Thực hành Vi sinh vật đại cương 1 36% 20.000
Thực hành Công nghệ sinh học thực vật 1 82% 45.000
Thực hành Kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào 1 100% 55.000

7 Bộ môn Bệnh học thuỷ sản
Thực hành Bệnh học thuỷ sản 2 57% 63.000
Thực hành Bệnh do địch hại và yếu tố vô sinh 1 49% 27.000
Thực hành Bệnh ký sinh trùng ở động vật thuỷ sản 1 49% 27.000
Thực hành Bệnh nấm ở động vật thuỷ sản 1 65% 36.000
Thực hành Bệnh vi khuẩn ở Động vật TS 1 65% 36.000
Thực hành Bệnh virus ở động vật thuỷ sản 1 82% 45.000
Thực hành Dịch tễ học 1 49% 27.000
Thực hành Giải phẩu bệnh lý 1 49% 27.000
Thực hành Vi sinh vật học đại cương 1 55% 30.000
Thực hành Vi sinh vật học ứng dụng trong NTTS 1 55% 30.000
Thực tập chuyên ngành Bệnh TS 5 52% 144.000

8 Bộ môn Kỹ thuật nuôi trồng hải sản
Thực hành Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển 1 36% 20.000
Thực hành KT sản xuất giống và nuôi ĐV thân mềm 1 36% 20.000
Thực hành Hình thái phân loại Giáp xác & Nhuyễn thể 1 82% 45.000
Thực tập giáo trình Kỹ thuật nuôi hải sản 8 27% 120.000

9 Bộ môn cơ sở Sinh học nghề cá
Thực hành Sinh học đại cương 1 45% 25.000
Thực hành Sinh lý động vật thủy sản 1 45% 25.000
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Thực hành Thực vật ở nước 1 22% 12.000
Thực hành Động vật không xương sống ở nước 1 27% 15.000
Thực hành Mô phôi học 1 27% 15.000

10 Bộ môn Quản lý Môi trường & NLTS
Thực hành Quản lý chất lượng nước trong NTTS 1 27% 15.000
Thực hành Công nghệ môi trường 1 45% 25.000
Thực hành Vi sinh vật ở nước (ngành QLMT & NLTS) 1 55% 30.000
Đa dạng sinh học và bảo tồn (đi thực tế và thăm quan) 2 18% 20.000
Thực tập cơ sở ngàn h  QLMT & NLTS 2 27% 30.000
Thực tập chuyên ngành QLMT & NLTS 6 21% 70.000
Thực tập NTTS ngành QLMT & NLTS 6 12% 40.000
Thực tập cơ sở  (Đại học ngành NTTS) 2 18% 20.000
Thực tập cơ sở  (Liên thông ngành NTTS) 3 18% 30.000

11 Bộ môn Dinh dưỡng  và thức ăn thuỷ sản
Thực hành Ngư loại học 1 36% 20.000
Thực hành Dinh dưỡng và thức ăn thuỷ sản 1 27% 15.000

12 Bộ môn Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt
Thực hành Di truyền và chọn giống thủy sản 1 73% 40.000
Thực tập GT sản xuất giống và nuôi cá nước ngọt 7 26% 100.000

13 Bộ môn Điện - ĐTHH
Thực hành Kỹ thuật điện 1 03% 1.500
Thực hành Trang bị điện 1 07% 4.000
Thực hành Điện cơ bản 1 18% 10.000
Thực hành Máy điện 2 55% 60.000
Thực hành Thiết bị điện (CĐ, CĐL) 5 28% 77.000
Thực hành Truyền động điện 1 18% 10.000
Thực hành Đo lường điện 1 07% 4.000
Thực hành tổng hợp Ngành Điện 2 67% 74.000

14 Bộ môn  Hàng hải
Thực hành Công tác Dây - Nút 1 44% 24.000
Thực hành Công tác bảo dưỡng vỏ tàu 1 45% 25.000
Thực tập giáo trình 1 (trên tàu FAO) 4 100% 220.000

15 Bộ môn Điện tử - Tự động
Thực hành Kỹ thuật điện tử 1 15% 8.000
Thực hành Điện tử cơ bản 2 36% 40.000
Thực hành Điện tử công suất 2 18% 20.000
Thực hành Kỹ thuật số 1 22% 12.000
Thực hành Vi xử lý 1 33% 18.000
Thực hành Vi điều kiển 2 18% 20.000
Thực hành Đo lường- Cảm biến 2 11% 12.000
Thực tập môn học Hệ thống điều kiển tự động 2 11% 12.000
Thực hành Điện tử - Máy tính 2 29% 32.000
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Thực hành Điện tử ứng dụng 2 36% 40.000

16 Bộ môn kỹ thuật ô tô
Thực tập cấu tạo ô tô 2 23% 25.000
Thực tập động cơ đốt trong 2 23% 25.000
Thực tập điện ô tô 2 23% 25.000

17 Bộ môn Cơ điện tử
Thực hành Vi điều kiển 1 45% 25.000
Thực hành Cảm biến 1 45% 25.000
Thực hành Hệ thống chấp hành 2 41% 45.000
Thực hành Hệ thống Cơ điện tử 1 45% 25.000
Thực hành Hệ thống đièu kiển và truyền thông 2 41% 45.000
Thực hành Kỹ thuật Robot 1 45% 25.000
Thực hành nhận dạng mẫu và xử lý ảnh 1 44% 24.000
Thực hành PLC 1 45% 25.000
Thực tập chuyên ngành 5 20% 55.000

18 Bộ môn Chế tạo máy
Thực hành Đồ hoạ vi tính 1 04% 2.000
Thưc hành Kỹ thuật đo chuyên ngành cơ khí 1 04% 2.000
Thực hành CNC chuyên ngành cơ khí 1 45% 25.000
Thực tập chuyên ngành  Cơ khí chế tạo máy 6 24% 80.000

19 Bộ môn đóng tàu
Thực hành Hàn vỏ tàu 2 27% 30.000
Thực hành C.nghệ đóng và sửa chữa tàu phi kim loại 2 27% 30.000
TT ứng dụng máy cắt CNC trong đóng tàu 2 27% 30.000
Thực tập đóng tàu 6 36% 120.000

20 Bộ môn Động lực
Thực tập chuyên ngành Động lực 6 15% 50.000
Thực tập Máy động lực 5 16% 45.000

21 Bộ môn Cơ học vật liệu
Thực hành sức bền vật liệu 1 15% 8.000
Thực hành Vật liệu Kỹ thuật 1 15% 8.000
Thực hành Cơ học chất lỏng 1 2% 1.000

22 Bộ môn Vật lý
Thực hành Vật lý 1 03% 1.500

23 Bộ môn Hóa
Thực hành Hóa học 1 33% 18.000
Thực hành Hóa Hữu cơ 1 36% 20.000
Thực hành Hóa lý – Hóa keo 1 27% 15.000
Thực hành Hóa phân tích 1 40% 22.000

24 Bộ môn CNKT Môi trường
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Thí nghiệm phân tích nước và nước thải 1 92% 50.000
Thí nghiệm CN xử lý nước thải 1 92% 50.000
Thí nghiệm phân tích không khí 1 92% 50.000
Thí nghiệm CN xử lý khí thải 1 92% 50.000
Thí nghiệm phân tích chất thải rắn 1 92% 50.000
Thí nghiệm xử lý chất thải rắn 1 92% 50.000




