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QUY CHẾ  

CHI TIÊU NỘI BỘ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1279/QĐ - ĐHKT ngày 01 tháng 08 năm 2017  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng) 

 

CHƢƠNG 1 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Mục tiêu của Quy chế chi tiêu nội bộ 

Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Trƣờng) ban hành 

và định kỳ điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ trên cơ sở các quy định chung của Nhà 

nƣớc và của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) trong điều kiện thực hiện Đề án thí điểm đổi 

mới cơ chế hoạt động của Trƣờng đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt. Mục tiêu 

của Quy chế nhằm xác định những nguồn tài chính đƣợc tự chủ, tự chịu trách nhiệm; 

thống nhất các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu áp dụng trong toàn Trƣờng; bảo 

đảm sử dụng kinh phí một cách có hiệu quả để hoàn thành các cam kết trong Đề án thí 

điểm đổi mới cơ chế hoạt động, tăng cƣờng đầu tƣ xây dựng cơ sở vật chất, đảm bảo 

các đối tƣợng chính sách và đối tƣợng thuộc hộ nghèo có cơ hội học tập, nghiên cứu 

tại Trƣờng; phân phối thu nhập hợp lý, ổn định thu nhập và cải thiện đời sống của cán 

bộ viên chức và ngƣời lao động (CBVC); thu hút ngƣời tài, phát triển nguồn nhân lực; 

nâng cao chất lƣợng đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH). 

Điều 2. Nguyên tắc xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của Trƣờng   

1. Trƣờng Đại học Kinh tế - ĐHĐN là đơn vị sự nghiệp công lập đƣợc tự chủ 

trong phạm vi qui định tại Quyết định số 2533/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ 

tƣớng Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động. Nội dung Quy chế chi tiêu nội 

bộ đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành về quản lý nhà nƣớc đối với đơn vị 

đƣợc giao thí điểm tự chủ theo tinh thần của Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 

10 năm 2014 của Thủ tƣớng Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với 

các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017 và các quy định quản lý tài 

chính hiện hành của ĐHĐN áp dụng trong phạm vi nội bộ ĐHĐN. 

2. Các khoản thu nhập đƣợc phân phối trên nguyên tắc công khai, minh bạch, 

công bằng và hợp lý theo trách nhiệm đƣợc giao, khối lƣợng công việc hoàn thành và 

mức độ đóng góp, trình độ chuyên môn và thâm niên công tác, đảm bảo phục vụ tốt 

việc thực hiện chiến lƣợc phát triển của Nhà trƣờng và chiến lƣợc phát triển chung của 

Đại học Đà Nẵng. 

3. Tất cả các nguồn tài chính phải chịu sự quản lý và đƣợc phản ánh trên sổ kế 

toán của Trƣờng. Trong trƣờng hợp phát sinh thêm loại hình thu sự nghiệp hoặc các 
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nội dung chi mới thì tùy theo tình hình thực tế Hiệu trƣởng sẽ quyết định phƣơng thức 

phân phối, điều chỉnh nội dung thu, chi sau khi thống nhất với Công đoàn Trƣờng, các 

đơn vị liên quan và thông báo công khai trong toàn Trƣờng. Những nội dung mới phát 

sinh sẽ đƣợc thể hiện trong Quy chế chi tiêu nội bộ bằng quyết định bổ sung hoặc ban 

hành Quy chế chi tiêu nội bộ mới. 

4. Quy chế chi tiêu nội bộ đƣợc thảo luận rộng rãi, dân chủ và công khai trong 

toàn Trƣờng. Đây là cơ sở pháp lý để Trƣờng điều hành việc sử dụng và quyết toán 

kinh phí với ĐHĐN, là căn cứ để Kho bạc Nhà nƣớc thực hiện việc kiểm soát chi. 

Điều 3. Căn cứ xây dựng Quy chế  

Quy chế đƣợc xây dựng dựa trên những căn cứ chủ yếu sau: 

Thông tƣ số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 03 năm 2014 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại 

học thành viên; 

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của ĐHĐN, các cơ sở giáo dục đại học thành viên 

và các đơn vị trực thuộc ban hành theo Quyết định số 6950/QĐ-ĐHĐN ngày 01 tháng 

12 năm 2014 của Giám đốc ĐHĐN; 

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định 

cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Thủ tƣớng Chính phủ 

về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai 

đoạn 2014-2017; 

Thông tƣ 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giảng viên; 

Quyết định số 2533/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Thủ tƣớng Chính 

phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trƣờng Đại học 

Kinh tế - Đại học Đà Nẵng; 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trƣờng Đại học Kinh tế - ĐHĐN ban hành kèm 

theo Quyết định số 201/QĐ-ĐHKT ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Hiệu trƣởng 

Trƣờng ĐHKT; 

Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trƣờng Đại học Kinh tế - 

Đại học Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 179/QĐ-ĐHKT ngày 25 tháng 2 

năm 2016 của Hiệu trƣởng Trƣờng ĐHKT; 

Các văn bản pháp luật khác có liên quan của Nhà nƣớc, Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(GD&ĐT) và các quy định quản lý tài chính hiện hành áp dụng trong nội bộ ĐHĐN; 

Điều kiện thực tế về các hoạt động của Trƣờng. 

Điều 4. Nguồn tài chính 

1. Nguồn thu sự nghiệp 

a) Nguồn thu cung ứng dịch vụ:  
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- Học phí của ngƣời học thuộc các loại hình và hệ đào tạo trong phạm vi mức thu 

theo quy định; 

- Thu từ các hoạt động đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ; 

- Lệ phí tuyển sinh văn bằng 2 (vừa làm vừa học); lệ phí thi cấp chứng chỉ, chứng 

nhận chuẩn đầu ra (ngoại ngữ, tin học…) và các khoản lệ phí khác theo quy định;  

- Học phí các lớp bổ túc kiến thức; các học phần chuyển đổi của cao học, nghiên 

cứu sinh (NCS); các lớp phụ đạo, tăng cƣờng về ngoại ngữ, tin học, bồi dƣỡng kỹ năng 

mềm ngoài chƣơng trình đào tạo chính khóa…;    

- Thu từ các hợp đồng khoa học và công nghệ với các tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài nƣớc; 

- Thu từ các dự án liên kết đào tạo với các tổ chức trong và ngoài nƣớc; 

- Thu từ hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo; 

- Thu từ các hoạt động cung ứng dịch vụ, khai thác cơ sở vật chất; 

- Các khoản thu hợp pháp khác đƣợc để lại sử dụng; 

- Các khoản thu khác theo quy định nhƣ lãi đƣợc chia từ hoạt động liên doanh, liên 

kết, lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn và không kỳ hạn. 

b) Thu từ các trung tâm trực thuộc trƣờng 

c) Nguồn thu từ viện trợ, tài trợ, hiến tặng, quà đƣợc biếu tặng cho Trƣờng theo quy 

định của pháp luật. 

d) Nguồn thu từ huy động, xã hội hóa: 

- Nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng, vốn huy động của CBVC; 

- Nguồn vốn liên doanh, liên kết của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nƣớc theo 

quy định của pháp luật. 

e) Nguồn thu khác 

2. Kinh phí do ngân sách Nhà nƣớc cấp (nếu có), gồm: 

a) Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp.  

b) Kinh phí thực hiện các chƣơng trình đào tạo bồi dƣỡng cán bộ, viên chức; các 

chƣơng trình mục tiêu quốc gia; kinh phí đào tạo sinh viên Lào và các nhiệm vụ khác 

do các cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền đặt hàng. 

c) Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất đƣợc cấp có thẩm quyền giao. 

d) Kinh phí hỗ trợ của NSNN cho đơn vị thí điểm tự chủ theo qui định hiện hành 

(Thông tƣ 47/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 hƣớng dẫn hỗ trợ kinh phí từ NSNN đối 

với các cơ sở giáo dục đại học công lập thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động 

theo Nghị quyết 77). 

e) Kinh phí khác (nếu có).  

3. Nguồn kinh phí do ĐHĐN cấp 
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Điều 5. Nguyên tắc quản lý và phân phối các nguồn thu 

1. Trích nộp về Đại học Đà Nẵng: Nội dung và tỷ lệ trích nộp theo quy định của 

Đại học Đà Nẵng. 

2. Đối với nguồn thu tại các trung tâm trực thuộc Trƣờng: 

a) Trích nộp về Trƣờng theo tỷ lệ quy định của Trƣờng. 

b) Phần còn lại đƣợc sử dụng để phát triển hoạt động của Trung tâm. Các nội dung 

chi phải đƣợc thể hiện cụ thể trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm.  

c) Các Trung tâm trực thuộc Trƣờng phải chịu sự kiểm soát của Trƣờng, có nghĩa 

vụ đóng góp theo quy định của Trƣờng; tổ chức hạch toán kế toán theo đúng quy định; 

thực hiện báo cáo và quyết toán tài chính hàng năm với Trƣờng để tổng hợp trong báo 

cáo quyết toán tài chính của Trƣờng. 

3. Các khoản thu từ các dự án với nƣớc ngoài, chƣơng trình hợp tác liên kết đào 

tạo với nƣớc ngoài: Đƣợc áp dụng theo quy định riêng trên cơ sở các văn bản thỏa 

thuận với phía đối tác nƣớc ngoài.   

4. Các khoản thu học phí các lớp tại các đơn vị liên kết đào tạo bậc đại học và sau 

đại học sau khi trừ các khoản chi hỗ trợ cơ sở vật chất và quản lý tại các đơn vị liên kết 

theo hợp đồng thỏa thuận giữa các bên đƣợc quy về 100% (gọi là học phí ròng) để 

phân phối theo các tỷ lệ quy định trong Quy chế này. 

5. Lệ phí tuyển sinh, học phí các học phần chuyển đổi và các lớp đào tạo, bồi 

dƣỡng ngắn hạn: Lệ phí tuyển sinh đƣợc thu và quản lý chung tại ĐHĐN để phục vụ 

công tác tuyển sinh chung toàn ĐHĐN. Riêng lệ phí tuyển sinh các chƣơng trình đào 

tạo bằng 2 và các chƣơng trình đào tạo đƣợc ĐHĐN cho phép thực hiện tại Trƣờng, 

học phí các học phần chuyển đổi và các lớp đào tạo, bồi dƣỡng, ôn tập ngắn hạn, lệ phí 

thi cấp chứng chỉ, chứng nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học…: thực hiện thu chi 

trên nguyên tắc lấy thu bù chi. 

6. Sau khi trích nộp về ĐHĐN và phân phối cho các đơn vị liên kết theo quy định, 

toàn bộ các khoản thu sự nghiệp còn lại đƣợc sử dụng để chi thƣờng xuyên, đảm bảo 

hoàn thành tốt nhiệm vụ của Trƣờng.   

7. Phần chênh lệch thu lớn hơn chi đƣợc trích lập các quỹ nhƣ sau: 

a) Trích tối thiểu 25% để lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. Ngoài mức trích 

lập nêu trên, Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp còn đƣợc bổ sung trực tiếp từ kinh 

phí khấu hao tài sản cố định có nguồn gốc từ ngân sách dùng cho hoạt động dịch vụ; 

tiền thanh lý tài sản sau khi khấu trừ chi phí thanh lý; các khoản đóng góp từ hợp đồng 

khoa học công nghệ; các khoản đóng góp khác của các Trung tâm trực thuộc Trƣờng.  

b) Trích tối đa 50% để chi trả thu nhập tăng thêm cho CBVC. 

c) Phần còn lại trích lập Quỹ khen thƣởng, Quỹ phúc lợi và Quỹ dự phòng ổn định 

thu nhập, tỷ lệ trích do Hiệu trƣởng quyết định. Riêng đối với Quỹ khen thƣởng và 
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Quỹ phúc lợi, mức trích tối đa không quá 2 tháng tiền lƣơng, tiền công và thu nhập 

tăng thêm bình quân thực hiện trong năm. 

8. Khoản thu học phí và các khoản thu sự nghiệp đƣợc gửi tại ngân hàng thƣơng 

mại; tiền lãi của các khoản tiền gửi này đƣợc sử dụng để lập Quỹ học bổng và hỗ trợ 

sinh viên của Trƣờng.    

9. Trƣờng thành lập các quỹ hiến tặng theo quy định của pháp luật về tổ chức, 

hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện và quyết định việc sử dụng các quỹ này cho mục 

đích giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trƣờng.  

10.  Thực hiện chi các quỹ theo đúng nguồn đƣợc trích lập. Trƣờng hợp phần chi 

trong năm nhỏ hơn quỹ đƣợc trích lập, phần chênh lệch dƣ đƣợc kết chuyển sang năm 

sau để tiếp tục sử dụng đúng mục đích. Trƣờng hợp phần chi trong năm lớn hơn quỹ 

đƣợc trích lập thì phần chênh lệch thiếu phải đƣợc khấu trừ vào quỹ đó của năm sau. 
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Quỹ chi trả tiền giảng cho khối lƣợng vƣợt giờ chuẩn 

 

Đơn giá  

giờ giảng 

vƣợt chuẩn 
 = 

Tổng số giờ giảng vƣợt giờ chuẩn quy đổi 

Đơn giá  

1 hệ số  

quản lý phí 

(đ/tháng) 

Quỹ chi trả cho công tác quản lý và phục vụ 

khối lƣợng giảng dạy tăng thêm 
= 

Tổng hệ số quản lý và phục vụ x 12 

CHƢƠNG 2 

QUY ĐỊNH CHI CỤ THỂ 

Mục 1 

CHI THANH TOÁN CHO CÁ NHÂN 

Điều 6. Tiền lƣơng ngạch bậc 

Trƣờng chi trả tiền lƣơng ngạch bậc, tiền lƣơng làm thêm giờ và các chế độ phụ 

cấp do Nhà nƣớc quy định cho CBVC theo các quy định hiện hành.  

Điều 7. Tiền công 

Để giải quyết các công việc phát sinh, Trƣờng có thể ký hợp đồng lao động với 

ngƣời lao động, giảng viên, nghiên cứu viên, nhà khoa học, nhà quản lý trong nƣớc và 

ngoài nƣớc. Định mức tiền công cụ thể đối với các hợp đồng này do Hiệu trƣởng quyết 

định tùy thuộc vào tính chất, yêu cầu công việc và kỹ năng đòi hỏi đối với ngƣời lao 

động, giảng viên, nghiên cứu viên, nhà khoa học, nhà quản lý. Việc đóng bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế và các khoản đóng góp khác theo qui định của pháp luật.   

Điều 8. Chi trả tiền giảng và phục vụ giảng dạy cho khối lƣợng vƣợt giờ giảng 

1. Chi trả tiền giờ giảng: Trích từ 20% đến 25% tổng thu học phí của bậc đại học 

và sau đại học để lập Quỹ chi trả tiền giảng cho khối lƣợng vƣợt giờ chuẩn. Tỷ lệ trích 

cụ thể trong phạm vi trên do Hiệu trƣởng quyết định căn cứ vào tình hình thực tế hàng 

năm. Đơn giá chi trả tiền giờ giảng cho số giờ vƣợt quá số giờ chuẩn đƣợc tính nhƣ 

sau: 

Hệ số quy đổi để tính khối lƣợng giảng dạy đƣợc quy định theo Phụ lục 3. 

2. Chi trả phục vụ giảng dạy 

a) Chi trả cho công tác quản lý và phục vụ khối lƣợng giảng dạy tăng thêm các lớp 

tại Trƣờng đƣợc ấn định từ 3,5% đến 6% tổng thu học phí học lần đầu đối với các lớp 

hệ đại học tại Trƣờng (không bao gồm các lớp thuộc chƣơng trình đào tạo chất lƣợng 

cao). Quỹ chi trả cho công tác quản lý và phục vụ khối lƣợng giảng dạy tăng thêm, cho 

các bộ phận quản lý trực tiếp và tỷ lệ trích cụ thể trong phạm vi trên do Hiệu trƣởng 

quyết định. Hệ số trách nhiệm quản lý và phục vụ đƣợc quy định theo Phụ lục 4. Đơn 

giá của 1 hệ số quản lý và phục vụ giảng dạy đƣợc tính nhƣ sau: 

 

  



7 

 

b) Tỷ lệ trích chi trả cho quản lý và phục vụ giảng dạy các lớp liên kết đào tạo đại 

học ngoài trƣờng là 20% tổng thu học phí ròng các lớp ngoài trƣờng. Trong đó trích tối 

đa 10% chi hỗ trợ quản lý tại các đơn vị liên kết, phần còn lại Hiệu trƣởng quyết định tỷ 

lệ phân phối cho các bộ phận tham gia quản lý trực tiếp các lớp liên kết đào tạo ngoài 

trƣờng và các khoa không có ngành đào tạo nhƣng có CBVC tham gia giảng dạy cho 

các lớp ngoài trƣờng. 

c) Đối với các lớp thuộc chƣơng trình chất lƣợng cao và các lớp sau đại học, tỷ lệ 

chi trả cho quản lý và phục vụ giảng dạy là 12% tổng thu học phí. Đối với học phí 

chƣơng trình 2, học lần 2 và học nâng điểm… tỷ lệ chi trả cho quản lý và phục vụ giảng 

dạy là 20%. Nguồn này dùng để chi trả cho bộ phận quản lý khoa là 20%, phần còn lại 

chi cho tất cả các bộ phận khác trong toàn trƣờng. Hiệu trƣởng quyết định tỷ lệ phân 

phối cho các bộ phận tham gia quản lý căn cứ vào mức độ đóng góp và hiệu quả công 

việc của từng bộ phận. Chi hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ, chỉ đạo, quản lý học phí trực 

tiếp theo tỷ lệ 0,3% số thu học phí của Trƣờng. 

Điều 9. Các khoản đóng góp  

Thực hiện theo quy định của Nhà nƣớc (Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 

ngày 20/11/2014, Nghị định của Chính phủ số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc, Luật Bảo hiểm 

Y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo 

hiểm Y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014, Nghị định 191/2013/NĐ-CP của Chính 

phủ Quy định chi tiết về tài chính Công đoàn, Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 

09/09/2015 Quy định về BHXH, BHYT, BHTN).  

Điều 10. Tiền tàu xe đi phép năm 

1. Tất cả CBVC ký hợp đồng làm việc từ 12 tháng trở lên đều đƣợc bố trí nghỉ phép 

theo quy định. Ngoài mức chi của ĐHĐN, Trƣờng thanh toán thêm tiền tàu xe nghỉ 

phép đối với CBVC của Trƣờng với mức khoán là 500.000 đ/ngƣời/năm. 

2. Trƣờng hợp đi phép do cha mẹ đẻ, vợ (chồng), con và cha mẹ vợ (chồng) của 

CBVC qua đời thì đƣợc thanh toán tiền tàu xe theo chế độ quy định. 

Điều 11. Học bổng khuyến khích học tập, học bổng hỗ trợ sinh viên có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn, các khoản tiền thƣởng và trợ cấp đột xuất cho sinh viên 

hệ chính quy 

1. Học bổng khuyến khích học tập 

Thực hiện chế độ cấp học bổng khuyến khích cho sinh viên hệ chính quy theo quy 

định của Nhà nƣớc (Thông tƣ số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01/08/2013 của Bộ trƣởng 

Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 2 Quyết định của Bộ GD&ĐT số 

44/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/08/2007 về học bổng khuyến khích học tập đối với học 

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

trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Quyết định số 2533/QĐ-
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TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tƣớng Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của 

Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng).  

2. Học bổng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

Hiệu trƣởng xem xét cấp học bổng hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn. Mức học bổng hỗ trợ sinh viên tối đa bằng mức học phí của sinh viên theo chƣơng 

trình đào tạo.  

3. Hỗ trợ lãi suất vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội 

Sinh viên (từ khóa tuyển sinh năm 2017 trở về sau) vay vốn phục vụ học tập tại Ngân 

hàng chính sách xã hội đƣợc Nhà trƣờng hỗ trợ toàn bộ lãi suất vay trong thời gian đào tạo 

(tối đa là 4 năm theo quy định về thời gian đào tạo). 

4. Khen thƣởng 

Sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh, tốt nghiệp, trong học tập, 

nghiên cứu khoa học, các hoạt động phong trào và có thành tích xuất sắc đóng góp cho 

Nhà trƣờng, cộng đồng và xã hội... đƣợc Nhà trƣờng xét cấp tiền thƣởng từ nguồn kinh 

phí của Trƣờng. Mức chi do Hiệu trƣởng quyết định tùy theo từng trƣờng hợp cụ thể.  

5. Trợ cấp khó khăn đột xuất 

Hiệu trƣởng xem xét quyết định mức trợ cấp khó khăn đột xuất cho sinh viên trong 

từng trƣờng hợp cụ thể do giảng viên chủ nhiệm và khoa quản lý sinh viên đề xuất. 
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Mục 2 

CHI NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN 

Điều 12. Thanh toán dịch vụ công cộng 

Chỉ thanh toán chi phí điện, nƣớc, các dịch vụ khác cho các hoạt động quản lý, đào 

tạo, nghiên cứu khoa học thuộc nhiệm vụ đƣợc giao thƣờng xuyên. Thu hồi lại các chi 

phí sử dụng cho các hoạt động sản xuất, dịch vụ, ký túc xá... có sử dụng điện, nƣớc 

nhƣng chƣa thanh toán trực tiếp đƣợc với các nơi cung cấp. 

Điều 13. Vật tƣ văn phòng 

1. Chi phí vật tƣ văn phòng là các khoản chi mua vật liệu, dụng cụ, chi phí in ấn, 

photocopy các tài liệu dùng chung để phục vụ trực tiếp cho nghiệp vụ hành chính quản 

lý hoạt động tại các đơn vị. Chi phí này không bao gồm các vật liệu, công cụ, chi phí 

phục vụ trực tiếp cho giảng dạy, học tập, khảo thí, thực hành… 

2. Định mức khoán kinh phí vật tƣ văn phòng hàng năm cho từng bộ phận trực 

thuộc do Hiệu trƣởng quyết định từ đầu năm trên cơ sở đề nghị của các bộ phận, định 

mức đã sử dụng năm qua và trong cân đối chung với tổng mức kinh phí dự toán của 

đơn vị.  

Điều 14. Thông tin, tuyên truyền, liên lạc  

1. Chi phí thông tin, tuyên truyền, liên lạc bao gồm các khoản chi về cƣớc phí điện 

thoại, fax trong nƣớc, quốc tế ở nơi làm việc, cƣớc phí bƣu chính, internet, chi phí 

quảng cáo, phim ảnh, ấn phẩm truyền thông, sách, báo, tạp chí cho công tác lãnh đạo, 

quản lý để thực hiện các nhiệm vụ của Trƣờng (không bao gồm giáo trình, tài liệu 

tham khảo, tạp chí phục vụ nghiên cứu… trang bị cho thƣ viện). Các chi phí này đƣợc 

thanh toán theo thực tế sử dụng. 

2. Riêng cƣớc phí sử dụng điện thoại nhà riêng, cƣớc phí internet và điện thoại di 

động hàng tháng thực hiện thanh toán nhƣ sau:  

a) Về điện thoại cố định 

 - Các thành viên Ban Giám hiệu đƣợc thanh toán cho một máy điện thoại cố định 

và internet tại nhà riêng với mức khoán (kể cả tiền thuê bao) là 300.000 đ/tháng; 

 - Đối với máy điện thoại của các Khoa, quy định mức thanh toán tối đa mỗi khoa 

là 3.600.000 đ/ năm; 

 - Đối với máy điện thoại của các phòng, quy định mức thanh toán tối đa mỗi máy 

là 2.400.000 đ/ năm; 

 - Đối với máy điện thoại tại các phòng nƣớc giáo viên, mức thanh toán tối đa là 

1.200.000 đ/ năm. 

Cuối mỗi năm, Phòng Kế hoạch Tài chính sẽ thống kê tiền điện thoại của mỗi đơn 

vị. Nếu đơn vị nào sử dụng vƣợt định mức sẽ nộp lại phần chênh lệch cho Trƣờng.  
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b) Về điện thoại di động 

 - Hiệu trƣởng đƣợc thanh toán cƣớc phí điện thoại di động 400.000 đ/tháng; các 

Phó Hiệu trƣởng, Chủ tịch Công đoàn Trƣờng và Bí thƣ Đoàn thanh niên đƣợc thanh 

toán 350.000 đ/tháng;  

 - Trƣởng các Phòng, Khoa, Giám đốc thƣ viện, Giám đốc Trung tâm CNTT và 

Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bồi dƣỡng, Phó Bí thƣ Đoàn thanh niên, 

Chủ tịch Hội sinh viên Trƣờng đƣợc thanh toán cƣớc phí 300.000 đ/tháng; 

 - Phó trƣởng phòng, Phó trƣởng khoa, Phó chủ tịch công đoàn Trƣờng, Bí thƣ liên 

chi đƣợc thanh toán cƣớc phí 200.000 đ/tháng; 

 - Lái xe của Trƣờng đƣợc thanh toán 200.000 đ/tháng; 

 - Các trƣờng hợp cần thiết phát sinh do Hiệu trƣởng quyết định hỗ trợ trên cơ sở 

cân đối nguồn tài chính của Trƣờng; 

 - Trƣờng hợp cán bộ giữ nhiều chức vụ thì chỉ đƣợc thanh toán mức cƣớc phí điện 

thoại di động theo chức vụ cao nhất. 

 Điều 15. Tổ chức hội nghị, hội thảo 

1. Ban tổ chức hội nghị, hội thảo phải lập kế hoạch và dự trù kinh phí trình Hiệu 

trƣởng phê duyệt trƣớc khi thực hiện. Nội dung và mức chi áp dụng theo Thông tƣ liên 

tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 hƣớng dẫn định mức 

xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ (KH&CN) có sử dụng ngân sách nhà nƣớc, quy định tại Thông tƣ số 

01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính quy định về chế độ chi tiêu đón 

tiếp khách nƣớc ngoài vào làm việc tại Việt Nam, và Thông tƣ 40/2017/TT-BTC ngày 

28/04/2017 của Bộ Tài chính quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các 

cuộc hội nghị.   

2. Chi phí in, mua tài liệu: Thanh toán trên cơ sở chứng từ hợp lý, hợp lệ theo dự 

toán đƣợc duyệt. 

3. Chi thuê hội trƣờng và các phƣơng tiện phục vụ: Theo hợp đồng và chứng từ 

hợp lệ. 

4. Đối với các diễn giả chính (Keynote speaker) đƣợc BTC hội nghị, hội thảo mời 

báo cáo, Hiệu trƣởng quyết định cụ thể mức thù lao, chi phí đi lại, lƣu trú… tùy mức 

độ quan trọng và uy tín khoa học của từng diễn giả đối với hội thảo, nguồn kinh phí sử 

dụng, tính chất và quy mô của từng hội nghị, hội thảo. 

5. Chi bồi dƣỡng cho ban tổ chức, chỉ đạo hội nghị, hội thảo: 

- Trƣởng ban   : 500.000  đ/ngày; 

- Phó Trƣởng ban  : 400.000  đ/ngày; 

- Thành viên BTC  : 300.000  đ/ngày; 

- Nhân viên phục vụ  : 100.000  đ/ngày. 
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6. Các khoản chi phí khác: chi theo thực tế trong dự trù kinh phí và chứng từ hợp 

lý, hợp lệ. 

Điều 16. Công tác phí trong nƣớc 

1. Nội dung chi, hình thức thanh toán và định mức công tác phí trong nƣớc đƣợc 

xây dựng dựa trên cơ sở quy định hiện hành của Nhà nƣớc (Thông tƣ số 40/2017/TT-

BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của Bộ Tài chính ngày 

28/04/2017) và căn cứ vào tình hình cân đối thu - chi thực tế của Trƣờng. 

2. Ngƣời đi công tác phải làm Giấy đi đƣờng có ký duyệt của Ban giám hiệu cử 

cán bộ đi công tác, trong đó ghi rõ thời gian đi, về và có xác nhận của cơ quan nơi cán 

bộ đến công tác. Trƣờng hợp đi dự hội nghị, hội thảo, dự họp phải kèm theo giấy triệu 

tập hoặc giấy mời. 

3. Thanh toán phƣơng tiện đi lại đối với cán bộ viên chức đi công tác   

a) Ban Giám hiệu, Bí thƣ Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn trƣờng, Bí thƣ Đoàn thanh 

niên, Trƣởng các Khoa/ Phòng, Giám đốc các Trung tâm trực thuộc Trƣờng, Giáo sƣ, 

Phó Giáo sƣ, Giảng viên cao cấp, Giảng viên chính, Tiến sĩ đƣợc thanh toán phƣơng 

tiện hàng không hạng phổ thông. 

b) Các trƣờng hợp còn lại thực hiện theo quy định của Nhà nƣớc. Trong một số 

trƣờng hợp do yêu cầu của công việc cần thiết phải sử dụng phƣơng tiện hàng không 

thì phải đƣợc Hiệu trƣởng xem xét quyết định. 

c) Ngƣời đi công tác đƣợc thanh toán tiền phƣơng tiện đi lại theo chứng từ thực tế 

tƣơng ứng với loại phƣơng tiện quy định. Riêng chứng từ thanh toán vé máy bay, 

ngoài hóa đơn phải kèm theo thẻ lên máy bay. 

d) Trƣờng hợp CBVC tự túc phƣơng tiện đi công tác thì đƣợc thanh toán theo mức 

khoán 2.000 đ/km.  

e) CBVC có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,5 trở lên đi công tác một mình hoặc đi 

theo đoàn đến Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh đƣợc thanh toán tiền taxi theo 

mức khoán 800.000 đ/đoàn/đợt công tác; các CBVC còn lại đƣợc khoán 600.000 

đ/đoàn/đợt công tác. CBVC đi công tác đến các địa phƣơng khác đƣợc thanh toán 80% 

mức đi Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh. Trong trƣờng hợp đặc biệt cần đi lại 

nhiều trên địa bàn công tác, Hiệu trƣởng xem xét quyết định mức thanh toán. 

4. Thanh toán phƣơng tiện đi lại cho cán bộ giảng viên đi giảng dạy tại các đơn vị 

liên kết 

Thanh toán theo mức khoán quy định riêng. Trƣờng hợp giá vé máy bay cao hơn 

mức khoán thì đƣợc thanh toán theo giá cƣớc thực tế. Khi có biến động lớn về giá 

cƣớc phƣơng tiện đi lại, Trƣờng sẽ xem xét điều chỉnh mức khoán phù hợp. 

5. Phụ cấp lƣu trú đối với cán bộ viên chức đi công tác   

a) Phụ cấp lƣu trú đƣợc tính từ ngày CBVC (không bao gồm giảng viên đi coi thi 

và đi dạy tại các đơn vị liên kết) bắt đầu đi công tác đến khi trở về Trƣờng (bao gồm 
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thời gian đi trên đƣờng, thời gian lƣu trú, ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định). Trong 

trƣờng hợp CBVC đi công tác không quá 7 ngày, mức phụ cấp lƣu trú là 150.000 

đ/ngày/ngƣời. Trƣờng hợp ngƣời đi công tác vƣợt quá 7 ngày/đợt thì phải đƣợc sự 

đồng ý của Hiệu trƣởng. 

b) Đối với cán bộ giảng viên đi coi thi và đi dạy tại các đơn vị liên kết, mức chi hỗ 

trợ 150.000 đồng/ ngày.  

6. Tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác 

Ngƣời đi công tác đƣợc thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác theo 

hóa đơn thực tế hoặc theo hình thức khoán với các định mức nhƣ sau: 

Đối tƣợng thanh toán / nơi ở 
Theo hình thức     

khoán chi 
Theo hóa đơn          

1. Đối với Bí thƣ Đảng ủy, Chủ tịch 

Hội đồng Trƣờng và các thành viên Ban 

Giám hiệu  

450.000 

đ/ngày/ngƣời 

800.000 

đ/ngày/phòng 

2. Đối với Trƣởng các Phòng/Khoa,  

Giám đốc Thƣ viện và các trung tâm trực 

thuộc Trƣờng, Chủ tịch Công đoàn 

Trƣờng, Bí thƣ Đoàn thanh niên Trƣờng 

400.000 

đ/ngày/ngƣời 

650.000 

đ/ngày/phòng 

3. Các trƣờng hợp còn lại 

- Thành phố trực thuộc trung ƣơng 

và đô thị loại 1: 

- Các tỉnh, thành còn lại: 

300.000 

đ/ngày/ngƣời 

250.000 

đ/ngày/ngƣời 

500.000 

đ/ngày/phòng 

400.000 

đ/ngày/phòng 

Tiền thuê phòng nghỉ ở bảng trên chƣa bao gồm thuế, theo tiêu chuẩn 2 

ngƣời/phòng. Trƣờng hợp đi công tác một mình hoặc theo đoàn có lẻ ngƣời khác giới 

thì đƣợc thuê phòng riêng theo mức giá thuê phòng thực tế nhƣng tối đa không đƣợc 

vƣợt mức thuê phòng của những ngƣời đi cùng đoàn (theo tiêu chuẩn 2 ngƣời/phòng).   

Trƣờng hợp ngƣời đi công tác vƣợt quá 7 ngày/đợt thì phải đƣợc sự cho phép của 

Hiệu trƣởng.  

7. Thanh toán khoán tiền công tác phí theo tháng  

Chế độ này đƣợc áp dụng cho các đối tƣợng sau để hỗ trợ tiền gửi xe và tiền xăng. 

Nhân viên kế toán và thủ quỹ có liên hệ hàng ngày với Kho bạc Nhà nƣớc và các ngân 

hàng giao dịch; văn thƣ Trƣờng đi liên hệ hàng ngày với các đơn vị bên ngoài: mức hỗ 

trợ là 300.000đ/ngƣời/tháng. Chuyên viên văn phòng Đảng ủy, văn phòng công đoàn, 

văn phòng Đoàn thanh niên: mức hỗ trợ là 150.000đ/ngƣời/tháng. 

8. Các trƣờng hợp phát sinh khác do Hiệu trƣởng quyết định. 
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Điều 17. Chi phí thuê các dịch vụ bên ngoài 

1. Chi phí thuê các dịch vụ bên ngoài bao gồm nhiều khoản chi liên quan đến việc 

thuê mƣớn để phục vụ hoạt động hoặc thực hiện nhiệm vụ đào tạo. Hiệu trƣởng quyết 

định xét duyệt dự toán chi và ký kết hợp đồng cụ thể trƣớc khi thực hiện.  

2. Đối với chi mời giảng dạy tại Trƣờng và tại các đơn vị liên kết đƣợc thực hiện nhƣ 

sau:  

a) Chỉ thanh toán chi phí mời giảng khi có kế hoạch đƣợc Hiệu trƣởng phê duyệt. 

b) Giảng viên thỉnh giảng đƣợc thanh toán tiền giảng theo đơn giá tiền giảng vƣợt 

giờ của học kỳ tƣơng ứng, theo chức danh và các hệ số khác có liên quan. Giảng viên 

và các nhà khoa học ngoài ĐHĐN đƣợc mời hƣớng dẫn nghiên cứu sinh, học viên cao 

học, sinh viên đại học, tham gia các hội đồng chấm chuyên đề, bảo vệ luận văn ở bậc 

đại học, luận văn cao học, luận án tiến sĩ… đƣợc thanh toán theo mức quy định tại Phụ 

lục 3. 

c) Đối với giảng viên, chuyên gia, tình nguyện viên là ngƣời nƣớc ngoài và trong 

các trƣờng hợp đặc biệt khác, Hiệu trƣởng quyết định đơn giá mời giảng, mời tham gia 

hƣớng dẫn luận văn và luận án, mời tham gia các hội đồng chấm chuyên đề, bảo vệ 

luận văn cao học, luận án tiến sĩ… trên cơ sở thỏa thuận với giảng viên, chuyên gia, 

tình nguyện viên và thể hiện cụ thể trong hợp đồng. 

d) Mức thanh toán phƣơng tiện đi lại, phụ cấp lƣu trú và chi phí thuê phòng nghỉ 

cho giảng viên thỉnh giảng, tham gia hội đồng chấm chuyên đề, bảo vệ luận văn cao 

học và hội đồng chấm luận án tiến sĩ đến từ các đơn vị ngoài Thành phố Đà Nẵng 

đƣợc áp dụng tƣơng ứng nhƣ đối với giảng viên của Trƣờng đi giảng dạy tại các đơn 

vị liên kết và đƣợc thể hiện trong hợp đồng mời thỉnh giảng. 

e) Cơ sở để thanh toán chi phí mời giảng đƣợc căn cứ vào hợp đồng mời giảng đã 

ký và các chứng từ hợp lý, hợp lệ liên quan.  

f) Đối với chi thuê mƣớn các cộng tác viên để hỗ trợ các hoạt động trong trƣờng, 

mức chi tối đa là 100.000 đồng/ngày/ngƣời. 

Điều 18. Chi hoạt động hợp tác quốc tế và hỗ trợ cho tình nguyện viên, 

chuyên gia ngƣời nƣớc ngoài 

Chi hoạt động hợp tác quốc tế do Hiệu trƣởng quyết định trên cơ sở kế hoạch và 

dự toán đã đƣợc phê duyệt. Chi hỗ trợ cho tình nguyện viên, chuyên gia nƣớc ngoài 

gồm các nội dung sau: 

- Tiền lƣơng và các khoản hỗ trợ nhà ở, vật dụng trong nhà (máy lạnh, máy giặt, tủ 

lạnh, bếp gas, chén bát...) theo thỏa thuận; 

- Chi phần quà cảm ơn cho tình nguyện viên; 

- Chi hỗ trợ xe và phí tham quan theo thực tế; 

- Các khoản chi khác theo kế hoạch đƣợc phê duyệt của Hiệu trƣởng. 
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Điều 19. Chi đoàn ra 

Bao gồm các khoản chi phí cho cá nhân hay tập thể viên chức khi đƣợc cử đi công 

tác ngắn hạn ở nƣớc ngoài do NSNN, hoặc các tổ chức bên ngoài đài thọ toàn bộ hoặc 

một phần kinh phí. 

Thực hiện theo quy định Nhà nƣớc hiện hành (Thông tƣ 102/2012/TT-BTC ngày 

21/6/2012 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí, cho CBCC Nhà 

nƣớc đi công tác ngắn hạn ở nƣớc ngoài do Ngân sách Nhà nƣớc đảm bảo kinh phí) và 

tùy theo điều kiện cụ thể mà Hiệu trƣởng xem xét quyết định. 

Điều 20. Chi đoàn vào 

1. Bao gồm các khoản chi tiếp khách nƣớc ngoài vào làm việc với nhà trƣờng. 

Tiêu chuẩn, nội dung và đơn mức chi đƣợc áp dụng theo quy định hiện hành là Thông 

tƣ số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính.  

Hiệu trƣởng quyết định cụ thể khi xét duyệt dự toán chi hằng năm hoặc dự toán 

chi khi phát sinh.  

2. Việc tổ chức phiên dịch trong các buổi làm việc với các đoàn khách nƣớc ngoài 

thuộc trách nhiệm của Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế. Trong những trƣờng hợp 

cần thiết phải điều động giảng viên ở các khoa tham gia phiên dịch, mức chi hỗ trợ 

200.000đ/buổi làm việc. 

Điều 21. Sửa chữa thƣờng xuyên tài sản cố định phục vụ công tác chuyên 

môn và duy tu, bảo dƣỡng các công trình cơ sở hạ tầng 

1. Bao gồm các khoản chi: mua nguyên vật liệu, nhiên liệu, mua thiết bị phụ tùng 

thay thế, thuê nhân công và thuê phƣơng tiện, máy móc, thiết bị phục vụ cho việc tự 

sửa chữa hoặc các khoản thanh toán cho các hợp đồng thuê ngoài để sửa chữa, duy tu, 

bảo dƣỡng tài sản.  

2. Đầu năm tài chính, Trƣờng lập kế hoạch sửa chữa, duy tu, bảo dƣỡng các công 

trình do trƣờng quản lý, sử dụng và trình Giám đốc ĐHĐN phê duyệt. Việc triển khai 

thực hiện kế hoạch sửa chữa, duy tu, bảo dƣỡng các công trình tuân thủ các quy định 

của Nhà nƣớc và của Đại học Đà Nẵng .  

Điều 22. Chi hoạt động khoa học công nghệ  

Nhà trƣờng dành tối thiểu 5% kinh phí từ nguồn thu hợp pháp của Trƣờng để đầu 

tƣ phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động KH&CN và dành tối thiểu 3% kinh 

phí từ nguồn thu học phí chính quy của Trƣờng để chi cho hoạt động nghiên cứu khoa 

học của sinh viên, học viên cao học và NCS theo Nghị định số 99/2014/NĐ-CP. Cụ 

thể nhƣ sau: 

1. Trích nộp về Quỹ Khoa học Công nghệ của Đại học Đà Nẵng: 2% từ nguồn thu 

học phí chính quy của Trƣờng theo quy định chung của ĐHĐN.  

2. Chi thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp có sử dụng ngân sách nhà 

nƣớc không vƣợt quá các định mức liên quan theo quy định hiện hành của Nhà nƣớc 
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(Thông tƣ liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của 

Bộ Tài chính và Bộ KH&CN hƣớng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết 

toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nƣớc và Thông tƣ 

liên tịch số 27/2015/TTLT/BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 quy định khoán chi thực 

hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nƣớc).  

a) Định mức chi quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở, cấp ĐHĐN và cấp Bộ 

không vƣợt quá 5% tổng kinh phí của nhiệm vụ KH&CN hoặc không quá 30 triệu/1 

năm. Đối với các đề tài khác, định mức quản lý phí không vƣợt quá 5% trên tổng kinh 

phí đề tài. 

b) Định mức chi hoạt động của các Hội đồng tƣ vấn (Hội đồng tƣ vấn xác định 

nhiệm vụ KH&CN, Hội đồng tƣ vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì 

nhiệm vụ KH&CN, Hội đồng tƣ vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ 

KH&CN), chi công tác kiểm tra, đánh giá giữa kỳ không vƣợt quá các định mức liên 

quan theo quy định của Nhà nƣớc. 

3. Chi cho các cuộc họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo cấp Trƣờng:  

- Chủ tịch   : 500.000 đ/ buổi; 

- Thƣ ký thƣờng trực   : 400.000 đ/ buổi; 

- Thành viên   : 300.000 đ/ buổi. 

4. Các khoản chi hỗ trợ cho nhóm TRT của Trƣờng: 

a) Mức hỗ trợ kinh phí ban đầu cho nhóm TRT là 30.000.000 đồng (ba mƣơi triệu 

đồng)/1 nhóm trên cơ sở Quyết định thành lập nhóm TRT và kế hoạch hoạt động khả 

thi của nhóm đƣợc Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà Trƣờng thông qua. 

b) Chi hỗ trợ công bố quốc tế đầu tiên thuộc danh mục ISI, SSCI, Scopus theo kế 

hoạch hoạt động của nhóm TRT: 100.000.000 đồng/công bố. 

5. Chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên: theo quy định hiện hành 

là Thông tƣ số 19/2012/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về hoạt động NCKH của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học: 

a) Chi hỗ trợ giảng viên hƣớng dẫn NCKH của sinh viên: 

- Đề tài cấp khoa  :  7 tiết/ đề tài; 

- Đề tài cấp Trƣờng  : 15 tiết/ đề tài;  

- Đề tài cấp Bộ   : 20 tiết/ đề tài; 

- Đề tài cấp Quốc gia  : 25 tiết/ đề tài. 

b) Kinh phí cho hội đồng đánh giá đề tài NCKH sinh viên cấp Khoa là 150.000 đ/ 

đề tài. 

c) Kinh phí cho các hội đồng xét duyệt, đánh giá đề tài NCKH sinh viên cấp 

Trƣờng đƣợc áp dụng nhƣ đối với các đề tài NCKH cấp Trƣờng. 
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d) Hỗ trợ cho sinh viên đƣợc chọn để tham gia Hội nghị khoa học sinh viên cấp 

Khoa là 100.000đ/đề tài, cấp Trƣờng là 300.000 đ/ đề tài, cấp ĐHĐN 500.000 đ/đề tài, 

cấp Bộ là 700.000 đ/đề tài, cấp quốc gia 1.000.000 đ/ đề tài.  

6. Chi xuất bản tạp chí Khoa học Kinh tế của Trƣờng Đại học Kinh tế: 

Dự toán thu và chi kinh phí cho việc duy trì hoạt động và xuất bản Tạp chí Khoa 

học Kinh tế phải đƣợc Ban biên tập Tạp chí lập vào đầu mỗi năm và trình Hiệu trƣởng 

Nhà trƣờng phê duyệt theo hƣớng tiến đến tự cân đối thu chi. Trong đó:  

- Tổng biên tập       : 800.000 đ/số báo; 

- Phó Tổng biên tập      : 500.000 đ/số báo; 

- Trƣởng Ban biên tập, Trƣởng Ban Trị sự và Thƣ ký : 500.000 đ/số báo; 

- Phản biện bài báo      : 300.000 đ/ bài báo. 

7. Chi hỗ trợ viết báo đăng trên các tạp chí khoa học: 

- Tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, SSCI   : 40.000.000 đ/bài báo 

(không thanh toán với trƣờng hợp hỗ trợ công bố lần đầu cho nhóm TRT); 

- Tạp chí quốc tế thuộc danh mục Scopus   : 30.000.000 đ/ bài báo; 

- Tạp chí quốc tế nằm trong danh mục ABDC   : 20.000.000 đ/bài báo; 

- Tạp chí quốc tế khác có chỉ số ISSN: hỗ trợ phí đăng bài, nhƣng không quá 

5.000.000đ/bài; 

- Kỷ yếu hội thảo ở nƣớc ngoài có chỉ số ISBN: hỗ trợ 50% lệ phí đăng bài nhƣng 

không quá  2.500.000 đ/ bài; 

- Tạp chí trong nƣớc: 1.000.000 đ/ 1 điểm công trình (điểm công trình tính theo 

qui định của Hội đồng chức danh giáo sƣ nhà nƣớc); 

- Trong những trƣờng hợp đặc biệt, mức chi hỗ trợ do Hiệu trƣởng quyết định. 

8. Hỗ trợ tham dự để báo cáo tại các hội thảo khoa học (HTKH) trong nƣớc và 

quốc tế đƣợc tổ chức tại Việt Nam: Nhà trƣờng hỗ trợ công tác phí, phí đăng ký tham 

dự cho những cá nhân đƣợc Nhà trƣờng đồng ý cử đi tham dự và trong trƣờng hợp bên 

tổ chức hội nghị, hội thảo không đài thọ chi phí, mức chi cụ thể nhƣ sau: 

- Cá nhân có bài viết và đƣợc chọn báo cáo tại HTKH: hỗ trợ 100% công tác phí 

theo quy định; 

- Phí đăng ký tham gia Hội nghị, Hội thảo nếu cá nhân có bài viết và đƣợc chọn 

báo cáo tại HTKH: Hỗ trợ phí đăng ký nhƣng không quá 3.000.000đ/hội thảo. 

9. Hỗ trợ tham dự hội thảo, hội nghị khoa học ở nƣớc ngoài: ĐHĐN hỗ trợ phí 

tham dự hội thảo, tiền vé máy bay cho CBVC đƣợc cử đi tham gia báo cáo chính thức 

trong hội thảo tại nƣớc ngoài. Điều kiện đƣợc thanh toán và định mức chi đƣợc quy 

định theo Quy chế chi tiêu nội bộ của ĐHĐN. 

10. Chi hỗ trợ cho các tập thể, cá nhân đƣợc cấp bằng phát minh, sáng chế: Hiệu 

trƣởng Nhà trƣờng quyết định mức chi cụ thể.   
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11. Khen thƣởng tổ chức, cá nhân Trƣờng Đại học Kinh tế có nhiều thành tích 

trong hoạt động nghiên cứu KH&CN thuộc các lĩnh vực với các mức nhƣ sau: 

a) Nhiệm vụ KH&CN các cấp đƣợc đánh giá, nghiệm thu đúng thời hạn và đánh 

giá đạt loại xuất sắc:   

- Cấp Nhà nƣớc     : 2.000.000 đ/đề tài; 

- Cấp Bộ/Tỉnh     : 1.500.000 đ/đề tài; 

- Cấp ĐHĐN     : 1.000.000 đ/đề tài; 

- Cấp Trƣờng     :    500.000 đ/đề tài. 

b) Cá nhân hoàn thành vƣợt mức định mức giờ NCKH theo từng năm học 

- Từ 150% đến dƣới 200% định mức  : 1.000.000 đ/năm/giảng viên; 

- Từ 200% đến dƣới 300% định mức  : 2.000.000 đ/năm/giảng viên; 

- Từ 300% định mức trở lên   : 3.000.000 đ/năm/giảng viên. 

12. Trƣờng hợp thực hiện các nhiệm vụ KH&CN khác theo các hợp đồng dịch vụ 

hoặc do đƣợc tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nƣớc: Căn cứ mức thu và 

dự toán chi tiết, tính chất của hợp đồng định mức chi tiêu sẽ do Hiệu trƣởng xem xét 

và quyết định; trƣờng hợp sử dụng kinh phí tài trợ, định mức chi thực hiện theo đúng 

trong thỏa thuận tài trợ. 

13. Đối với một số nhiệm vụ nghiên cứu đặc thù khác phải thực hiện do yêu cầu 

cấp thiết cho hoạt động đào tạo của Nhà trƣờng nhƣ các bài giảng trực tuyến có kết 

hợp thu hình, ghi âm, các phần mềm quản lý, phần mềm giảng dạy…, Nhà trƣờng sẽ 

áp dụng cơ chế đặt hàng thông qua hợp đồng ký với các cá nhân, đơn vị. Định mức chi 

tiêu sẽ thực hiện theo thỏa thuận.  

Điều 23. Chi nghiệp vụ giảng dạy, học tập và tổ chức thi, đánh giá các học 

phần  

Chi phí nghiệp vụ giảng dạy, học tập là các khoản chi mua sách, báo, tạp chí, giáo 

trình, sách tham khảo cho thƣ viện; chi phí mua vật tƣ, hàng hóa, trang thiết bị chuyên 

môn; trang bị bảo hộ lao động và các khoản chi phí có liên quan khác nhằm phục vụ 

công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý. Cụ thể nhƣ sau:  

1. Chi mua sách, báo, tạp chí, giáo trình, sách tham khảo cho thƣ viện  

Căn cứ vào nhu cầu thực tiễn, các khoa xác định và tổ chức thẩm định nhu cầu 

mua sắm, trang bị sách, báo, tạp chí, giáo trình, sách tham khảo, cơ sở dữ liệu điện 

tử… phục vụ yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu. Trên cơ sở đề xuất bằng văn 

bản từ các khoa, Thƣ viện tổng hợp, cân đối và trình Hiệu trƣởng phê duyệt.  

2. Chi mua dụng cụ cho các phòng thực hành  

Dụng cụ thực hành là những vật dụng trang bị ở các phòng thực hành, sử dụng 

đƣợc nhiều lần và không phải là tài sản cố định. 



18 

 

Các khoa đề xuất mua sắm bổ sung vào đầu mỗi năm trong phạm vi kinh phí nhà 

trƣờng đã quy định, lập dự toán và thực hiện việc mua sắm, quản lý, sử dụng theo quy 

định của Trƣờng.  

3. Chi mua vật liệu thực hành  

Vật liệu thực hành bao gồm các vật liệu, mẫu vật, văn phòng phẩm… có liên quan 

và các vật dụng cần thiết khác, chỉ sử dụng một lần, để phục vụ các bài thực hành 

trong chƣơng trình đào tạo. 

Đƣợc mua sắm, sử dụng, thanh toán theo định mức kỹ thuật sử dụng đã chuẩn hóa 

theo từng bài thực hành của môn học. Các khoa có phòng thực hành phải chịu trách 

nhiệm trong quá trình sử dụng, bảo quản vật liệu thực hành. Lập dự toán và thực hiện 

theo quy định cụ thể của Trƣờng.  

4. Chi phí đi thực tập, thực tế ngoài trƣờng và mời chuyên gia đến báo cáo 

Việc đi thực tập, thực tế ngoài trƣờng của sinh viên có thể bao gồm nhiều hình 

thức và có thể huy động kinh phí từ nhiều nguồn khác nhau. Trƣờng chỉ thanh toán 

cho các chuyến thực tập, thực tế, mời các chuyên gia bên ngoài báo cáo chuyên đề cho 

một số học phần đặc thù trong danh mục đã đƣợc phê duyệt và có dự toán kinh phí 

trƣớc khi thực hiện. Định mức chi do Hiệu trƣởng quyết định theo khả năng tài chính 

của Trƣờng trong từng thời kỳ, quy mô và nội dung của chuyến đi thực tập, thực tế.  

5. Chi phí thi, kiểm tra đánh giá kết quả học phần và thi tốt nghiệp  

Chi phí thi, kiểm tra đánh giá kết quả học phần và thi tốt nghiệp bao gồm các 

khoản chi: mua giấy thi, giấy nháp, các vật tƣ, vật dụng cần thiết, chi bồi dƣỡng ra đề 

thi, coi thi, giám sát thi, chấm thi và công tác khảo thí. Thù lao cho công tác ra đề thi, 

coi thi, giám sát thi, chấm thi kết thúc học phần và thi tốt nghiệp đƣợc quy định trong 

Phụ lục 3 của Quy chế này. Các định mức chi khác cho công tác khảo thí do Hiệu 

trƣởng quyết định trên cơ sở dự toán kinh phí cho mỗi đợt thi.  

6. Chi cho công tác đảm bảo chất lƣợng giáo dục 

Các khoản chi cho công tác đảm bảo chất lƣợng giáo dục, kiểm định chất lƣợng, 

điều tra khảo sát và lấy ý kiến phản hồi của ngƣời học, ngƣời sử dụng lao động… theo 

dự toán đƣợc phê duyệt.  

7. Chi tổ chức các cuộc thi sinh viên giỏi   

Hoạt động thi sinh viên giỏi các cấp đƣợc thể hiện dƣới nhiều hình thức (Olympic 

Tin học, Toán, Ngoại ngữ, Mác - Lênin, Ý tƣởng kinh doanh sáng tạo…), có thể đƣợc 

tổ chức hàng năm hoặc nhiều năm một lần. Bên cạnh các cuộc thi do Trƣờng tổ chức, 

Trƣờng có thể cử cá nhân hoặc lập đoàn sinh viên tham gia các cuộc thi do các Bộ, 

ĐHĐN hoặc các trƣờng khác tổ chức nhằm thúc đẩy việc trao đổi kiến thức, rèn luyện 

kỹ năng sinh viên, nâng cao chất lƣợng, hiệu quả quá trình giảng dạy cho giảng viên. 

Hiệu trƣởng duyệt dự toán chi trƣớc khi triển khai thực hiện. 
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8. Chi phí xây dựng đề án mở ngành và khung chƣơng trình đào tạo  

 Kinh phí bồi dƣỡng cho việc xây dựng đề án mở chuyên ngành đào tạo mới bậc 

đại học, trong đó bao gồm việc xây dựng khung chƣơng trình và biên soạn chƣơng 

trình chi tiết của chuyên ngành là 15.000.000 đồng. Trong đó bao gồm các nội dung: 

bồi dƣỡng xây dựng đề án, xây dựng khung chƣơng trình, biên soạn chƣơng trình chi 

tiết và bồi dƣỡng họp hội đồng xây dựng khung chƣơng trình để góp ý, thông qua. 

Trƣờng hợp thay đổi, bổ sung, điều chỉnh một cách cơ bản khung chƣơng trình và 

chƣơng trình chi tiết của một chuyên ngành đã có sẵn, mức bồi dƣỡng là 7.500.000 

đồng. Căn cứ để thanh toán là các quyết định mở chuyên ngành đào tạo, quyết định 

nghiệm thu, quyết định ban hành khung chƣơng trình và chƣơng trình chi tiết của 

chuyên ngành.  

 Kinh phí bồi dƣỡng cho việc dựng đề án mở ngành, khung chƣơng trình và biên 

soạn chƣơng trình chi tiết của một chuyên ngành bậc sau đại học đƣợc xác định bằng 

1,5 mức thanh toán của bậc đại học.  

9. Chi hỗ trợ biên soạn giáo trình 

a) Đối với giáo trình bậc đại học: 

- Chi phí bồi dƣỡng cho tác giả    : 750.000 đ/tiết; 

- Chi phí bồi dƣỡng cho công tác phản biện:   

+ Cấp khoa       : 50.000 đ/tiết; 

+ Cấp trƣờng        : 50.000 đ/tiết. 

- Chi phí bồi dƣỡng thẩm định và nghiệm thu: 

+ Hội đồng nghiệm thu cấp khoa          : 50.000 đ/tiết; 

+ Hội đồng nghiệm thu cấp trƣờng    : 50.000 đ/tiết; 

+ Bồi dƣỡng trách nhiệm quản lý cấp trƣờng      : 50.000 đ/tiết. 

  Tổng cộng mức bồi dƣỡng việc biên soạn giáo trình bậc đại học là 1.000.000 

đ/tiết. Căn cứ để thanh toán là các biên bản nghiệm thu giáo trình, quyết định công 

nhận giáo trình, bản sao giấy phép xuất bản và cuốn giáo trình đã đƣợc in ra.   

b) Đối với giáo trình bậc sau đại học, đƣợc thanh toán bằng 1,5 lần giáo trình bậc đại 

học. 

10. Chi hỗ trợ nghiệm thu sách tham khảo, chuyên khảo: thực hiện nhƣ nghiệm thu 

đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. 
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Mục 3 

MUA SẮM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, SỬA CHỮA LỚN  

VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT 

Điều 24. Mua sắm tài sản cố định, sửa chữa lớn và xây dựng cơ sở vật chất  

 Trƣờng chủ động cân đối nguồn thu và huy động các nguồn hợp pháp khác trong 

đó có nguồn vốn tín dụng của Nhà nƣớc và các tổ chức tín dụng theo quy định; quyết 

định các dự án đầu tƣ, mua sắm, sửa chữa để phát triển tổng thể cơ sở vật chất của 

Trƣờng theo mô hình trƣờng đại học chất lƣợng cao, đa ngành, đa lĩnh vực theo các 

chuẩn mực khu vực và quốc tế; thực hiện các thủ tục đầu tƣ theo phân cấp của Đại học 

Đà Nẵng và theo các quy định của pháp luật hiện hành. 

 

Mục 4 

CHI KHÁC 

Điều 25. Chi hỗ trợ và giải quyết việc làm  

Thực hiện theo quy định của Nhà nƣớc (Thông tƣ của Bộ Nội vụ số 15/2012/TT-

BNV ngày 25/12/2012 hƣớng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù 

chí phí đào tạo, bồi dƣỡng đối với viên chức). 

Điều 26. Chi khác  

Chi khác bao gồm nhiều khoản chi, nhƣng chƣa hạch toán ở các mục chi cụ thể 

của mục lục NSNN áp dụng trong Nhà trƣờng. Quy định chi tiết các nội dung chi khác 

nhƣ sau:  

1. Chi kỷ niệm các ngày lễ, khai giảng năm học và lễ tốt nghiệp  

Nhà trƣờng xây dựng dự toán chi hàng năm theo tinh thần tổ chức lễ nghi long 

trọng, nhƣng hết sức tiết kiệm kinh phí trên cơ sở mức đã chi của năm trƣớc liền kề.  

2. Chi hoạt động văn hóa và thể thao  

Chi hỗ trợ các hoạt động văn thể của sinh viên ở cấp Khoa theo định mức khoán 

30.000 đ /SV/ năm. Chi hỗ trợ đón tiếp sinh viên khóa mới theo mức khoán 20.000 đ/ 

SV năm Nhất. Các khoa chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt 

động cho sinh viên.  

Hoạt động văn hóa và thể thao do Trƣờng chủ trì bao gồm nhiều hình thức khác 

nhau diễn ra định kỳ trong năm hoặc tham dự hội thi các giải do ngành, khu vực, địa 

phƣơng tổ chức. Một số nội dung chi cơ bản là chi thuê mƣớn dàn dựng hay huấn 

luyện ngắn ngày, thuê mƣớn phƣơng tiện, mua các vật dụng cần thiết, bồi dƣỡng tập 

luyện, thi đấu, biểu diễn, chi bồi dƣỡng trọng tài, giám khảo, chi khen thƣởng đạt 

thành tích cao, chi bồi dƣỡng ban tổ chức hội thi, hội diễn tại trƣờng, chi phí nƣớc 

uống tập luyện, thi đấu, thi diễn. Mức chi cho từng nội dung đƣợc Hiệu trƣởng quyết 

định cụ thể trƣớc khi thực hiện thông qua dự toán chi do các đơn vị chức năng lập căn 

cứ vào khả năng tài chính của Trƣờng.  
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3. Chi hƣớng dẫn tập sự 

Trong thời gian hƣớng dẫn tập sự, ngƣời hƣớng dẫn tập sự đƣợc hƣởng hệ số phụ 

cấp trách nhiệm bằng 0.3 mức lƣơng tối thiểu hiện hành. 

4. Chi các khoản phí và lệ phí  

Thực hiện theo quy định của Nhà nƣớc (Nghị định của Chính phủ số 

120/2016/NĐ-CP ngày 23/08/2016 quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số 

điều của Luật phí và lệ phí).  

5. Chi bảo hiểm tài sản và phƣơng tiện  

Hiệu trƣởng quyết định danh mục tài sản và phƣơng tiện phải mua bảo hiểm và 

hàng năm có thể xét duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục nếu thấy cần thiết.  

6. Chi tiếp khách  

Khách gồm các cá nhân hoặc tổ chức trong nƣớc, ngoài nƣớc đến quan hệ công tác 

hoặc làm việc với Trƣờng và ĐHĐN. Nội dung và mức chi đƣợc thực hiện có chọn lựa 

phù hợp với các nội dung và định mức chi theo quy định của Nhà nƣớc (hiện hành là 

Thông tƣ của Bộ Tài chính số 01/2010/TT-BTC).  

7. Chi hoạt động Đảng và các tổ chức đoàn thể  

Bao gồm các khoản chi hoạt động của tổ chức Đảng, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên và chi hỗ trợ kinh phí vụ việc cụ thể 

cho hoạt động Công đoàn, Hội Cựu Giáo chức và Lực lƣợng tự vệ.  

Thực hiện chi theo quy định của Nhà nƣớc (Thông tƣ số 01/2011/TT-BTC ngày 

06/01/2011 của Bộ Tài chính quy định việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nƣớc cho 

các hoạt động gắn liền với nhiệm vụ của Nhà nƣớc giao; việc quản lý, sử dụng tài sản, 

tài chính; quản lý việc tiếp nhận, sử dụng các nguồn tài trợ của cá nhân, tổ chức nƣớc 

ngoài cho các tổ chức chính trị -  xã hội -  nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội 

– nghề nghiệp; Hƣớng dẫn số 21-HD/VPTW ngày 04/3/2013 của Ban Chấp hành 

Trung ƣơng Đảng hƣớng dẫn một số điểm quy định cụ thể ban hành kèm theo Quyết 

định số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng về chế độ chi 

hoạt động công tác đảng của tổ chức đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở ở trong 

nƣớc).  

Hàng năm các cấp ủy Đảng và các tổ chức đoàn thể phải lập kế hoạch sử dụng 

kinh phí cụ thể làm cơ sở để Hiệu trƣởng phê duyệt thực hiện. 

8. Chi hỗ trợ viết các dự án  

Hỗ trợ cho cán bộ, giảng viên đƣợc huy động để viết các dự án theo mức 300.000 

đồng/ngƣời/ngày làm việc thực tế nhƣng không quá 01 tuần/dự án, nhóm tối đa không 

quá 05 ngƣời; chi  hỗ trợ biên dịch dự án với mức 50.000/ trang chuẩn A4. Chế độ trên 

không áp dụng cho viên chức của Phòng Khoa học & Hợp tác Quốc tế. 
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9. Chi biên dịch và hiệu đính ngôn ngữ trên trang web tiếng Anh của Trƣờng  

Chi cho công tác biên dịch và hiệu đính ngôn ngữ các bài viết trên trang web tiếng 

Anh của Trƣờng với mức 50.000/bài. 

10. Trang bị đồ bảo hộ lao động cho cá nhân ngƣời lao động  

Nhà trƣờng trang bị đồ bảo hộ lao động cho cá nhân ngƣời lao động hàng năm 

theo tiêu chuẩn, định mức do Nhà nƣớc quy định hiện hành.  

11. Chi khác  

Ngoài những khoản chi đã quy định, Hiệu trƣởng quyết định các mức chi cho 

những công việc đột xuất từ nguồn kinh phí dự phòng hàng năm. 

Điều 27. Sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 

1. Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp dùng để đầu tƣ phát triển, tăng cƣờng hoạt 

động sự nghiệp đào tạo. Các nội dung chi là bổ sung vốn đầu tƣ xây dựng cơ sở vật 

chất; sửa chữa lớn và mua sắm máy móc thiết bị; chi nghiên cứu hoặc áp dụng tiến bộ 

khoa học kỹ thuật công nghệ; hỗ trợ chi phí đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức đơn vị. 

2. Chi hỗ trợ đào tạo là các khoản chi hỗ trợ một phần chi phí trong thời gian học 

tập cho CBVC khi đƣợc Giám đốc ĐHĐN hoặc Hiệu trƣởng Nhà trƣờng cử đi học tập, 

bồi dƣỡng nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu công tác. Tất cả các trƣờng 

hợp xin đi học theo nhu cầu cá nhân không đƣợc hƣởng chế độ hỗ trợ này. Trƣờng 

thanh toán tiền tàu xe, lƣu trú trong thời gian đi học của CBVC từ Quỹ phát triển hoạt 

động sự nghiệp của Trƣờng. Định mức các khoản hỗ trợ nhƣ sau: 

a) Đối với CBVC đi học NCS hoặc thạc sĩ đào tạo trong nƣớc: 

- Đi thi tuyển: Đƣợc thanh toán 01 lần tiền tàu, xe đi và về (chỉ áp dụng cho 

CBVC đi dự thi tuyển lần đầu) và hỗ trợ tiền lƣu trú dƣới 01 tháng với mức 200.000 

đồng/ngày; 

- Đi bảo vệ luận án: Đƣợc thanh toán 01 lần tiền tàu, xe đi và về và hỗ trợ tiền lƣu 

trú với mức 200.000 đồng/ngày; 

- Trong quá trình học tập: Đƣợc thanh toán tiền tàu xe theo giấy triệu tập (không 

quá hai lần trong một năm) và hỗ trợ tiền ăn, ở mỗi ngày 100.000 đồng (mỗi đợt không 

quá 03 tháng). 

ĐHĐN thanh toán hỗ trợ lệ phí thi, học phí và hỗ trợ làm luận án, luận văn tốt 

nghiệp từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của ĐHĐN. Định mức chi các nội dung 

trên theo qui định hiện hành của Đại học Đà Nẵng. 

b) Đối với CBVC đi học các lớp bồi dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cao cấp lý 

luận chính trị: 

- Bồi dưỡng trong nước: Việc bồi dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị 

phải có kế hoạch trƣớc, đƣợc Hiệu trƣởng ra quyết định cử đi học hoặc đề nghị Giám 

đốc ĐHĐN xem xét quyết định. Ngƣời đƣợc cử đi học đƣợc hƣởng các chế độ sau: 
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+ Kinh phí đào tạo, bồi dƣỡng; 

+ Đƣợc thanh toán tiền mua tài liệu (nếu có thông báo trong giấy triệu tập và hóa 

đơn); 

+ Thanh toán tiền tàu xe cho 01 lần đi, về; 

+ Đƣợc hỗ trợ thêm tiền ăn theo định mức hiện hành của ĐHĐN (chỉ áp dụng 

trong trƣờng hợp đi học ngoài Thành phố Đà Nẵng). 

Tùy thuộc vào từng trƣờng hợp mà các khoản chi trên đƣợc thanh toán từ Quỹ 

phát triển hoạt động sự nghiệp của Trƣờng hay của ĐHĐN. 

- Bồi dưỡng tại nước ngoài: Việc cử CBVC đi đào tạo bồi dƣỡng hoặc đi công tác 

tại nƣớc ngoài có thể đƣợc thực hiện bằng nhiều nguồn kinh phí khác nhau. Chế độ 

thanh toán học phí và công tác phí tùy thuộc vào từng nguồn kinh phí cụ thể. Trong 

một số trƣờng hợp, Hiệu trƣởng có thể quyết định hoặc đề nghị Giám đốc ĐHĐN 

quyết định mức hỗ trợ học phí và công tác phí từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 

của Trƣờng hoặc của ĐHĐN. 

CBVC đi đào tạo bồi dƣỡng hoặc đi công tác tại nƣớc ngoài dƣới 01 tháng vẫn 

đƣợc hƣởng nguyên lƣơng; Từ 01 tháng trở lên đƣợc hƣởng 40% lƣơng nhƣng phải 

trích lại để đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cá nhân phải 

nộp theo quy định. Phần kinh phí phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo 

hiểm thất nghiệp còn lại đƣợc Trƣờng chi trả. Không áp dụng đối với những ngƣời hợp 

đồng công nhật. 

Các trƣờng hợp CBVC đi tham quan, học tập, thực tập ở nƣớc ngoài theo nhu cầu 

cá nhân từ 01 tháng trở lên thì không đƣợc hƣởng lƣơng nhƣng phải nộp phần bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cá nhân phải chi trả theo quy định. 

Trong thời gian cho phép theo quyết định, phần kinh phí phải đóng BHXH, bảo hiểm y 

tế và bảo hiểm thất nghiệp còn lại đƣợc Trƣờng chi trả. Mọi chi phí để làm thủ tục đi 

học nƣớc ngoài cá nhân phải tự trang trải. 

c) Học ngoại ngữ, tin học: 

- Các khoản hỗ trợ cho CBVC về học ngoại ngữ, tin học phục vụ cho công tác 

trong những trƣờng hợp đặc biệt sẽ đƣợc Hiệu trƣởng quyết định và chi từ Quỹ phát 

triển hoạt động sự nghiệp của nhà trƣờng. 

- Các trƣờng hợp khác đƣợc hỗ trợ theo Quy chế chi tiêu nội bộ của ĐHĐN. Nội 

dung các khoản hỗ trợ về học ngoại ngữ, tin học chi từ Quỹ phát triển hoạt động sự 

nghiệp của ĐHĐN bao gồm: 

+ Hỗ trợ thanh toán tiền tàu xe và lƣu trú khi học ngoại ngữ để đi học nƣớc ngoài; 

+ Hỗ trợ học ngoại ngữ và tin học để nâng cao trình độ; 

+ Hỗ trợ lệ phí dự thi khi đạt TOEFL từ 500 điểm hoặc IELTS từ 5,5 điểm trở lên 

hoặc các chứng chỉ khác về ngoại ngữ có trình độ tƣơng đƣơng do Bộ GD&ĐT hoặc 

tổ chức quốc tế cấp.   
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Định mức chi các khoản trên theo Quy chế chi tiêu nội bộ của ĐHĐN. 

d) Bồi dƣỡng chuyên đề, tập huấn do Bộ Giáo dục và Đào tạo triệu tập: 

+ Thanh toán tiền tàu xe, công tác phí nhƣ đi công tác nếu thời gian đi bồi dƣỡng 

không quá 7 ngày; từ ngày thứ 8 trở đi thanh toán theo mức khoán 70.000 đồng/ngày; 

+ Đƣợc xét cấp kinh phí theo công văn triệu tập; 

+ Đƣợc thanh toán tiền mua tài liệu theo công văn triệu tập và hoá đơn. 

Điều 28. Phân phối, sử dụng Quỹ thu nhập tăng thêm 

1. Nguồn chi trả thu nhập tăng thêm đƣợc trích tối đa 50% khoản chênh lệch thu lớn 

hơn chi tại các đơn vị theo quy định ở Điều 5 của Quy chế này. Hiệu trƣởng quyết định 

việc phân phối, sử dụng quỹ thu nhập tăng thêm trên nguyên tắc công bằng: những đơn 

vị và cá nhân có hiệu suất công tác cao, đóng góp nhiều cho việc tăng thu, tiết kiệm chi 

đƣợc trả nhiều hơn và đƣợc thống nhất tại Hội nghị cán bộ chủ chốt của Trƣờng.  

2. Nhằm động viên kịp thời CBVC, Trƣờng có thể tạm tính và chi trƣớc thu nhập 

tăng thêm. Sau khi quyết toán năm đƣợc duyệt, trƣờng hợp Quỹ thu nhập tăng thêm 

đƣợc trích trong năm lớn hơn phần thu nhập tăng thêm đã chi trả trong năm, thì phần 

chênh lệch dƣ đó sẽ chuyển tiếp sang năm sau để sử dụng hoặc chi trả thêm cho CBVC. 

Trƣờng hợp Quỹ thu nhập tăng thêm đƣợc trích trong năm nhỏ hơn phần thu nhập tăng 

thêm đã chi trả trong năm, thì phần chênh lệch thiếu đó sẽ đƣợc khấu trừ vào Quỹ thu 

nhập tăng thêm của năm sau.  

3. Đối với những CBVC không tuân thủ phân công của Trƣờng; tự ý tham gia giảng 

dạy cho các đơn vị bên ngoài ĐHĐN trong giờ làm việc nhƣng không báo cáo để khoa 

và nhà trƣờng quản lý; đi công tác hoặc đi học ngoài trƣờng liên tục trên 3 tháng; nghỉ 

việc riêng 1 tháng liên tục; nghỉ ốm hoặc nghỉ thai sản quá quy định; đang trong thời 

gian bị kỷ luật và các trƣờng hợp khác vi phạm quy định tại Quy chế về quản lý công tác 

chuyên môn đối với giảng viên thì không đƣợc nhận các chế độ liên quan đến thu nhập 

tăng thêm trong điều này.  

Điều 29. Sử dụng Quỹ phúc lợi 

1. Quỹ phúc lợi dùng để xây dựng, sửa chữa các công trình phúc lợi; chi cho các 

hoạt động phúc lợi tập thể ngƣời lao động; trợ cấp khó khăn đột xuất cho ngƣời lao động 

trong biên chế khi thực hiện tinh giản biên chế.  

2. Mức trích lập quỹ phúc lợi đƣợc quy định ở Điều 5 của Quy chế này. Nội dung 

và đơn giá mức chi cho CBVC trong biên chế và hợp đồng có thời hạn không xác định 

và có thời hạn của ĐHĐN đang hƣởng lƣơng 100% nhƣ sau: 

a) Chi phúc lợi trong các dịp lễ, tết 

Ngoài khoản chi hỗ trợ tiền tàu xe đi phép hàng năm theo quy định ở Điều 10, 

Trƣờng chi 5 đợt phúc lợi trong năm trong các dịp sau: 

- Tết Dƣơng lịch; 

- Tết Nguyên đán; 
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- Ngày lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5; 

- Kết thúc năm học; 

- Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. 

 Mức chi phúc lợi cho CBVC trên cơ sở Quỹ phúc lợi của Trƣờng đã đƣợc trích lập.    

 Đối với các trƣờng hợp hợp đồng công nhật, mức chi hỗ trợ phúc lợi bằng ½ mức chi cho 

CBVC của Trƣờng. 

b) Chi hỗ trợ khác 

- Cán bộ viên chức của Trƣờng lập gia đình đƣợc hỗ trợ 2.000.000 đ/ngƣời; 

- Ma chay:  

+ CBVC đƣơng chức của Trƣờng qua đời thì ngoài chế độ tử tuất do Nhà nƣớc 

quy định và phần chi hỗ trợ từ Quỹ phúc lợi của ĐHĐN; Trƣờng chi hỗ trợ 5.000.000 

đồng từ Quỹ phúc lợi của Trƣờng và tham gia tổ chức tang lễ, phúng viếng; 

+ Ngƣời thân (cha mẹ đẻ, vợ/chồng, con và cha mẹ vợ/chồng) của CBVC hoặc của 

lãnh đạo các đơn vị có quan hệ với Trƣờng qua đời, Trƣờng tổ chức phúng viếng với 

mức 1.000.000 đồng/trƣờng hợp, chi từ Quỹ phúc lợi của Trƣờng. Trƣờng hợp đặc biệt 

do Hiệu trƣởng quyết định. 

- Chi hỗ trợ cho CBVC về nghỉ hƣu: Khi CBVC về nghỉ hƣu sẽ đƣợc nhận một 

tháng lƣơng hiện hƣởng và phần quà là: 3.000.000 đồng/ngƣời từ Quỹ phúc lợi của 

Trƣờng; 

- Chi phúc lợi cho các đơn vị và cá nhân có đóng góp vào sự phát triển chung của 

Trƣờng trong các dịp Lễ, Tết và các sự kiện khác; 

- Vợ (chồng), con của CBVC đang công tác tại ĐHĐN đang theo học Đại học, 

Cao đẳng tại các trƣờng thuộc ĐHĐN đƣợc hỗ trợ 50% học phí. Vợ (chồng), con của 

CBVC đã nghỉ hƣu, mất sức, qua đời trƣớc đây đã công tác và đƣợc giải quyết chế độ 

tại ĐHĐN đang theo học Đại học, Cao đẳng tại các trƣờng thuộc ĐHĐN đƣợc hỗ trợ 

25% học phí. Nguồn để chi trả là từ Quỹ phúc lợi của ĐHĐN. Mức học phí đƣợc hỗ 

trợ là mức Chính phủ quy định cho các Trƣờng công lập (không bao gồm học phí của 

các chƣơng trình chất lƣợng cao, chƣơng trình tiên tiến, chƣơng trình liên kết với nƣớc 

ngoài...); 

- Trong một số trƣờng hợp CBVC bị bệnh nan y cần phải chữa trị lâu dài, tốn kém 

thì ngoài phần hỗ trợ từ ĐHĐN theo Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành, Hiệu trƣởng 

xem xét quyết định với mức hỗ trợ thêm 3.000.000 đồng/ trƣờng hợp từ Quỹ phúc lợi 

của Trƣờng. 

Điều 30. Sử dụng Quỹ Khen thƣởng 

1. Quỹ khen thƣởng dùng để khen thƣởng thƣờng xuyên và đột xuất cho cá nhân, 

tập thể CBVC và sinh viên, học viên khi có thành tích đặc biệt trong năm không thuộc 

chi khen thƣởng theo phạm vi khen thƣởng đã định ở các điều trƣớc điều này.  
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2. Hiệu trƣởng quyết định mức kinh phí trích lập cụ thể hàng năm trên cơ sở tồn 

quỹ năm trƣớc, dự tính năm kế hoạch và giới hạn tối đa mức trích lập quỹ theo quy 

định ở Điều 5 của Quy chế này. Nội dung chi cụ thể nhƣ sau:  

a) Các danh hiệu Nhà nƣớc và một số hình thức khen thƣởng phổ biến: Mức khen 

thƣởng đƣợc quy định ở Phụ lục 6. 

b) Những trƣờng hợp chƣa đƣợc quy định ở Phụ lục 6 thì mức khen thƣởng sẽ do 

Hội đồng thi đua khen thƣởng Trƣờng đề xuất, Hiệu trƣởng quyết định dựa trên khả 

năng tài chính của Trƣờng. 

c) Các đơn vị, cá nhân có nhiều đóng góp cho việc tìm kiếm dự án cho Trƣờng sẽ 

đƣợc xét khen thƣởng bằng 1% giá trị dự án đem lại nhƣng không vƣợt mức 

30.000.000 đồng/dự án. 

d) Riêng trƣờng hợp CBVC đƣợc phong chức danh giáo sƣ, phó giáo sƣ và bảo vệ 

thành công luận án tiến sĩ đƣợc ĐHĐN tặng thƣởng với các mức nhƣ sau:  

- Đƣợc phong chức danh giáo sƣ  : 5.000.000 đồng; 

- Đƣợc phong chức danh phó giáo sƣ  : 3.000.000 đồng; 

- Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ  : 1.000.000 đồng.  

e) Mức khen thƣởng cấp Trƣờng cho CBVC đƣợc phong chức danh giáo sƣ, phó 

giáo sƣ và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ bằng với mức khen thƣởng của ĐHĐN.  

f) Ngoài các trƣờng hợp trên, Hiệu trƣởng quyết định đối với các trƣờng hợp khen 

thƣởng đột xuất nhằm kịp thời động viên CBVC trong toàn Trƣờng. 

Điều 31. Sử dụng Quỹ dự phòng ổn định thu nhập  

1. Sử dụng Quỹ dự phòng ổn định thu nhập đã trích lập đƣợc - phần dự trữ để thực 

hiện lộ trình tăng lƣơng (nếu có) - để bổ sung nguồn thực hiện lộ trình tăng lƣơng theo 

quy định của Chính phủ.  

2. Chi hỗ trợ cho các giảng viên, nghiên cứu viên mới đƣợc tuyển dụng phải qua 

quá trình tập sự tại Trƣờng: Mức chi hỗ trợ trong hai năm đầu là 1.500.000 

đồng/ngƣời/tháng đối với thạc sĩ và 2.000.000 đồng/ngƣời/tháng đối với tiến sĩ. 

3. Chi hỗ trợ phụ cấp ăn trƣa cho ngƣời lao động ở các bộ phận phục vụ (đối với 

những ngƣời không phải mã ngạch giảng viên) với mức 15.000 đồng/ngày/ngƣời.  

4. Hỗ trợ cho ngƣời lao động không đƣợc hƣởng phụ cấp thâm niên đối với nhà 

giáo với mức 50% so với cán bộ giảng dạy.  

5. Chi điều tiết để đảm bảo ổn định thu nhập của CBVC qua các năm. 
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CHƢƠNG 3 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 32. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Kế hoạch - Tài chính 

Phòng Kế hoạch - Tài chính làm đầu mối xây dựng kế hoạch tài chính và chi tiêu 

theo Quy chế; đảm bảo các nguồn thu theo quy định để phục vụ chi tiêu kịp thời, đúng 

đối tƣợng, định mức và đúng các thủ tục, quy trình, quy định về quản lý tài chính đã 

đƣợc quy định trong Quy chế; tham mƣu cho Hiệu trƣởng những vấn đề phát sinh 

trong quá trình thực hiện Quy chế này. 

2. Trƣởng các đơn vị 

Trƣởng các đơn vị phổ biến, quán triệt Quy chế đến toàn thể CBVC trong đơn vị 

và có trách nhiệm quản lý việc thực hiện Quy chế trong đơn vị; chủ động phối hợp với 

Phòng Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị có liên quan để thực hiện Quy chế.  

Điều 33. Chế độ báo cáo và kiểm tra 

Thực hiện báo cáo theo Luật Ngân sách Nhà nƣớc và các nghị định, thông tƣ 

hƣớng dẫn hiện hành. Sau khi kết thúc năm tài chính, Trƣờng thành lập Tổ tự kiểm tra 

tài chính để kiểm tra việc thực hiện các quy định về thu chi tài chính tại đơn vị và 

thông báo công khai trong toàn Trƣờng. 

Điều 34. Thời gian áp dụng 

1. Quy chế chi tiêu nội bộ này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/08/2017. Bãi bỏ các 

quy định trƣớc đây trái với Quy chế này.  

2. Trong quá trình thực hiện sẽ có sự tổng kết, đánh giá làm cơ sở cho việc sửa 

đổi, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. Một số trƣờng hợp phát 

sinh trong quá trình thực hiện nhƣng chƣa đƣợc quy định trong Quy chế này sẽ do 

Hiệu trƣởng xem xét quyết định./. 

       

 HIỆU TRƢỞNG 

(đã ký) 

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn 
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PHỤ LỤC 

 

Phụ lục 1. 

1.1. Định mức khối lƣợng công việc của giảng viên 

 Theo thông tƣ số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, Quyết định số 

3598/QĐ-ĐHĐN ngày 06 tháng 06 năm 2016 của ĐHĐN ban hành Quy định về chế 

độ làm việc của giảng viên Đại học Đà Nẵng, Quyết định số 2007/QĐ-ĐHĐN ngày 15 

tháng 06 năm 2017 của ĐHĐN ban hành Phụ lục điều chỉnh khối lƣợng giờ nghiên 

cứu khoa học trong Quy chế chi tiêu nội bộ Đại học Đà Nẵng, định mức khối lƣợng 

công việc của giảng viên đƣợc quy định cho một năm học là 1.760 giờ, phân bổ cho 

các nhiệm vụ cụ thể nhƣ sau: 

 

Nhiệm vụ 

 

Chức danh 

Giảng dạy Nghiên 

cứu khoa 

học 

(Số giờ     

thực) 

Nhiệm vụ 

khác 

(Số giờ  

thực) 
Số giờ thực Giờ chuẩn 

Giảng viên 900 270 600 260 

Giảng viên chính 900 270 660 200 

Giảng viên cao cấp, 

Phó giáo sƣ 
900 270 720 140 

Giáo sƣ 900 270 840 20 

- Giảng viên trong thời gian tập sự có định mức bằng 0. Năm đầu tiên sau tập sự 

hoặc đối với giảng viên từ các trƣờng khác chuyển về không phải qua thời gian tập sự, 

định mức giờ chuẩn giảng dạy và NCKH bằng 50% định mức giờ chuẩn giảng dạy của giảng 

viên.  

- Giảng viên theo học sau đại học trong nƣớc đối với hệ đào tạo tập trung (Cao 

học: 2 năm, NCS: 4 năm) có định mức bằng 0. Nếu không hoàn thành chƣơng trình 

đào tạo, giảng viên phải bồi hoàn lại phần giảm định mức trong khoảng thời gian theo 

học. 

- Nữ giảng viên đang trong thời gian nghỉ thai sản theo chế độ Nhà nƣớc thì đƣợc 

miễn giảm 100% giờ nghĩa vụ. 

- Giảng viên phải tạm nghỉ theo chế độ BHXH do ốm đau hoặc theo quyết định 

của cấp có thầm quyền mỗi đợt liên tục từ 15 ngày trở lên thì cứ mỗi 15 ngày đƣợc 

miễn giảm 5% giờ nghĩa vụ của năm. Nếu trong 1 năm đƣợc phép nghỉ nhiều đợt liên 

tục nhƣ trên thì cộng dồn để tính tỷ lệ miễn giảm tƣơng ứng. 
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- Giảng viên nữ có con nhỏ từ tháng thứ 7 đến hết tháng thứ 12 đƣợc giảm 40 giờ 

chuẩn, từ tháng thứ 13 đến hết tháng 36 đƣợc giảm trừ 10% định mức giờ chuẩn. 

- Giảng viên đƣợc cử đi học nâng cao trình độ, bồi dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ, 

đi công tác hoặc tạm nghỉ việc liên tục thì đƣợc hƣởng tỷ lệ miễn giảm theo Quyết 

định số 3598/QĐ-ĐHĐN ban hành quy định về chế độ làm việc của giảng viên ĐHĐN 

ngày 16/6/2016 của Giám đốc ĐHĐN. 

1.2. Định mức giờ chuẩn giảng dạy và NCKH đối với giảng viên giữ chức vụ 

quản lý 

Giảng viên đƣợc bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc kiêm nhiệm công 

tác đảng, đoàn thể thực hiện giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo định mức giờ 

chuẩn dƣới đây (tính theo tỷ lệ % định mức cả năm quy định đối với chức danh giảng 

viên đang giữ):  

STT Chức danh 

Tỷ lệ % 

định mức 

giờ chuẩn 

của ngạch 

giảng viên 

đang giữ 

1 Hiệu trƣởng  15% 

2 Chủ tịch Hội đồng Trƣờng, Phó Hiệu trƣởng  20% 

3 Trƣởng các Phòng chức năng, Giám đốc các Trung tâm 25% 

4 Phó Trƣởng các Phòng chức năng, Phó Giám đốc các Trung tâm  30% 

5 Trƣởng khoa, Phó trƣởng khoa  

a 
Đối với khoa có số lƣợng ngƣời làm việc từ 40 giảng viên trở lên 

hoặc có quy mô từ 800 ngƣời học trở lên: 
 

 -Trƣởng khoa: 70% 

 -Phó trƣởng khoa: 75% 

b 
Đối với khoa có số lƣợng ngƣời làm việc dƣới 40 giảng viên 

hoặc có quy mô dƣới 800 ngƣời học: 
 

 -Trƣởng khoa: 75% 

 -Phó trƣởng khoa: 80% 

6 
Trƣởng Bộ môn, Phụ trách chƣơng trình chất lƣợng cao, chƣơng 

trình tiên tiến 
80% 

7 
Phó Trƣởng bộ môn, trợ lý giáo vụ khoa, chủ nhiệm lớp và cố 

vấn học tập 
85% 
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8 
Bí thƣ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Trƣờng (trƣờng hợp không 

bố trí cán bộ chuyên trách) 
 50% 

9 
Bí thƣ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Trƣờng (trƣờng hợp có bố 

trí cán bộ chuyên trách) 
70% 

10 

Phó Bí thƣ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Công đoàn, Trƣởng ban thanh 

tra nhân dân, Trƣởng ban nữ công, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 

(trƣờng hợp không bố trí cán bộ chuyên trách) 

60% 

11 

Phó Bí thƣ Đảng ủy,  Phó Chủ tịch Công đoàn, Trƣởng ban 

Thanh tra nhân dân, Trƣởng ban Nữ công, Chủ tịch Hội Cựu 

chiến binh (trƣờng hợp có bố trí cán bộ chuyên trách) 

80% 

12 
Bí thƣ chi bộ, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Ủy viên Ban chấp 

hành Công đoàn Trƣờng 
85% 

13 Phó Bí thƣ chi bộ, Phó Chủ tịch Công đoàn bộ phận 90% 

14 

Giảng viên làm công tác quốc phòng, quân sự không chuyên 

trách quy định tại Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 

15/05/2004 của Chính phủ về công tác Quốc phòng của Bộ, cơ 

quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phƣơng 

80%  

15 

Giảng viên làm công tác đoàn thanh niên, hội sinh viên, hội liên 

hiệp thanh niên thực hiện theo Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg 

ngày 06/02/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ quy định về chế độ, 

chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt 

Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề 

 

a Bí thƣ Đoàn Thanh niên Trƣờng 40% 

b Phó Bí thƣ Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên Trƣờng 50% 

c Phó Chủ tịch Hội sinh viên Trƣờng  60% 

d 
Bí thƣ Liên chi đoàn khoa (có từ 1000 sinh viên trở lên hệ chính 

quy) 
60% 

e Bí thƣ Liên chi đoàn khoa (dƣới 1000 sinh viên hệ chính quy) 85%  

  

- Giảng viên thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Trƣờng giao, định mức giờ 

NCKH đƣợc Hiệu trƣởng quy định với mức giảm trừ tối đa không quá 30%.  

- Ngƣời đƣợc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý mà không giữ một trong các 

chức danh giảng viên thì không thực hiện định mức giờ chuẩn quy định trên. 

- Giảng viên nếu giữ nhiều chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc kiêm nhiệm nhiều chức 

vụ đảng, đoàn thể thì chỉ thực hiện một định mức giờ chuẩn thấp nhất. 
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Phụ lục 2.  

Quy đổi khối lƣợng giờ thực hiện nghiên cứu khoa học 

Trong một năm học, mỗi giảng viên phải công bố kết quả nghiên cứu khoa học 

bằng các sản phẩm nghiên cứu cụ thể, đƣợc quy ra khối lƣợng giờ thực hiện nghiên 

cứu khoa học theo quy định sau (Căn cứ Quyết định số 2007/QĐ-ĐHĐN ngày 15 

tháng 06 năm 2017 ban hành Phụ lục điều chỉnh khối lƣợng giờ nghiên cứu khoa học 

trong Quy chế chi tiêu nội bộ Đại học Đà Nẵng):  

STT 
Tên hoạt 

động NCKH 
Phân loại hoạt động NCKH 

Số điểm 

quy đổi  

(đơn vị 

điểm) 

Số giờ 

quy đổi  

(đơn vị 

giờ) 

1 

Công bố bài 

báo khoa học 

 

Tạp chí SCI, SSCI thuộc Q1 2.5 1500 

Tạp chí SCI, SSCI thuộc Q2->Q4 2 1200 

Tạp chí SCIE (Q1 –>Q4) 

Tạp chí SCOPUS thuộc Q1 hoặc Q2 

trong các ngành KHXH&NV 

1.75 1050 

Tạp chí SCOPUS thuộc Q3 hoặc Q4 

trong các ngành KHXH&NV 
1.5 900 

Tạp chí quốc tế khác/kỷ yếu hội nghị 

quốc tế có ISSN 
1 600 

Tạp chí/kỷ yếu hội nghị trong danh 

mục của Hội đồng chức danh GS 

nhà nƣớc 

Lấy điểm 

cao nhất 

theo các 

ngành liên 

quan 

600 x số 

điểm quy 

đổi 

Tạp chí trong nƣớc có ISSN 0.25 150 

Kỷ yếu hội nghị cấp Trƣờng 0.25 150 

Kỷ yếu hội nghị cấp Khoa 0.15 90 

2 
Xuất bản sách 

 

Chuyên khảo 2 1200 

Giáo trình 1.5 900 

Tham khảo 
1 600 

Hƣớng dẫn (bài tập) 

Tái bản có chỉnh sửa 

(Số % nội dung chỉnh 

sửa do Trƣờng xác 

định):   

Trên 25% 

nội dung 
0.5 300 

Dƣới 25% 

nội dung 

< 0.5 

làm tròn đến 

0.05 

600 x số 

điểm quy 

đổi 
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STT Tên hoạt động NCKH 

Phân loại 

hoạt động 

NCKH 

Số điểm 

quy đổi  

(đơn vị 

điểm) 

Số giờ 

quy đổi  

(đơn vị 

giờ) 

3 

Hoàn thành đề tài cấp cơ sở 

(chỉ tính một lần vào năm nghiệm thu 

đề tài cho chủ nhiệm đề tài) 

  0.25 150 

4 

Hoàn thành đề tài cấp Bộ, tỉnh, thành 

phố, Nghị định thƣ, đề tài nghiên cứu 

cơ bản 

(các đề tài này phải đăng ký qua 

Phòng KH&HTQT và Ban 

KHCN&MT ĐHĐN để quản lý và 

nộp quản lý phí theo đúng quy định, 

chỉ tính một lần vào năm nghiệm thu 

đề tài cho chủ nhiệm đề tài) 

  0.5 300 

5 

Đề tài, dự án sản xuất cấp Nhà nƣớc 

(chỉ tính một lần vào năm nghiệm thu 

đề tài cho chủ nhiệm đề tài) 

  1 600 

6 
Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích 

đƣợc cấp trong năm 
  1 600 

7 

Hƣớng dẫn sinh viên NCKH 

(được chọn báo cáo ở Hội nghị 

SVNCKH hằng năm) 

Cấp Trƣờng 0.1666 100 

Cấp Khoa 0.0833 50 

8 

Chỉ đạo viên các đội tuyển tạo ra sản 

phẩm để tham gia các cuộc thi về 

khoa học, công nghệ và đạt giải 

Cấp Quốc gia 0.25 150 

Cấp Trƣờng 0.1666 100 

Cấp Khoa 0.0833 50 

9 

Thực hiện báo cáo khoa học tại Bộ 

môn, Khoa (Nhóm đọc, seminar 

Nhóm TRT) 

  0.0833 50 

10 
Đọc phản biện bài báo khoa học của 

tạp chí/kỷ yếu hội nghị 

Quốc tế 0.1666 10 

Trong nƣớc 0.0833 5 

11 
Thực hiện hợp đồng chuyển giao 

công nghệ 
  

Giá trị hợp 

đồng từ 500 

triệu đồng 

trở lên 

600 x số 

điểm quy 

đổi 

Những giảng viên chƣa hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học thì số giờ dành 

cho việc nghiên cứu khoa học chƣa đạt kết quả cụ thể trong năm đƣợc quy đổi theo hệ 

số: 10 giờ thực hiện NCKH quy đổi bằng 1 giờ chuẩn giảng dạy, để giảm trừ vào số 

giờ giảng vƣợt định mức giờ chuẩn khi thanh toán tiền giảng cho khối lƣợng vƣợt giờ. 

Trƣờng hợp số giờ NCKH trong năm vƣợt định mức sẽ đƣợc chuyển sang tính cho 

năm liền kề. 
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Phụ lục 3. 

Hệ số quy đổi để tính khối lƣợng giảng dạy 

3.1. Giảng dạy sau đại học 

TT Nội dung công việc và điều kiện thực hiện Hệ số Tiết quy đổi  

1 Hệ số lớp đông   

      - Lớp có số học viên đến 40 1,0  

      - Lớp có số học viên từ 41 đến 50 1,1  

      - Lớp có số học viên từ 51 đến 60 1,2  

      - Lớp có số học viên từ 61 đến 70 1,3  

      - Lớp có số học viên từ 71 đến 80 1,4  

      - Lớp có số học viên  trên 80 1,5  

2 Hệ số chức danh giảng dạy   

        - Tiến sĩ 1,2  

        - PGS, TSKH 1,4  

        - Giáo sƣ 1,6  

3 Hệ số giảng dạy sau đại học   

 - Giảng dạy các học phần cao học  1,5  

 - Giảng dạy chuyên đề nghiên cứu sinh (NCS)  2,0  

4 Hệ số dạy và coi thi ở các địa phƣơng ngoài ĐN  1.4  

5 Thi kết thúc học phần   

      - Ra đề thi kèm theo đáp án  4,5 tiết/đề 

      - Coi thi, giám sát thi  1,5 tiết/ngƣời /suất thi 

      - Chấm thi giữa kỳ  1 tiết/10 bài 

      - Chấm thi kết thúc học phần  1 tiết/5 bài 

6 Chi thù lao cho tập thể cán bộ hƣớng dẫn   

    - Hƣớng dẫn học viên cao học:  30 tiết/1 học viên 

       + Hoàn thành đề cƣơng chi tiết            10 tiết/1 học viên 

       + Bảo vệ luận văn cao học            20 tiết/1 học viên 

    - Hƣớng dẫn NCS:  300 tiết/ 1NCS 

        + Bảo vệ tổng quan            50 tiết/ 1 NCS 

        + Bảo vệ ba chuyên đề            75 tiết/1 NCS 

        + Bảo vệ cơ sở            75 tiết/1 NCS 

        + Bảo vệ chính thức            100 tiết/1 NCS 
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7 Chi bảo vệ đề cƣơng và chuyên đề   

    - Bảo vệ đề cƣơng luận văn cao học 

           + Chủ tịch 

           + Thƣ ký 

           + Uỷ viên 

           + Khoa 

           + Phòng Đào tạo 

 

 

2,0 tiết  

1,5 tiết  

1,0 tiết/ ĐC/ ủy viên 

1,0 tiết  

1,5 tiết 

 - Bảo vệ tổng quan nghiên cứu và chuyên đề NCS 

           + Chủ tịch 

           + Phản biện 

           + Thƣ ký 

           + Khoa 

           + Phòng Đào tạo 

 

 

8,0 tiết 

8,0 tiết  

6,0 tiết  

1,5 tiết  

1,5 tiết 

8 Chi cho bảo vệ luận văn cao học    

    -  Chi thù lao đọc luận văn: 

           + Phản biện 

           + Các thành viên khác 

   - Bồi dƣỡng Hội đồng: 

           + Chủ tịch 

           + Thƣ ký 

           + Phản biện 

           + Uỷ viên 

  - Chi công tác tổ chức bảo vệ luận văn   

 

 

10 tiết/ LV/phản biện 

 5 tiết/ LV/ thành viên 

 

3,0 tiết/ LV 

2,5 tiết/ LV 

2,5 tiết/ LV/ phản biện 

2,0 tiết/ LV/ ủy viên 

4,5 tiết/ LV 

9 Chi cho bảo vệ luận án NCS    

 
   - Chi cho việc chuẩn bị bảo vệ luận án 

 
25 tiết/ phản biện kín  

 
- Chi cho việc báo cáo tiến độ và đánh giá luận án 

cấp bộ môn 
 

50 tiết/ 1 NCS 

 

   - Chi cho đánh giá luận án cấp cơ sở:  

          + Phản biện  

          + Các thành viên khác 

 

 

20 tiết/ LA/ phản biện  

10 tiết/ LA/ thành viên 

 

- Chi bồi dƣỡng hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở : 

           + Chủ tịch 

           + Thƣ ký 

 

 

8 tiết 

5 tiết 
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           + Phản biện 

           + Uỷ viên 

  - Chi công tác tổ chức bảo vệ  

5 tiết/ LA/ phản biện 

3 tiết/ LA/ ủy viên 

10 tiết/ LA 

 

 - Chi bảo vệ hội đồng chấm luận án cấp Nhà nƣớc: 

       + Họp trù bị  hội đồng chấm luận án   

 + Đọc và nhận xét luận án: 

 Phản biện                                    

 Các thành viên khác 

       + Chi bồi dƣỡng hội đồng: 

 Chủ tịch                                    

 Thƣ ký 

 Phản biện 

 Uỷ viên 

        + Chi công tác tổ chức bảo vệ  

 

 

25 tiết/ LA 

 

20 tiết/LA/ phản biện 

10 tiết/LA/ thành viên 

 

10 tiết  

8  tiết  

8 tiết/ LA/ phản biện 

5 tiết/ LA/ ủy viên 

10 tiết/ LA 

10 

Công tác xét và công nhận tốt nghiệp SĐH 

           + Cao học 

           + Nghiên cứu sinh 

 

 

3 tiết/ học viên 

5 tiết/ 1 NCS 

 

3.2. Giảng dạy đại học 

TT Nội dung công việc và điều kiện thực hiện Hệ số Tiết quy đổi  

1 Hệ số lớp đông   

      - Lớp có số sinh viên đến 50 1,0  

      - Lớp có số sinh viên  từ 51 đến 60 1,1  

      - Lớp có số sinh viên  từ 61 đến 70 1,2  

      - Lớp có số sinh viên  từ 71 đến 80 1,3  

      - Lớp có số sinh viên  từ 81 đến 90 1,4  

      - Lớp có số sinh viên  từ 91 đến 100 1,5  

      - Lớp có số sinh viên  từ 100 đến 110 1,6  

      - Lớp có số sinh viên  trên 110 1,7  

 Đối với các học phần ngoại ngữ    

      - Lớp có số sinh viên đến 35 1,0  

      - Lớp có số sinh viên từ 36 đến 50 1,2  

      - Lớp có số sinh viên từ 51 trở lên  1,4  
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2 Hệ số dạy và coi thi ở các địa phƣơng ngoài ĐN 1,5  

3 Hệ số chức danh giảng dạy   

        - Giảng viên 1,0  

        - Giảng viên chính - Thạc sĩ, Tiến sĩ 1,2  

        - Giảng viên chính - Tiến sĩ 1,3  

        - Phó giáo sƣ 1,4  

        - Giáo sƣ  1,6  

4 Hệ số giảng dạy các lớp CLC    

 -  Giảng dạy bằng tiếng Việt 1,2  

 - Các học phần ngoại ngữ 1,2  

 - Giáo trình và tài liệu bằng Tiếng Anh, 

giảng dạy bằng Tiếng Việt 
1,5 

 

 - Giảng dạy bằng tiếng Anh 3,0  

5 Đề án   2 tiết/ SV 

6 Khóa luận tốt nghiệp    

         - Hƣớng dẫn khóa luận   15 tiết / khóa luận  

         - Đọc, nhận xét và đánh giá   2 tiết / khóa luận 

         - Chấm bảo vệ khóa luận tốt nghiệp  3 tiết /SV/ Hội đồng 

7 Báo cáo tốt nghiệp    

         - Hƣớng dẫn thực tập và viết báo cáo    10 tiết/ SV 

         - Chấm báo cáo tốt nghiệp  1,5 tiết /báo cáo 

8 Thi kết thúc học phần   

 - Ra đề thi tự luận kèm theo đáp án  3,0 tiết/ môn 

 - Ra đề thi trắc nghiệm  6,0 tiết/ bộ đề 

         - Coi thi, giám sát thi  1 tiết/ngƣời/suất thi 

         - Chấm thi giữa kỳ   1 tiết/20 bài 

         - Chấm bài thi kết thúc học phần   1 tiết/10 bài 

 
- Chấm thi vấn đáp (kể cả học phần thi vấn 

đáp ngoại ngữ) 
 

1 tiết/ 5 SV  

9 Thi và xét tốt nghiệp   

 - Phụ đạo tốt nghiệp (VLVH)  6 tiết/ môn thi 

 - Ra đề thi kèm theo đáp án  5 tiết/đề 



37 

 

         - Coi thi, giám sát thi  2 tiết/ngƣời/suất thi 

         - Chấm thi  1 tiết/ 5 bài 

         - Công tác xét và công nhận tốt nghiệp ĐH  2 tiết/ SV 

10 Giảng viên chủ nhiệm lớp/ cố vấn học tập  45 tiết/lớp/ năm 

 

Ghi chú: Các hệ số tính trong Phụ lục 3 đƣợc nhân với số tiết của từng học phần theo 

từng nội dung một và cộng tất cả để đƣợc số tiết quy đổi. 
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Phụ lục 4. 

Hệ số trách nhiệm quản lý và phục vụ 

STT Chức danh Hệ số Ghi chú 

1 
Hiệu trƣởng, Chủ tịch Hội đồng 

Trƣờng  
6,5 

 

2 Phó Hiệu trƣởng 5,5  

3 
Trƣởng Phòng chức năng và 

tƣơng đƣơng 
4,0 

 

4 
Phó Trƣởng phòng chức năng và 

tƣơng đƣơng 
3,0 

Kế toán trƣởng đƣợc cộng thêm 

0,5  

5 

Viên chức 

- Trong thời gian tập sự: 1,4 

- Hết tập sự đến năm thứ 5: 1,8 

- Từ năm thứ 6 trở đi: 2,0  

- Từ năm thứ 10 trở đi: 2,2 

- Ngạch chính:  2,5 
1,4-2,5 

Mã số chức danh nghề nghiệp 

hành chính sự nghiệp: 01.002 

(CVC); 01.003(CV); V.05.01.03 

(NCV) và các chức danh nghề 

nghiệp tƣơng đƣơng. 

Ví dụ: 

+ Tài chính:  06.030 (KTVC) 

                      06.031 (KTV) 

+ KHKT:     V.05.02.06 (KSC) 

                     V.05.02.07 (Kỹ sƣ) 

6 

Viên chức và nhân viên 

- Trong thời gian tập sự: 1,0 

- Hết tập sự đến năm thứ 5: 1,2  

- Từ năm thứ 6 trở đi: 1,4   

   1,0-1,4 

Mã số chức danh nghề nghiệp: 

01.004 (cán sự); V.10.01.04 

(TVV hạng IV); 01.005 (NV 

đánh máy; NV kỹ thuật; NV văn 

thƣ; Lái xe cơ quan) và các chức 

danh nghề nghiệp tƣơng đƣơng. 

Thủ quỹ 06.035 

Ví dụ: 

Tài chính:  06.032 (KTVTC) 

Kỹ thuật viên: V.05.02.08 

7 

Nhân viên 

- Hai năm đầu: 0,8 

- Từ năm thứ 3 đến năm thứ 5: 

1,0 

- Từ năm thứ 6 trở đi: 1,2  

  0,8-1,2 

Mã số chức danh nghề nghiệp 

01.005 (NV phục vụ; NV bảo 

vệ) và các chức danh nghề 

nghiệp tƣơng đƣơng, nhƣ tài 

chính 06.033 (KTV sơ cấp) 

8 Trƣởng khoa 3,5  
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9 Phó trƣởng khoa 2,5  

10 Giáo vụ khoa 2,0 Viên chức giảng dạy kiêm nhiệm 

11 Trƣởng bộ môn 2,5  

12 Phụ trách phòng thực hành 0,5 

Viên chức giảng dạy kiêm 

nhiệm: 0,5 

Viên chức khác: tính theo hệ số 

mã ngạch viên chức + 0,5 

13 Phụ trách Ký túc xá   
Tính theo hệ số mã ngạch viên 

chức + 0,5 

14 

Tổ trƣởng các Tổ chuyên trách 

do Hiệu trƣởng Nhà trƣờng quyết 

định thành lập 

 

+ 0,5 vào hệ số trách nhiệm viên 

chức đang đƣợc hƣởng 

 

Ghi chú:  

- Các hệ số ghi trong Bảng Phụ lục 4 là giới hạn trên cho từng chức danh. 

- Các Trung tâm hạch toán độc lập tự xây dựng hệ số trách nhiệm quản lý cho các 

chức danh của Trung tâm trên cơ sở hệ số trách nhiệm tƣơng ứng đƣợc quy định ở Phụ 

lục 4 của Quy chế này. 
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Phụ lục 5. 

Hệ số phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ chuyên trách thuộc các tổ chức Đảng, 

Công đoàn, Đoàn Thanh niên 

STT Chức danh lãnh đạo Hệ số 

I. Đảng  

1 Bí thƣ Đảng ủy Trƣờng 6,0 

2 Phó Bí thƣ Đảng ủy Trƣờng 5,0 

3 Chủ nhiệm UB Kiểm tra Đảng ủy Trƣờng  4,0 

4 Phụ trách Văn phòng Đảng uỷ Trƣờng  2,0 

5 Bí thƣ chi bộ  1,0 

II. Công đoàn  

3 Chủ tịch Công đoàn Trƣờng  5,0 

4 Phó Chủ tịch Công đoàn Trƣờng  4 

5 Trƣởng ban Thanh tra nhân dân  3,0 

6 
Cán bộ phụ trách văn phòng công đoàn trƣờng, Chủ tịch Hội cựu 

chiến binh Trƣờng 

1,0 

7 Trƣởng Ban Nữ công Trƣờng 0,6 

8 Chủ tịch công đoàn bộ phận 0,5 

III. Đoàn Thanh niên  

1 Bí thƣ Đoàn Trƣờng 4,0 

2 Phó Bí thƣ Đoàn Trƣờng, Chủ tịch Hội Sinh viên Trƣờng 3,0 

3 Bí thƣ Liên chi Đoàn có từ 1.000 đoàn viên trở lên (là cán bộ) 1,0 

4 Bí thƣ Liên chi Đoàn có dƣới 1.000 đoàn viên (là cán bộ) 0,7 

Ghi chú: 

Hệ số trong Phụ lục 5 đƣợc tính: 

- Tính 100% đối với cán bộ chuyên trách; 

- Tính 60% đối với cán bộ không chuyên trách;  

- Trƣờng hợp cán bộ không chuyên trách có giữ chức vụ chính quyền mà hệ số 

phụ cấp đƣợc hƣởng nhỏ hơn 60% theo chức vụ của Phụ lục 5 thì đƣợc hƣởng 60% 

theo chức vụ của Phụ lục 5 và đƣợc tính là chức vụ thứ nhất; 

- Tính 30% đối với cán bộ kiêm nhiệm chức vụ thứ hai; 

- Từ chức vụ thứ ba không đƣợc tính hệ số phụ cấp; 

- Trƣờng hợp đặc biệt do Hiệu trƣởng quyết định. 
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Phụ lục 6. 

Định mức chi khen thƣởng của Đại học Đà Nẵng 

 (Theo Nghị định số: 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thƣởng và luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của luật thi đua, khen thƣởng) 

Số 

TT 

Danh hiệu thi đua 

hoặc hình thức khen thƣởng 

Mức thƣởng 

(Hệ số x mức lƣơng tối thiểu) 

Cá nhân 

(Hệ số) 

Tập thể 

(Hệ số) 

1 Huân chƣơng Hồ Chí Minh 30,5 61,0 

2 Huân chƣơng Độc lập hạng Nhất 15,0 30,0 

3 Huân chƣơng Độc lập hạng Nhì 12,5 25,0 

4 Huân chƣơng Độc lập hạng Ba 10,5 21,0 

5 Huân chƣơng Lao động hạng Nhất 9,0 18,0 

6 Huân chƣơng Lao động hạng Nhì 7,5 15,0 

7 Huân chƣơng Lao động hạng Ba 4,5 9,0 

8 Anh hùng lao động 15,5 31,0 

9 Cờ Thi đua của Chính phủ  24,5 

10 Cờ Thi đua của Bộ,Thành phố   15,5 

11 Nhà giáo Nhân dân 12,5  

12 Nhà giáo Ƣu tú 9,0  

13 Chiến sĩ Thi đua toàn quốc 4,5  

14 Chiến sĩ thi đua cấp Bộ 3,0  

15 Chiến sĩ thi đua, Giảng viên giỏi cấp cơ sở 1,0 3,0 

16 Bằng khen của Thủ tƣớng Chính phủ 1,5 3,0 

17 Bằng khen của Bộ trƣởng (hoặc tƣơng đƣơng) 1,0 2,0 

18 Kỷ niệm chƣơng "Vì sự nghiệp giáo dục" 0,6  

19 Kỷ niệm chƣơng các ngành khác 0,3  

20 Tập thể Lao động xuất sắc   1,5 

21 Lao động tiên tiến 0,3 0,8 

22 Giấy khen của giám đốc Đại học Đà Nẵng Theo quy định của ĐHĐN 

23 Giấy khen của Hiệu trƣởng  0.2  

 


