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QUYẾT ĐỊNH 

V.v ban hành “Quy định quản lý người nước ngoài làm việc tại 

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng” 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

Căn cứ Luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13 của Quốc hội khoá 13 ban hành ngày 

18 tháng 06 năm 2012; 

Căn cứ Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt 

Nam số 47/2014/QH2013 ban hành ngày 16 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 32 ngày 04/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Đà 

Nẵng và các trường thuộc Đại học Đà Nẵng;  

Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 09 năm 2010 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”; 

Căn cứ Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về Lao động nước ngoài 

làm việc tại Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng 

Chính phủ Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; 

Căn cứ Thông tư Số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 03 năm 2014 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các 

cơ sở giáo dục đại học thành viên;  

Căn cứ Thông tư số 34/2014/TT-BGDĐT ngày 15/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 

2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; 

Căn cứ Quyết định số 6950/QĐ-ĐHĐN ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Đại học 

Đà Nẵng về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, các cơ sở giáo dục đại học 

thành viên và các đơn vị trực thuộc;   

Căn cứ Quyết định số 666/QĐ-ĐHĐN ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Đại học Đà 

Nẵng về việc ban hành quy định về Công tác quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Đại 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-ĐHKT      Đà Nẵng, ngày..... tháng..... năm….. 

DỰ THẢO 

ĐÃ GÓP Ý 
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học Đà Nẵng; 

Xét đề nghị của Ông Trưởng Phòng Khoa học và HTQT, 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1.  Ban hành “Quy định quản lý người nước ngoài làm việc tại Trường Đại học 

Kinh tế - Đại học Đà Nẵng”. 

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 3: Các Ông/Bà Trưởng các Khoa, các Phòng, các đơn vị có liên quan và LĐNN 

tại Trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận:   HIỆU TRƯỞNG 

- Như Điều 3; 

- Ban HTQT {để báo cáo} 

- Lưu: VT, P.KH&HTQT 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

 

QUY ĐỊNH 
Quản lý người nước ngoài làm việc tại                                   

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-ĐHKT ngày…..tháng…..năm…….của Hiệu 

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

 
CHƯƠNG I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1.  Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với người nước ngoài đến học tập và làm việc tại Trường Đại 

học Kinh tế (ĐHKT), bao gồm: tình nguyện viên, giảng viên nước ngoài hoặc các chuyên gia 

đến tham gia giảng dạy và làm việc tại Trường ĐHKT, gọi chung là Lao động nước ngoài 

(LĐNN). 

Điều 2.  Phạm vi điều chỉnh  

1. Quy định này hướng dẫn thủ tục tiếp nhận và quản lý đối với người nước ngoài làm 

việc tại Trường ĐHKT gồm có các nhóm (được trả thù lao hoặc không được trả thù 

lao): giảng viên thỉnh giảng ngắn hạn và dài hạn; các chuyên gia làm công tác chuyên 

môn và nghiên cứu ngắn hạn và dài hạn; các tình nguyện viên hoạt động ngắn hạn và 

dài hạn. 

2. Quy định này quy định quyền, nghĩa vụ của người nước ngoài, của các đơn vị và cá 

nhân liên quan đến công tác quản lý người nước ngoài tại Trường ĐHKT. 

Điều 3.  Ngôn ngữ làm việc 

1. Tiếng Anh là ngôn ngữ làm việc chính thức của LĐNN tại Trường ĐHKT. 

2. LĐNN có thể sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ (qua phiên dịch) khi làm việc. 

 

Điều 4.  Giải thích từ ngữ  

Trong văn bản này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Người nước ngoài: là người không có quốc tịch Việt Nam. 

2. Chuyên gia: là người lao động nước ngoài, có bằng đại học trở lên hoặc tương đương 

và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp 

với vị trí công việc mà người LĐNN dự kiến đảm nhận tại Trường ĐHKT.  
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3. Tình nguyện viên: là người LĐNN làm việc tại Trường Đại học Kinh tế theo hình thức 

tự nguyện và không hưởng lương để đóng góp cho cộng đồng và đem lại lợi ích cho 

người khác.  

4. Đơn vị trực tiếp sử dụng lao động: là các Khoa chuyên môn/các đơn vị trong Trường 

có nhu cầu sử dụng lao động 

 

CHƯƠNG II 

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC TIẾP NHẬN LĐNN 

Điều 5.  Điều kiện sức khỏe và tuổi đối với LĐNN 

1. Điều kiện sức khỏe: LĐNN làm việc tại Trường ĐHKT phải có đủ sức khỏe để làm 

việc và có giấy chứng nhận đảm bảo sức khỏe theo quy định của Bộ luật lao động đang 

có hiệu lực; 

2. Điều kiện về tuổi: từ đủ 18 tuổi trở lên, không quá 70 tuổi đối với giảng viên chuyên 

ngành và không quá 55 tuổi đối với giảng viên dạy tiếng Anh. 

Điều 6.  Điều kiện hồ sơ đối với LĐNN 

1. Đối với các trường hợp thuộc diện cấp Giấy phép lao động (gọi tắt là GPLĐ) 

Áp dụng với LĐNN là giảng viên tiếng Anh, giảng viên chuyên ngành, nghiên cứu viên 

hoặc tình nguyện viên có ký kết hợp đồng lao động với Nhà trường và thời gian làm việc trên 

1 tháng và thời gian cộng dồn quá 90 ngày trong 01 năm. Hồ sơ bao gồm: 

a. Bản sao hộ chiếu và thị thực (nếu có) còn hạn ít nhất 06 tháng; 

b. Bản sao và bản dịch có xác nhận các bằng cấp, chứng chỉ (đối với trường hợp phải 

xin GPLĐ):  

- Đối với dạy tiếng Anh: cần có bằng Đại học trở lên và Chứng chỉ Chuẩn mực 

quốc tế về phương pháp giảng dạy tiếng Anh (TESOL hoặc các chứng chỉ khác 

tương đương). 

- Đối với dạy chuyên ngành: Thạc sĩ trở lên (chuyên ngành đào tạo đúng với 

chuyên môn giảng dạy). 

c. Bản tóm tắt lý lịch;  

d. Bản chính lý lịch tư pháp; 

e. Chứng nhận ít nhất 03 năm kinh nghiệm liên quan đến vị trí dự kiến đảm nhận. 

Sau khi LĐNN đáp ứng đủ các yêu cầu của vị trí tuyển dụng và được Nhà trường đồng ý tiếp 

nhận, LĐNN sẽ được yêu cầu cung cấp thêm hồ sơ để làm thủ tục cấp giấy phép lao động. 

Danh sách hồ sơ yêu cầu được hướng dẫn cụ thể theo Khoản 1, Điều 10 của Quy định này. 

2.  Đối với trường hợp không thuộc diện được cấp GPLĐ 

a. Các trường hợp người LĐNN không thuộc diện cấp GPLĐ, bao gồm: 
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- Được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận vào giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở 

giáo dục, đào tạo tại Việt Nam; 

- Tình nguyện viên có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ 

chức quốc tế tại Việt Nam; 

- Vào Việt Nam làm việc tại vị trí chuyên gia có thời gian làm việc dưới 30 ngày và 

thời gian cộng dồn không quá 90 ngày trong 01 năm; 

- Có hộ chiếu công vụ vào làm việc tại Trường ĐHKT. 

b. Hồ sơ yêu cầu:  

- Bản sao hộ chiếu và thị thực (nếu có) còn hạn ít nhất 06 tháng; 

- Bằng Đại học trở lên và có chuyên ngành đào tạo đúng với chuyên môn làm việc tại 

Trường ĐHKT; 

- Bản tóm tắt lý lịch. 

c. Thủ tục xác nhận người LĐNN không thuộc diện cấp GPLĐ 

- Văn bản đề nghị xác nhận người LĐNN không thuôc diện cấp GPLĐ; 

- Danh sách trích ngang về người LĐNN với các nội dung gồm họ, tên, tuổi, giới tính, 

quốc tịch, số hộ chiếu, ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc, vị trí công việc của 

người LĐNN; 

- Các giấy tờ để chứng minh người LĐNN không thuộc diện cấp GPLĐ, bao gồm 01 

bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực. Nếu của 

nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng 

thực theo quy định của Pháp luật Việt Nam. 

- Toàn bộ hồ sơ gửi về Cục Việc làm - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và nhận 

được kết quả trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ. 

- Lưu ý: Thời hạn xác nhận người LĐNN không thuộc diện cấp GPLĐ không quá 2 

năm. 

Điều 7. Thủ tục tiếp nhận LĐNN 

1. Phòng Khoa học & HTQT là đơn vị đầu mối để tiếp nhận thông tin của LĐNN và hồ 

sơ của LĐNN. Phòng Khoa học & HTQT tập hợp nhu cầu về LĐNN được đề xuất bởi 

các Khoa chuyên môn/đơn vị chức năng; Phòng Đào tạo và các đơn vị trong Trường 

và hỗ trợ các đơn vị liên lạc với LĐNN (Thời gian cụ thể xem Phụ lục Quy trình 

tuyển dụng và tiếp nhận lao động nước ngoài làm việc tại Trường ĐHKT). 

2. Phòng Khoa học & HTQT sau khi tiếp nhận hồ sơ, tiến hành phối hợp với Phòng Tổ 

chức - Hành chính và các đơn vị khác trong Trường xử lý hồ sơ. Trong quá trình này, 

bộ hồ sơ của LĐNN sẽ được chuyển cho các Khoa chuyên môn/đơn vị chức năng có 

nhu cầu tiếp nhận LĐNN kiểm tra lại. 

3. Phòng Khoa học & HTQT trình Ban Giám hiệu phê duyệt. 
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4. Phòng Khoa học & HTQT thông báo kết quả với người/đơn vị nộp hồ sơ và các Khoa 

chuyên môn/đơn vị chức năng liên quan. 

5. Phòng Khoa học & HTQT hỗ trợ thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến LĐNN 

như xin GPLĐ, xin visa. 

 

CHƯƠNG III 

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG VÀ ĐỀ NGHỊ CẤP GPLĐ 

CHO LĐNN 

Điều 8.   Soạn thảo và ký kết hợp đồng lao động với LĐNN  

1. Ký kết hợp đồng lao động: 

a. Đối với các thỏa thuận về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và 

nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động, Trường ĐHKT sẽ ký kết hợp đồng 

lao động đối với LĐNN; 

b. Đối với các thỏa thuận không thuộc Điểm a Khoản này, Trường ĐHKT và LĐNN 

sẽ ký kết các văn bản khác phù hợp.  

2. Phòng Khoa học & HTQT chịu trách nhiệm chính soạn thảo các loại hợp đồng/ văn 

bản nêu tại khoản 1 Điều này trên cơ sở các quy định của pháp luật có liên quan. 

3. Phòng Thanh tra - Pháp chế tư vấn và hỗ trợ Phòng Khoa học & HTQT và các đơn vị 

liên quan về các vấn đề pháp lý có liên quan đến các loại hợp đồng/ văn bản nêu tại 

Khoản 1 Điều này. 

Điều 9.  Đăng ký sử dụng LĐNN  

Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày người sử dụng lao động dự kiến tuyển người LĐNN, 

Trường ĐHKT phải báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người LĐNN, bao gồm: vị trí 

công việc, số lượng, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, mức lương, thời gian làm việc 

và nộp trực tiếp tới Cục Việc Làm - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Hà Nội 

theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ. 

1. Hồ sơ: 

- Văn bản báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người LĐNN theo quy định của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội là một bản chính theo mẫu số 1 kèm theo Nghị định 

số 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Quyết định thành lập ĐHĐN và Trường ĐHKT. 

2. Cách thức thực hiện:   

Hoàn thiện 1 bộ hồ sơ theo quy định và nộp Phòng Quản lý lao động nước ngoài - Cục 

Việc làm - Tầng 6 - Tòa nhà liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ngõ 

8B - Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội. Thời hạn cấp giấy phép theo quy định là 9 

ngày làm việc. 
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3. Trường hợp thay đổi nhu cầu sử dụng người LĐNN: 

Trường hợp đã được chấp thuận sử dụng người LĐNN mà có thay đổi nhu cầu sử dụng 

người LĐNN thì phải nộp trực tiếp báo cáo giải trình điều chỉnh, bổ sung trước ít nhất 

30 ngày kể từ ngày dự kiến tuyển mới, tuyển thêm hoặc tuyển để thay thế người LĐNN 

tại Cục Việc Làm theo Mẫu số 2 (Phụ lục 3) ban hành kèm theo Nghị định số 

11/2016/NĐ-CP của Chính phủ. 

Điều 10.  Đề nghị cấp GPLĐ cho LĐNN  

Sau khi nhận được công văn chấp thuận về việc sử dụng LĐNN, Nhà trường gửi hồ sơ 

đề nghị cấp GPLĐ theo Nghị định số 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành, như sau: 

1. Hồ sơ bao gồm: 

a. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy 

định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là một bản chính theo mẫu số 

03  kèm theo Nghị định số 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ; 

b.  Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định 

của Bộ Y tế ( có giá trị 1 năm tính đến ngày nộp hồ sơ).; 

Lưu ý: Hiện nay tại Thành Phố Đà Nẵng chỉ chấp nhận giấy chứng nhận sức khỏe do Bệnh 

viện Đà Nẵng, Bệnh viện C, Bệnh viện Hoàn Mỹ và Bệnh viện Tâm Trí cấp. 

c. Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách  nhiệm 

hình sự (lý lịch tư pháp) theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước 

ngoài có giá trị trong thời hạn 06 tháng, tính đến thời điểm nộp hồ sơ: 

- Trường hợp người lao động nước ngoài đã và đang cư trú tại Việt Nam: 

+ Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

cấp. 

+ Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp. 

- Trường hợp người lao động nước ngoài chưa từng cư trú tại Việt Nam: 

+ Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp. 

d. Bằng tốt nghiệp từ đại học hoặc tương đương trở lên và có ngành nghề đào tạo 

phù hợp với chuyên môn giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông; 

e. Văn bản thông báo chấp thuận vị trí công việc được sử dụng lao động người nước 

ngoài của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sau khi được Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thành phố chấp thuận. (Bản chính/ bản sao); 

f.  Hai (02) ảnh màu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ 

hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính 

đến thời điểm nộp hồ sơ; 



HTQT-LDNN-QĐ 

8 
 

g. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu và Visa còn giá trị theo quy 

định của pháp luật; 

h. Hợp đồng lao động; 

i. Văn bản chứng nhận có ít nhất 03 năm kinh nghiệm của đơn vị công tác cũ hoặc 

hiện tại có liên quan đến ngành nghề xin cấp giấy phép lao động. 

      2.  Hồ sơ đề nghị cấp GPLĐ đối với một số trường hợp đặc biệt 

a. Đối với LĐNN đã được cấp GPLĐ và đang còn hiệu lực mà làm việc cho người sử 

dụng lao động khác ở cùng vị trí công việc ghi trong GP, hố sơ đề nghị sẽ bao gồm 

giấy tờ quy định tại các Khoản a, f, g và h của mục 1 điều này và GPLĐ hoặc bản 

sao chứng thực GPLĐ đã được cấp. 

b. Đối với người LĐNN đã được cấp GPLĐ và đang còn hiệu lực mà làm khác vị trí 

công việc ghi trong GPLĐ theo quy định pháp luật nhưng không thay đổi người sử 

dụng lao động thì hồ sơ đề nghị cấp GPLĐ gồm các giấy tờ quy định tại các khoản 

a, d f, g, h, i của mục 1 điều này và GPLĐ hoặc bản sao chứng thực GPLĐ đã 

được cấp. 

c. Đối với người LĐNN đã được cấp GPLĐ và đang còn hiệu lực theo quy định tại 

Điều 174 của Bộ Luật Lao động mà có nhu cầu tiếp tục làm việc cùng vị trí công 

việc đã ghi trong GPLĐ thì hồ sơ đề nghị cấp GPLĐ gồm các giấy tờ quy định tại 

các Khoản a, b, c, f, g và h của mục 1 điều này. 

3.  Hợp pháp hóa lãnh sự, chứng thực các giấy tờ 

a. Các giấy tờ trong hồ sơ như bằng cấp, lý lịch tư pháp, giấy khám sức khoẻ, chứng 

nhận kinh nghiệm, hộ chiếu là 01 bản chụp kèm theo bản gốc hoặc 01 bản sao có 

chứng thực. Nếu các giấy tờ trên của nước ngoài thì phải được chứng thực bởi Cơ 

quan ngoại giao hay tư pháp ở nước ngoài hoặc Đại sứ quán hay Lãnh sự quán của 

nước đó tại Việt Nam, sau đó phải được hợp pháp hóa lãnh sự bởi Đại sứ quán 

Việt Nam tại nước ngoài hoặc Cơ quan ngoại giao tại Việt nam như Bộ ngoại giao 

hay các Sở Ngoại vụ và dịch ra tiếng Việt. 

b. Hợp đồng lao động là 01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao 

có chứng thực. 

4. Thời hạn của GPLĐ 

Dựa trên thời hạn của hợp đồng lao động nhưng không quá 02 năm. 

5. Trình tự cấp GPLĐ 

a. Trước ít nhất 30 ngày làm việc, kể từ ngày người LĐNN dự kiến bắt đầu làm việc 

cho Trường ĐHKT thì Nhà trường phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động 

cho Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
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b. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp GPLĐ, 

Cục Việc Làm sẽ cấp GPLĐ theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

quy định. 

Điều 11.  Đề nghị cấp lại GPLĐ cho LĐNN 

1. Các trường hợp cấp lại GPLĐ 

a. GPLĐ còn thời hạn bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong GPLĐ, trừ 

các trường hợp đặc biệt như đã nêu ở Khoản 2, Điều 10. 

b. GPLĐ còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày. 

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại GPLĐ 

a. Văn bản đề nghị cấp lại GPLĐ của Nhà trường theo mẫu quy định của Bộ Lao 

động - Thương Binh và Xã hội; 

b. Hai (02) ảnh màu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ 

hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính 

đến thời điểm nộp hồ sơ. 

3. Trình tự cấp lại GPLĐ 

a. Trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày GPLĐ hết hạn, Nhà 

trường phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại GPLĐ cho Cục Việc làm; 

b. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại GPLĐ, 

Cục Việc làm cấp lại GPLĐ. Trường hợp không cấp lại GPLĐ thì phải có văn bản 

trả lời và nêu rõ lý do. 

c. Nhà trường phải ký kết lại hợp đồng lao động với người LĐNN trước ngày dự kiến 

tiếp tục làm việc và phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết trong thời hạn 

05 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng về Cục Việc làm. 

4. Thời hạn của GPLĐ được cấp lại 

a. Thời hạn của GPLĐ được cấp lại bằng thời hạn của GPLĐ đã được cấp trừ đi thời 

gian người LĐNN đã làm việc tính đến thời điểm đề nghị cấp lại GPLĐ. 

b. Thời hạn của GPLĐ được cấp lại dựa trên thời hạn ký kết hợp đồng nhưng không 

quá 02 năm. 

Điều 12.  Đề nghị cấp thị thực cho LĐNN  

1. Bảo lãnh visa với LĐNN đã ký kết hợp đồng lao động nhưng chưa có visa nhập 

cảnh Việt Nam  
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Đối với các đối tượng LĐNN có thỏa thuận làm việc tại Trường ĐHKT song đang ở 

nước ngoài và chưa có visa nhập cảnh Việt Nam, Nhà trường sẽ hỗ trợ thủ tục xin 

visa thông qua hình thức đứng ra bảo lãnh và xin Visa Code.  

2. Xin cấp visa làm việc đối với các LĐNN đã có GPLĐ 

Nhà trường sẽ đứng ra bảo lãnh visa làm việc cho LĐNN. Thời hạn tối đa của visa 

làm việc là 24 tháng, dựa trên thời hạn của hợp đồng lao động. Trường ĐHKT gửi 

Công văn lên Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) để xin hỗ trợ thủ tục visa cho LĐNN.  

a. Sau khi đã nhận được phản hồi từ ĐHĐN, Trường ĐHKT nộp hồ sơ xin Visa 

Code tại Cục Quản lý Xuất - Nhập Cảnh, hồ sơ gồm: 

- Thư mời từ phía Nhà trường (ký tên, đóng dấu và ghi cụ thể về thời gian đến làm 

việc tại Trường của LĐNN);  

- Công văn do ĐHĐN đứng tên gửi đến Cục Quản lý Xuất Nhập Cảnh xin nhập 

cảnh vào Việt Nam.  

b. Trường ĐHKT đợi trả kết quả từ Cục Quản lý Xuất - Nhập Cảnh. Kết quả này 

cũng sẽ được Cục Quản lý Xuất - Nhập Cảnh chuyển fax qua Đại sứ quán Việt 

Nam tại nước ngoài.  

c. Trường ĐHKT thông báo mã Visa Code cho người lao động đang ở tại nước 

ngoài (bằng cách scan) để hỗ trợ người lao động nhận visa tại Đại sứ quán Việt 

Nam. LĐNN được khuyến khích xin cấp visa loại multiple với thời gian tối đa ở 

Việt Nam là 3 tháng.  

d. Trường ĐHKT sẽ thanh toán các khoản phí liên quan đến các bước thủ tục nói 

trên như phí nộp xin Visa Code, phí fax.  

3. Gia hạn visa 

Trong trường hợp visa sắp hết hạn và LĐNN sẽ tiếp tục làm việc tại Trường, Nhà 

trường phải thông báo với Cục Xuất - Nhập Cảnh trước 1 tháng để gia hạn visa cho 

LĐNN. Để gia hạn visa, LĐNN cần điền vào mẫu NA5 theo quy định của Cục Quản 

lý Xuất - Nhập Cảnh và có ký tên, đóng dấu xác nhận của Trường ĐHKT và ĐHĐN. 

 

CHƯƠNG IV 

QUẢN LÝ LĐNN 

Điều 13.  Trách nhiệm của Trường ĐHKT đối với LĐNN 

1. Thực hiện đúng các quy định của Pháp luật Việt Nam về LĐNN; 

2. Hướng dẫn, cung cấp cho người LĐNN các quy định của Pháp luật Việt Nam về 

LĐNN làm việc tại Việt Nam; 
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3. Làm các thủ tục đề nghị cấp GPLĐ, cấp lại GPLĐ (đối với trường hợp phải xin 

GPLĐ), xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ cho người LĐNN làm việc tại Trường; 

4. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ghi trong hợp đồng lao động ký kết với LĐNN làm việc tại 

Trường; 

5. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp khác của người nước ngoài tại Việt Nam. 

Điều 14.  Trách nhiệm của các đơn vị trong công tác quản lý LĐNN  

1. Phòng Khoa học & HTQT 

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ LĐNN, phối hợp các đơn vị liên quan xét duyệt hồ sơ; 

- Phối hợp các đơn vị sử dụng lao động soạn thảo hợp đồng đối với LĐNN; 

- Thực hiện thủ tục xin GPLĐ cho LĐNN; 

- Hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động và LĐNN thực hiện các quy định của pháp 

luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; 

- Tiếp nhận và hỗ trợ thực hiện các thủ tục xuất, nhập cảnh, gia hạn thị thực, tạm trú 

cho LĐNN;  

- Tổ chức tiếp đón LĐNN đến làm việc và tiễn LĐNN về nước theo quy định; 

- Hỗ trợ mua bảo hiểm và hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến sức khỏe 

LĐNN; 

- Tiếp nhận và giải quyết các đề nghị nghỉ hè, nghỉ phép, nghỉ việc riêng cho LĐNN 

theo quy định; 

- Lưu giữ hồ sơ của LĐNN. 

2. Các đơn vị trực tiếp sử dụng LĐNN 

- Hỗ trợ Phòng Khoa học & HTQT soạn thảo hợp đồng lao động với LĐNN; 

- Phối hợp với Phòng Khoa học & HTQT đón, tiễn LĐNN; 

- Quản lý quá trình làm việc chuyên môn của LĐNN tại đơn vị, và lập Báo cáo mức 

độ hoàn thành Hợp đồng ký kết của LĐNN cho Phòng Đào tạo, Phòng Khoa học & 

HTQT. 

- Báo cáo Ban giám hiệu thông qua Phòng Khoa học và HTQT về tình hình làm việc 

của LĐNN do đơn vị quản lý theo định kỳ hoặc yêu cầu đột xuất. 

3. Phòng Đào tạo 

- Tiếp nhận Báo cáo mức độ hoàn thành Hợp đồng ký kết của LĐNN và làm đề nghị 

thanh toán, tiến hành gửi Đề nghị thanh toán cho Phòng Kế hoạch - Tài chính. 

4. Phòng Tổ chức - Hành chính 

- Phối hợp với Phòng Khoa học & HTQT trong việc xử lý hồ sơ của LĐNN. 

5. Phòng Cơ sở vật chất 

- Cung cấp các hướng dẫn về bố trí chỗ làm việc, phương tiện làm việc cho LĐNN 

nếu được yêu cầu. 

6. Phòng Kế hoạch - Tài chính 

- Cấp phát phụ cấp và thanh quyết toán các khoản kinh phí liên quan tới LĐNN; 
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- Cung cấp các số liệu tài chính liên quan đến LĐNN để tổng hợp khi cần thiết; 

- Hỗ trợ và đảm bảo các thủ tục tài chính của chương trình, dự án liên quan đến 

LĐNN. 

7. Thư viện: 

- Làm thẻ thư viện cho LĐNN (nếu cần thiết); 

- Cung cấp các hướng dẫn việc sử dụng thẻ thư viện (mượn, đọc tài liệu). 

8. Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và QHDN: 

- Bố trí chỗ ở cho LĐNN trong các khu ký túc xá của Trường (nếu có nhu cầu); 

- Phổ biến nội quy, quy định của khu ký túc xá; 

- Đảm bảo các điều kiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ sinh hoạt cho LĐNN; 

- Làm các thủ tục đăng ký tạm trú, tạm vắng và báo cáo công an Phường khi LĐNN 

lưu trú trong Trường; 

- Đảm bảo an toàn và tài sản của LĐNN lưu trú trong Trường. 

9. Phòng Thanh tra - Pháp chế  

- Tư vấn cho Phòng Khoa Học & HTQT cũng như các đơn vị khác các vấn đề về 

pháp lý liên quan tới LĐNN. 

- Hỗ trợ tiến hành tuyên dương, khen thưởng kịp thời những LĐNN có thành tích 

công tác, có đóng góp lớn cho Nhà trường. 

 

CHƯƠNG V 

QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA LĐNN 

Điều 15.  Quyền lợi của LĐNN 

1. Được bảo hộ bởi luật pháp Việt Nam; 

2. Được đảm bảo đầy đủ quyền lợi đã ghi trong hợp đồng; 

3. Được hưởng lương, phụ cấp (nếu có); được nghỉ lễ, tết như đối với công dân Việt 

Nam; 

Điều 16.  Trách nhiệm của LĐNN 

1. Tuân thủ pháp luật của Việt Nam, nội quy của Nhà Trường; 

2. Tôn trọng phong tục, tập quán Việt Nam; 

3. Thực hiện quy định của pháp luật về tuyển dụng và quản lý người LĐNN làm việc 

tại Việt Nam và các quy định khác có liên quan; 

4. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ chuyên môn đề cập trong hợp đồng; 

5. Quan hệ hữu nghị với công dân Việt Nam và công dân các nước khác; 

6. Giữ gìn, bảo vệ tài sản, uy tín của Trường ĐHKT, ĐHĐN; 

Điều 17.  Khen thưởng và kỷ luật 

1. LĐNN có đóng góp nổi bật cho Trường ĐHKT được Nhà trường xem xét khen 

thưởng. 
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2. LĐNN vi phạm kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm bị xử lý theo các quy định của Pháp 

luật. 
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PHỤ LỤC  – QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG VÀ TIẾP NHẬN LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

Các bước 

công việc 

(1) 

Công việc của LĐNN 

(2) 

Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan và trình tự công việc 

(3) 

Kết quả 

(4) 

Hạn chót 

(Đợt 1) 

(5) 

Hạn chót 

(Đợt 2) 

(6) 

Bước 1 

Xác định 

nhu cầu 

Tìm hiểu nhu cầu tuyển 

dụng thông qua các kênh 

sau: Website của Trường 

Đại học Kinh tế, liên lạc 

trực tiếp với các Khoa 

chuyên ngành hoặc bộ phận 

HTQT của Phòng 

KH&HTQT (email: 

(interrelations@due.edu.vn)  

1. Các Khoa chuyên ngành/Đơn vị sử dụng lao động khác: 

- Xác định nhu cầu về LĐNN (giảng viên, chuyên gia hoặc 

tình nguyện viên) cho cả năm học. 

- Gửi Chương trình làm việc (nếu là Chuyên gia, Tình nguyện 

viên) hoặc Kế hoạch giảng dạy từng học phần do LĐNN đảm 

nhiệm (nếu là Giảng viên) và Đề xuất nhu cầu tuyển dụng, 

tiếp nhận LĐNN cho Phòng Đào tạo. 

- Danh sách nhu cầu tuyển 

dụng, tiếp nhận LĐNN (yêu 

cầu năng lực chuyên môn cụ 

thể nếu có hoặc những bằng 

cấp, chứng chỉ cụ thể,…); 

hoặc danh sách LĐNN mà 

đơn vị mình đã trực tiếp liên 

hệ. 

- Kế hoạch giảng dạy từng 

học phần do LĐNN đảm 

nhiệm. 

- Chương trình làm việc của 

Chuyên gia, Tình nguyện 

viên. 

15/06 năm 

T (phục vụ 

cho HK 2 

bắt đầu từ 

15/12 năm 

T) 

15/02 năm 

T+1 
(phục vụ 

cho HK 1 

bắt đầu từ 

15/08 năm 

T+1) 

2. Phòng Đào tạo:  

- Tập hợp nhu cầu tuyển dụng, tiếp nhận LĐNN mà các 

Khoa/Đơn vị gửi, và chuyển danh sách các môn học sẽ giảng 

dạy bằng tiếng Anh bởi các LĐNN cho Phòng KH&HTQT. 

Danh sách các học phần được 

giảng dạy bởi LĐNN. 

 

20/06 

 

20/02 

 

3. Phòng KH&HTQT: 

- Phân công chuyên viên phụ trách (CVPT) tiếp nhận LĐNN: 

+ Cung cấp thông tin đầy đủ về nhu cầu LĐNN trên trang Web 

và Fanpage Nhà trường. 

+ Trả lời các thắc mắc và hướng dẫn LĐNN chuẩn bị hồ sơ 

nếu có yêu cầu. 

- Trình Ban Giám Hiệu (BGH) phê duyệt nhu cầu tuyển dụng 

LĐNN mà các Khoa/Đơn vị đề xuất. 

- Sau khi có ý kiến phê duyệt của BGH, chuyển kết quả cho 

các Khoa/Đơn vị sắp xếp lại kế hoạch giảng dạy (nếu có 

thay đổi so với Đề xuất). Thông báo với Phòng Đào tạo về ý 

kiến của BGH. 

- Đăng thông tin về nhu cầu tuyển dụng, tiếp nhận LĐNN lên 

trang Web và Fanpage Nhà trường. 

Thông tin đầy đủ về nhu cầu 

tuyển dụng, tiếp nhận LĐNN 

của các Khoa/Đơn vị. 

 

30/06 

 

28/02 

 

Bước 2 

Chuẩn bị 

và gửi hồ 

sơ 

- Hoàn thành bộ hồ sơ (thực 

hiện đúng theo Điều 6 của 

Quy định này), và gửi bộ 

hồ sơ theo đường bưu điện 

trước thời hạn yêu cầu (ở 

4. Phòng KH&HTQT:  

- Trả lời các thắc mắc và hướng dẫn LĐNN chuẩn bị hồ sơ nếu 

có yêu cầu.  

 

Hồ sơ được gửi cho Phòng 

KH&HTQT. 
31/08 30/04 

mailto:interrelations@due.edu.vn
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cột 5 và 6) đến địa chỉ: 

Phòng KH&HTQT, 71 Ngũ 

Hành Sơn, Quận Ngũ Hành 

Sơn, Tp. Đà Nẵng.  

- LĐNN cũng được yêu cầu 

gửi bản scan bộ hồ sơ qua 

email bộ phận HTQT 

(interrelations@due.edu.vn) 

Bước 3 

Tập hợp 

hồ sơ, xét 

tuyển, và 

công bố 

kết quả 

Đợi kết quả xét tuyển và 

kiểm tra kết quả xét tuyển 

trên trang Web Nhà trường 

hoặc thông qua các kênh 

liên lạc từ phía các đơn vị 

trực tiếp sử dụng lao động. 

5. Phòng KH&HTQT:  

- Tập hợp hồ sơ của LĐNN.  

- Đề xuất lập Hội đồng xét tuyển (nếu cần thiết). 

- Tư vấn cho Hội đồng xét tuyển về chất lượng hồ sơ của 

LĐNN. 

- Thông báo kết quả xét tuyển cho các Khoa/Đơn vị. 

- Công bố kết quả xét tuyển trên trang Web Nhà trường, và trả 

lời email về kết quả xét tuyển cho tất cả ứng viên. 

- Liên lạc với các LĐNN trúng tuyển để bổ sung hồ sơ. 

- Danh sách LĐNN trúng 

tuyển và được công bố trên 

trang Web Nhà trường; và 

được gửi cho các Khoa/Đơn 

vị đề xuất nhu cầu LĐNN. 

- Biên bản Hội đồng xét 

tuyển (nếu có). 

 

15/09 15/05 

6. Các Khoa chuyên ngành/Đơn vị sử dụng lao động khác: 

- Tham gia Hội đồng xét tuyển và tư vấn cho Hội đồng xét 

tuyển về chất lượng hồ sơ của LĐNN.  

- Chịu trách nhiệm trước BGH Nhà trường về chất lượng 

LĐNN mà đơn vị mình đề xuất. 

   

Bước 4 

LĐNN bổ 

sung hồ 

sơ 

LĐNN trúng tuyển bổ sung 

thêm các giấy tờ liên quan 

khác (xem thêm Điều 9 của 

Quy định này). 

7. Phòng KH&HTQT:  

- Trả lời các thắc mắc và hướng dẫn LĐNN bổ sung hồ sơ nếu 

có yêu cầu. 

 

 15/10 15/06 

Bước 5 

Chuẩn bị 

các loại 

hợp đồng/ 

văn bản 

nêu tại 

khoản 1 

Điều này 

và thực 

hiện các 

thủ tục 

liên quan  

- LĐNN thực hiện các thủ 

tục xin visa. 

 

8. Phòng Đào tạo: 

    - Tư vấn cho Phòng KH&HTQT soạn thảo các loại hợp đồng/ 

văn bản nêu tại khoản 1 Điều này. 
- Xây dựng Thời khóa biểu cho LĐNN (nếu là giảng viên), và 

chuyển cho Phòng KH&HTQT và các Khoa chuyên ngành. 

- Thời khóa biểu cho LĐNN 

(nếu là giảng viên) 

 

20/10 20/06 

9. Các Khoa chuyên ngành/Đơn vị sử dụng lao động khác: 

- Nhận Thời khóa biểu của LĐNN (nếu là giảng viên) từ 

Phòng Đào tạo và xây dựng Kế hoạch theo dõi, giám sát và 

hỗ trợ LĐNN trong quá trình giảng dạy, làm việc. 

- Sắp xếp Chương trình làm việc của LĐNN.  

- Phân công giáo viên phụ trách trong Khoa/Đơn vị hỗ trợ 

LĐNN thuộc đơn vị mình quản lý trong quá trình công tác. 

- Kế hoạch theo dõi, giám sát 

và hỗ trợ LĐNN trong quá 

trình giảng dạy. 

27/10 27/06 

10. Phòng KH&HTQT:  

- Soạn thảo các loại hợp đồng/ văn bản nêu tại khoản 1 Điều 

này cho LĐNN. 

- Các loại hợp đồng/ văn bản 

nêu tại khoản 1 Điều này.. 

- Visa. 

31/10 30/06 

mailto:interrelations@due.edu.vn
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- Chuyển hồ sơ lên ĐHĐN để ĐHĐN gửi công văn đến Cục 

Quản lý XNC. 

- Nộp hồ sơ xin visa cho LĐNN tại Cục Quản lý XNC. 

- Lấy kết quả hồ sơ và thông báo Visa code cho LĐNN. 

- Nộp hồ sơ của LĐNN cho Cục Việc làm. 

- Thông báo đến các Khoa chuyên ngành/Đơn vị sử dụng lao 

động khác, Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Đào tạo, 

Phòng Thanh tra - Pháp chế, và Phòng Kế hoạch - Tài chính, 

về LĐNN. 

  

11. Phòng Tổ chức - Hành chính: 

- Tư vấn cho Phòng KH&HTQT soạn thảo các loại hợp đồng/ 

văn bản cho LĐNN nêu tại Khoản 1 Điều 8. 

- Lên kế hoạch đăng ký tạm trú tạm vắng cho LĐNN tạm trú 

tại Nhà khách của Trường. 

- Giấy tạm trú tạm vắng (nếu 

có). 
31/10 30/06 

12. Phòng Thanh tra - Pháp chế: 

- Kiểm tra tính pháp lý của Hợp đồng/văn bản lao động của 

LĐNN. 

- Kết quả thẩm tra. 31/10 30/06 

13. Phòng Kế hoạch - Tài chính: 

- Tư vấn cho Phòng KH&HTQT soạn thảo các loại hợp đồng/ 

văn bản cho LĐNN nêu tại Khoản 1 Điều 8. 

 31/10 30/06 

Bước 6 

Nhận kết 

quả từ 

Cục Việc 

làm 

 14. Phòng KH&HTQT: 

- Nhận kết quả từ Cục Việc làm. 

 10/12 10/08 

Bước 7 

Tiếp nhận 

LĐNN và 

ký kết 

Hợp đồng 

lao động  

- Trình diện tại Phòng 

KH&HTQT và xác nhận 

lại bản gốc một số giấy 

tờ. 

- Thực hiện các thủ tục tiếp 

nhận LĐNN. 

15. Phòng KH&HTQT: 
- Đón LĐNN tại sân bay (theo lịch trình đối với các LĐNN 

đến trường từ nước ngoài). 

- Hỗ trợ LĐNN thực hiện thủ tục tiếp nhận và chuyển giao 

LĐNN về Khoa/đơn vị sử dụng lao động. 

- Hỗ trợ LĐNN thực hiện các thủ tục hành chính khác theo 

quy định của Pháp luật Việt Nam. 

- Chuyển Thời khóa biểu cho LĐNN (nếu là giảng viên) hoặc 

Chương trình làm việc (nếu là Chuyên gia, Tình nguyện 

viên). 

- Chuyển “Sổ tay những điều cần biết” cho LĐNN. 

- Sổ tay những điều cần biết 

của LĐNN. 
15/12 10/08 

16. Phòng Đào tạo: 

- Sắp xếp lớp dạy cho LĐNN (nếu là giảng viên)  

- Kế hoạch giảng dạy. 15/12 10/08 

17. Thư viện và Trung tâm CNTT: 

- Làm thẻ thư viện cho LĐNN (nếu cần thiết). 

- Cung cấp các hướng dẫn sử dụng thẻ thư viện, tài khoản ID 

- Thẻ thư viện. 

- Tài khoản ID 
20/12 15/08 
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(nếu cần thiết). 

18. Các Khoa chuyên ngành/Đơn vị sử dụng lao động khác: 

- Hỗ trợ tiếp nhận LĐNN. 

- Giới thiệu với LĐNN về đơn vị, thảo luận về Chương trình 

làm việc. 

- Trợ giảng hoặc giảng viên trong Khoa/đơn vị hỗ trợ LĐNN 

thuộc đơn vị mình quản lý trong quá trình công tác. 

 20/12 15/08 

19. Phòng CSVC: 

- Cung cấp các hướng dẫn về bố trí chỗ làm việc, phương tiện 

làm việc cho LĐNN nếu được yêu cầu. 

 20/12 15/08 

Bước 8 

LĐNN 

làm việc 

tại 

Trường 

ĐHKT 

- Thực hiện theo Thời khóa 

biểu hoặc Chương trình 

làm việc. 

- Thực hiện các điều khoản 

theo Hợp đồng ký kết, 

như:  

+ Đối với giảng viên: 

đánh giá sinh viên, ra đề 

thi, chấm bài, cho điểm 

thi, và nộp kết quả đánh 

giá cho Phòng 

KH&HTQT để chuyển 

cho Phòng KT&ĐBCL.  

+ Đối với chuyên gia, 

tình nguyện viên: thực 

hiện theo Chương trình 

làm việc mà đơn vị trực 

tiếp sử dụng lao động yêu 

cầu. 

20. Phòng KH&HTQT:  
- Hỗ trợ hành chính LĐNN trong quá trình công tác.  

   

21. Các Khoa chuyên ngành/Đơn vị sử dụng lao động khác: 

- Theo dõi và quản lý chuyên môn và hỗ trợ LĐNN trong quá 

trình học tập, và tiến hành Báo cáo mức độ hoàn thành Hợp 

đồng ký kết cho Phòng Đào tạo, Phòng KH&HTQT.  

- Nếu phát hiện có vi phạm hoặc thay đổi so với kế hoạch công 

tác, thông báo cho Phòng KH&HTQT để trình BGH có 

hướng giải quyết. 

- Hỗ trợ tiến hành tuyên dương, khen thưởng kịp thời những 

LĐNN có thành tích công tác, có đóng góp lớn cho Nhà 

trường. 

- Thông báo vi phạm (nếu 

có) 

  

22. Phòng Đào tạo: 

- Tiếp nhận Báo cáo mức độ hoàn thành Hợp đồng ký kết và 

phối hợp với Khoa/đơn vị sử dụng lao động xác nhận khối 

lượng giờ giảng và thực hiện thủ tục thanh toán cho LĐNN 

theo hợp đồng. 

   

23. Phòng Đào tạo/Phòng Tổ chức - Hành chính/Phòng 

CSVC/Phòng CTSV/Trung tâm HTSV&QHDN/Trung 

tâm CNTT: 

- Hỗ trợ và kiểm tra việc tuân thủ các điều khoản trong Hợp 

đồng lao động mà LĐNN đã ký trong quá trình công tác. 

- Nếu phát hiện có vi phạm hoặc thay đổi so với kế hoạch công 

tác, thông báo cho Phòng KH&HTQT để trình BGH có 

hướng giải quyết. 

- Hỗ trợ tiến hành tuyên dương, khen thưởng kịp thời những 

LĐNN có thành tích công tác, có đóng góp lớn cho Nhà 

trường. 

- Quyết định tuyên dương 

(nếu có). 

- Thông báo vi phạm (nếu 

có) 

 

  



HTQT-LDNN-QĐ 

18 
 

24. Phòng Kế hoạch - Tài chính: 

- Theo dõi và quản lý chuyên môn và hỗ trợ LĐNN trong quá 

trình học tập. 

- Cấp phát phụ cấp và thanh quyết toán các khoản kinh phí 

liên quan tới LĐNN trên cơ sở Đề nghị thanh toán của 

Phòng Đào tạo. 

- Cung cấp các số liệu tài chính liên quan đến LĐNN để tổng 

hợp khi cần thiết. 

- Hỗ trợ và đảm bảo các thủ tục tài chính của chương trình, dự 

án liên quan đến LĐNN. 

- Bảng chi tiết thanh toán.   

25. Phòng KT&ĐBCL: 
- Cung cấp lịch thi, bài thi cho Khoa chuyên ngành (là giảng 

viên, chuyên gia, tình nguyện viên giảng dạy) để chuyển cho 

LĐNN. 

- Lịch thi. 

- Danh sách thi. 

  

Bước 9 

Hoàn 

thành 

Chương 

trình 

giảng 

dạy, làm 

việc 

- 15 ngày trước khi kết 

thúc thời gian làm việc 

được thể hiện trong các 

loại hợp đồng/ văn bản 

nêu tại khoản 1 Điều này, 

LĐNN gửi thư cho CVPT 

xác nhận thời điểm về 

nước. 

- LĐNN nhận kết quả đánh 

giá quá trình giảng dạy, 

công tác.   

- LĐNN trở về nước. 

 

26. Phòng KH&HTQT:  

- Nhận kết quả đánh giá sinh viên từ LĐNN và chuyển cho 

Phòng KT&ĐBCL, Phòng Đào tạo, trình BGH xem xét. 

- Báo cáo cho BGH Nhà trường và Ban HTQT của ĐHĐN về 

kết quả công tác của LĐNN. 

- Hỗ trợ tiến hành tuyên dương, khen thưởng kịp thời những 

LĐNN có thành tích công tác, có đóng góp lớn cho Nhà 

trường. 

- Cấp giấy chứng nhận công tác cho LĐNN nếu có yêu cầu. 

- Đưa tiễn LĐNN về nước. 

- Lưu hồ sơ của LĐNN ** 

- Kết quả đánh giá của sinh 

viên. 

- Tuyên dương khen thương 

LĐNN có thành tích xuất sắc 

(nếu được yêu cầu từ BGH). 

- Giấy chứng nhận công tác 

(nếu được yêu cầu). 

15 ngày * 
(LĐNN 

gửi thư 

cho CVPT 

xác nhận 

thời điểm 

về nước) 

15 ngày * 
(LĐNN gửi 

thư cho 

CVPT xác 

nhận thời 

điểm về 

nước) 

27. Phòng Tổ chức - Hành chính:  

- Phối hợp với Phòng KH&HTQT đưa tiễn LĐNN về nước. 

   

28. Các Khoa chuyên ngành/Đơn vị sử dụng lao động khác:  

- Đánh giá quá trình công tác của LĐNN và chuyển cho Phòng 

KH&HTQT trình BGH xem xét. 

- Kết quả đánh giá của Khoa 

chuyên ngành/Đơn vị sử 

dụng lao động khác. 

 

10 ngày * 

 

10 ngày * 

29. Phòng Kế hoạch - Tài chính 

- Phối hợp với Phòng KH&HTQT quyết toán hoặc thanh lý 

Hợp đồng giảng dạy.  

- Quyết toán hoặc thanh lý 

Hợp đồng giảng dạy. 
 

05 ngày * 

 

05 ngày * 

* Số ngày được tính trước khi LĐNN kết thúc làm việc tại Trường ĐHKT;   

** 05 ngày sau khi LĐNN kết thúc làm việc tại Trường ĐHKT. 

 

 

 


