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BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
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CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
   Hà Nội, ngày ...... tháng ...... năm 2019 

 
QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: .......... /QĐ-CTHN ngày .... tháng .....  năm 2019 
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội) 

 
 
 

Chương I 

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Nguyên tắc chung  

1. Quy chế chi tiêu nội bộ (QCCTNB) của Trường Cao đẳng Công nghệ và 

Thương mại Hà Nội là văn bản về quản lý kinh tế tài chính được ban hành để cụ 

thể hoá việc chi tiêu trong Nhà trường trên cơ sở quy chế tài chính được ban hành 

theo nghị quyết của Hội đồng quản trị Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương 

mại Hà Nội  

2. QCCTNB được xây dựng dựa trên cơ sở quy định của Nhà nước và 

những đặc thù, phù hợp với thực tế hoạt động của Nhà trường, là cơ sở pháp lý 

điều hành hoạt động tài chính của Trường. 

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng QCCTNB  

1. Phạm vi điều chỉnh: QCCTNB được áp dụng cho các nguồn chi của Trường.  

Những nội dung chi không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chế: 

- Kinh phí nhận đất, xây dựng các công trình lớn thuộc tài sản cố định. 

- Vốn xây dựng cơ bản, vốn đối ứng dự án và vốn viện trợ, vốn vay. 

- Chi phí tuyển sinh (do HĐQT quyết định)  

- Kinh phí các đề tài khoa học cấp Bộ và cấp Nhà nước 

- Kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia 

- Chế độ công tác phí nước ngoài 

- Nhiệm vụ đột xuất được các cấp có thẩm quyền giao 

- Chi thù lao các cổ đông là thành viên Hội đồng Trường, các thành viên 

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. 

- Các khoản chi khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị 

 Các nội dung trên được định chế trong các nghị quyết của HĐQT. 

2. Đối tượng áp dụng:  
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- QCCTNB được áp dụng đối với tất cả các đơn vị và toàn thể người lao 

động làm việc trong Nhà trường theo các hình thức và các loại hợp đồng lao động. 

Điều 3. Qui định luân chuyển hồ sơ, chứng từ chi tiêu. 

1.  Qui trình chung. 

Hằng năm vào đầu năm học các đơn vị, bộ phận lập kế hoạch chi tiêu của 

năm học gửi về phòng Kế hoạch-Tài chính, Phòng Kế hoạch-Tài chính tổng hợp 

báo cáo trình lãnh đạo Nhà trường phê duyệt làm căn cứ thực hiện. 

 Bước 1: Các đơn vị hoặc cá nhân (theo phân cấp quản lý) được HĐQT, 

BGH  giao nhiệm vụ thực hiện công việc có trách nhiệm tìm hiểu, thu thập tài 

liệu liên quan, lập dự toán kinh phí gửi lấy ý kiến phòng Kế hoạch- Tài chính và 

các đơn vị liên quan. 

Bước 2: Phòng Kế hoạch - Tài chính (KH-TC) có trách nhiệm nhanh chóng 

thẩm định cho ý kiến về dự toán kinh phí được nêu tại bước 01: 

- Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày Phòng KHTC nhận được bản 

dự toán kinh phí có ý kiến phản hồi về hồ sơ thuộc xây dựng cơ bản; mua sắm trang 

thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác, giảng dạy, học tập và các dụng cụ lâu bền. 

- Chậm nhất là 02 ngày làm việc (trường hợp nhận hồ sơ vào ngày thứ sáu thì 

hết ngày thứ hai của tuần kế tiếp) có ý kiến phản hồi về hồ sơ thuộc các nội dung còn lại. 

 Bước 3: Sau khi được duyệt dự toán, đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ 

chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai công việc đúng thời 

hạn được lãnh đạo Nhà trường giao. Trường hợp phải tạm ứng thì đơn vị, cá nhân 

được giao nhiệm vụ xin tạm ứng, phòng KH-TC đáp ứng yêu cầu này. 

Đối với các hợp đồng kinh tế phải được người có thẩm quyền ký hợp đồng 

kiểm tra, duyệt biên bản nghiệm thu. Trường hợp người có thẩm quyền ký hợp 

đồng không có điều kiện trực tiếp kiểm tra, nghiệm thu thì có thể ủy quyền cho 

người khác thực hiện và người được ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước người 

ủy quyền. 

- Bước 4: Chậm nhất không quá 02 tuần kể từ ngày kết thúc công việc, các 

đơn vị, cá nhân tập hợp ngay hồ sơ chứng từ gửi về bộ phận kế toán thuộc phòng 

KH-TC để thanh quyết toán chi phí. Phòng KH-TC có trách nhiệm kiểm tra 

hướng dẫn các đơn vị, cá nhân hoàn thiện thủ tục, hồ sơ thanh toán đảm bảo tính 

hợp pháp, hợp lý về chi tiêu, lưu trữ hồ sơ.  
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Hàng tháng, phòng KH-TC có trách nhiệm thông báo, nhắc nhở việc hoàn 

ứng đối với đơn vị, cá nhân không thực hiện việc quyết toán đúng thời hạn và báo 

cáo lãnh đạo Nhà trường để có biện pháp xử lý kịp thời. 

2. Trường hợp chi tiêu cho các công việc đột xuất: Căn cứ ý kiến chỉ đạo của 

Hội đồng quản trị, Ban giám hiệu, các đơn vị chức năng và phòng KH-TC có 

trách nhiệm phối hợp với đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ thực hiện kịp thời 

không phải qua trình tự các bước nêu tại khoản 1, điều này. Đơn vị, cá nhân được 

giao việc và phòng KH-TC có trách nhiệm hoàn chỉnh chứng từ, thực hiện việc 

thanh quyết toán theo qui định nêu tại khoản 1 điều này. 

Điều 4. Các nhóm lao động  

Các nhóm lao động và chế độ làm việc 

Nhóm 1: Giảng viên cơ hữu.  

Giảng viên cơ hữu làm nhiệm vụ giảng dạy theo định mức giờ giảng, 

hưởng lương trong bảng lương của Trường, hoặc thực hiện theo các hợp đồng. 

Những giảng viên cơ hữu đã giảng dạy ít nhất 2 năm và đảm nhận được độc lập 1 

môn học trở lên thì được chủ động đăng ký công việc theo khối lượng.  

Nhóm 2: Cán bộ làm công tác chuyên môn nghiệp vụ tại các phòng, 

khoa, ban, các đơn vị khác trong Trường. 

Căn cứ lịch làm việc của Nhà trường (40h/tuần) thủ trưởng đơn vị trực tiếp 

cắt cử lịch làm việc cho các thành viên trong đơn vị đảm bảo hoàn thành công 

việc và giờ làm việc theo quy định của Nhà trường. Trường hợp cán bộ nhóm 02 

tham gia giảng dạy trong giờ làm việc thì phải có kế hoạch cụ thể, cam kết đảm 

bảo công việc chuyên môn, được lãnh đạo đơn vị đồng ý và phải báo cáo BGH. 

 Nhóm 3: Nhân viên bảo vệ, kỹ thuật, phục vụ.  

- Nhân viên Bảo vệ: Bộ phận bảo vệ làm việc theo chế độ khoán riêng, 

được tự bố trí lịch trực đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Nhà trường 24/24 giờ hàng 

ngày và chịu trách nhiệm trước Nhà trường về an toàn tài sản, an ninh trật tự. 

- Nhân viên y tế, nhân viên kỹ thuật, điện, nước, tạp vụ làm việc 44h/tuần 

(từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần).  

- Lái xe: thực hiện làm việc theo yêu cầu sử dụng xe của Trường. 

- Nhân viên Tạp vụ: tiền lương theo cơ chế khoán, đảm bảo Nhà trường 

luôn sạch sẽ. 
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Chương II 

TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG, PHỤ CẤP, VÀ MỘT SỐ CHI PHÍ 

LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN LỢI NGƯỜI LAO ĐỘNG 
 

Điều 5. Tiền lương, tiền công  

1. Tiền lương và thu nhập. 

a. Tiền lương cơ bản, lương khoán (Lcb) 

Tiền lương cơ bản là khoản tiền mà Trường trả cho người lao động để thực 

hiện công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động. 

    Tiền lương, tiền công được trả qua tài khoản cá nhân của người lao động, 

được mở tại ngân hàng hoặc trả trực tiếp bằng tiền mặt. 

Công thức tính lương như sau: 

Lương phải trả trong tháng = Mức lương tháng/ số ngày phải đi làm quy 

định x Số ngày đi làm thực tế 

Số ngày đi làm quy định = Số ngày trong tháng – ngày nghỉ 

b. Thu nhập. 

Ngoài tiền lương cơ bản (Lcb) nêu ở mục a, tùy từng trường hợp cụ thể 

người lao động thuộc diện hưởng lương còn được Nhà trường hỗ trợ thêm một số 

khoản nhằm khắc phục tình trạng trượt giá và tăng thêm thu nhập. Thu nhập này 

gọi chung là phụ cấp. Như vậy, tổng thu nhập của người lao động thuộc diện 

hưởng lương như sau: 

LTN  = LCB + P 

Trong đó: LTN: Tổng thu nhập 

       P: Các loại phụ cấp theo lương  

  Các loại phụ cấp theo lương được Nhà trường chi trả trên cơ sở đặc điểm 

công việc của người lao động và được quy định cụ thể cho từng lao động. 

2. Tiền công 

Tiền công được xây dựng trên cơ sở yêu cầu công việc, các qui định liên 

quan và áp dụng chi trả đối với lao động làm việc theo vụ việc, hợp đồng ngắn 

hạn hoặc hợp đồng khoán việc được trả lương trọn gói. 

Tiền công đã bao gồm cả phí Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm Y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp và các khoản phụ cấp, thu nhập tăng thêm nêu tại Điều 6 Quy chế này 

và được chi trả theo sự thỏa thuận, theo hợp đồng ký kết giữa Nhà trường và 

người lao động. 

3. Người lao động trong thời gian thử việc, tập sự tại Trường được hưởng 90% 

tiền lương khoán và các khoản phụ cấp theo qui định của Nhà trường. 
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4. Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 

- Tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần: Đối với cá nhân ký hợp đồng lao 

động (HĐLĐ) có thời hạn từ 3 tháng trở lên (bao gồm cả phần thu nhập từ tuyển 

sinh). 

- Khấu trừ 10%: Dành cho cá nhân ký HĐLĐ có thời hạn dưới 3 tháng, 

hợp đồng thời vụ hoặc không ký HĐLĐ. 

- Khấu trừ 20%: Đối với cá nhân là người nước ngoài. 

Điều 6. Một số phụ cấp và thu nhập tăng thêm 

1. Các khoản phụ cấp kiêm nhiệm, trách nhiệm quản lý 

- Đối với những cán bộ được phân công phụ trách các mảng công việc, 

nhóm công việc, phụ trách bộ môn hoặc kiêm nhiệm các chức danh của Đảng, 

đoàn thể… được phụ cấp trách nhiệm, kiêm nhiệm, mức tính bằng mức tiền ghi 

trong phụ lục 1. 

Trong những trường hợp đặc biệt, đối với các cán bộ lãnh đạo được phân 

công kiêm nhiệm 1 chức danh lãnh đạo khác, được ưu đãi phụ cấp kiêm nhiệm tối 

đa không quá 50% lương của chức danh được kiêm nhiệm, tối thiểu được hưởng 

thêm mức phụ cấp trách nhiệm của chức danh được kiêm nhiệm. 

- Đối với một số công việc đòi hỏi phải đi lại trong giờ làm việc có tính 

chất thường xuyên (giao nhận công văn, tài liệu; mua sắm tài sản cố định, CCDC, 

đồ dùng văn phòng; giao dịch ngân hàng(thủ quỹ), kho bạc; bảo hiểm; thuế….) 

được phụ cấp theo quy định, mức do phòng TC – HC – TH và phòng KH-TC 

thống nhất, báo cáo Hiệu trưởng xem xét. 

- Đối với một số cán bộ được hưởng ưu đãi đi lại thường xuyên bằng ô tô 

được hưởng định mức bằng tiền. Mức cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định. 

a. Phụ cấp ưu đãi 

 Trường hợp đặc biệt được trả thêm phụ cấp ưu đãi do Trưởng phòng Tổ 

chức – Hành chính – Tổng hợp trao đổi với Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính 

để trình Thường trực Hội đồng quản trị hoặc Hiệu trưởng quyết định (theo cấp 

quản lý cán bộ,  nếu việc quyết định mức phụ cấp này không vượt tổng quỹ lương 

đã được xét duyệt). Trường hợp làm vượt tổng quỹ lương, Hiệu trưởng báo cáo 

thường trực HĐQT trước khi quyết định. 

b . Phụ cấp điện thoại. 

Ban Giám hiệu, các chức danh lãnh đạo các phòng, khoa, ban và một số lao 

động đặc thù khác hàng tháng được hưởng phụ cấp điện thoại với định mức cụ 
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thể (Phụ lục 3), ngoại trừ các trường hợp hưởng lương khoán do các phụ cấp này 

đã nằm trong lương khoán gọn.  

c . Phụ cấp ăn trưa 

Mức hỗ trợ 730.000 đồng/tháng đã bao gồm trong lương khoán 

d. Chi văn phòng phẩm  

 Văn phòng phẩm do Nhà trường cung cấp, đầu tháng các bộ phận lập dự 

trù nộp về phòng TC – HC – TH 

Điều 7. Thanh toán thừa, thiếu công lao động, giờ giảng. 

Hàng tháng, Ban Giám hiệu Nhà trường căn cứ bảng chấm công để làm căn 

cứ tính trả lương và phụ cấp của người lao động  

Việc chấm công được thực hiện theo qui trình sau: 

- Lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm chấm công tháng cho người lao động. 

- Phòng KH-TC căn cứ bảng chấm công, các văn bản liên quan và ý kiến 

chỉ đạo của Hiệu trưởng để tính toán chính xác thu nhập cho người lao động. 

1. Trả thừa công, vượt giờ 

a) Người lao động nhóm 1 giảng vượt giờ được trả tiền vượt giờ với mức 

bằng 100% mức quy định của Nhà trường trả cho giáo viên thỉnh giảng tương 

đương (tính trả tiền vượt giờ theo từng năm học, có thể tạm ứng học kỳ I).  

b) Người lao động nhóm 2 do yêu cầu công việc chuyên môn, được điều 

động làm thêm ngoài giờ hành chính, có xác nhận của lãnh đạo đơn vị thừa công 

làm việc trong tháng, căn cứ vào hiệu quả công việc được giao được tính theo quy 

định làm thêm giờ (trừ các lao động khoán việc). 

- Vào ngày thường: 150% lương cơ bản 

- Vào ngày nghỉ chủ nhật: 200% lương cơ bản 

- Vào ngày nghỉ Lễ, Tết có hưởng lương bằng 300% (lương cơ bản), mức 

này đã bao gồm tiền lương trả cho thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương. 

b) Nếu người lao động được nghỉ bù những giờ làm thêm thì Nhà trường chỉ 

phải trả phần tiền chênh lệch so với tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc 

tiền công của công việc đang làm của ngày làm việc bình thường. 

c) Hỗ trợ một số công tác khác 

 -  Trực hành chính dịp Lễ, Tết và một số ngày đặc biệt: Người lao động 

nhóm 2 tham gia trực hành chính tại Trường được hưởng tiền làm thêm giờ theo 

mục 1 phần b điều 7 (trừ các trường hợp đã được hưởng lương khoán). 

 - Người lao động tham gia công tác tuyển sinh hưởng quyền lợi theo đề án 

chi cho tuyển sinh do HĐQT duyệt. 
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 2. Trừ tiền không đảm bảo ngày công, giờ giảng 

a) Người lao động nếu không đảm bảo ngày công, giờ giảng mà không có 

lý do chính đáng; hoặc vi phạm Nội quy lao động và các quy định khác của Nhà 

trường, tùy vào mức độ cụ thể sẽ bị khấu trừ vào thu nhập.   

b) Người lao động thiếu quá 03 ngày công hoặc 05 tiết giảng, một tháng 

liên tục trong 03 tháng liền kề hoặc bị thiếu 09 ngày công hoặc 15 tiết giảng trong 

03 tháng (cộng dồn) trong năm mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị xử lý kỷ 

luật theo Nội quy lao động của Trường và quy định của pháp luật. Hình thức kỷ 

luật nặng nhất là buộc thôi việc. 

c) Người lao động ký hợp đồng khoán việc hoặc các loại hợp đồng hưởng 

tiền công hàng tháng nêu tại điều này nếu không đảm bảo chất lượng công việc và 

ngày công lao động (nêu trong Hợp đồng lao động) thì bị khấu trừ tiền lương, tiền 

công tương ứng với số ngày công thiếu. 

Điều 8. Nghỉ Lễ, Tết, nghỉ hè,  nghỉ phép, nghỉ bệnh, nghỉ việc riêng 

1. Nghỉ ngày Lễ, ngày Tết hàng năm 

Thời gian nghỉ Lễ, Tết hàng năm do BGH bố trí theo quy định của Nhà 

nước và kế hoạch của Nhà trường.  

Nếu những ngày nghỉ nói trên trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao 

động được nghỉ bù vào ngày tiếp theo. Ban Giám hiệu chủ động bố trí lịch học 

tạo thuận lợi cho sinh viên, cán bộ, giảng viên, nhân viên.  

2. Chế độ nghỉ phép 

Người lao động có đủ 12 tháng làm việc tại trường (ngoại trừ hợp đồng 

khoán việc hoặc khoán tiền quỹ lương) thì được nghỉ hằng năm 12 ngày làm việc, 

hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động. 

Ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc, cứ 05 năm làm 

việc tại trường thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động được tăng thêm 

tương ứng 01 ngày. 

Nhà trường bố trí nghỉ phép vào thời điểm phù hợp theo công việc của 

Trường và của bản thân người lao động. 

Phép của năm nào xử lý trong năm đó, trường hợp lao động chưa sử dụng 

hết phép do yêu cầu công việc của trường thì những ngày nghỉ này sẽ được 

chuyển sang cho năm kế tiếp. Tuy nhiên người lao động phải nghỉ hết ngày phép 

của mình trước Quý II của năm sau.  
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3. Nghỉ hè 

a) Giảng viên các Khoa, Viện, đơn vị đã ký hợp đồng chính thức từ 01 năm 

trở lên và đã làm việc cho trường ít nhất 10 tháng, hàng năm được nghỉ hè 01 

tháng trùng với lịch nghỉ hè của sinh viên. Trong thời gian nghỉ hè GV được 

hưởng 100% mức lương khoán (không thực hiện chế độ nghỉ phép). 

b) Cán bộ, nhân viên làm công tác chuyên môn tại các phòng, ban của 

Trường trong dịp hè làm việc bình thường. 

4. Ngày nghỉ ốm, nghỉ thai sản 

4.1. Nghỉ ốm 

a) Người lao động ốm chữa bệnh phải thông báo hoặc nhờ người thân báo 

cáo kịp thời với Nhà trường để Nhà trường kịp bố trí công việc. 

b) Người lao động phải nghỉ ốm được thanh toán các chế độ theo mức tiền 

lương đóng Bảo hiểm xã hội do cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả. 

c) CBGV được hưởng các chế độ tại Mục b Khoản này phải có xác nhận 

của cơ sở y tế nơi khám, chữa hoặc điều trị bệnh để làm căn cứ giải quyết các 

quyền lợi. 

4.2. Nghỉ thai sản 

Nữ là cán bộ, giảng viên, công nhân viên là lao động cơ hữu của Nhà 

trường (ngoại trừ trường hợp hưởng lương khoán) được hưởng chế độ nghỉ thai 

sản theo quy định hiện hành của Nhà nước và của nhà Trường. 

5. Nghỉ việc riêng 

5.1. Nghỉ việc riêng có lương 

Người lao động được nghỉ và hưởng đầy đủ lương như những ngày đi làm 

trong các trường hợp sau: 

a) Bản thân kết hôn: được nghỉ 05 (năm) ngày. 

b) Con kết hôn: được nghỉ 2 (hai) ngày. 

c) Bố mẹ (cả bên chồng và bên vợ) chết, hoặc vợ, chồng, con chết: được 

nghỉ 03 ngày. 

d) Có vợ sinh con: được nghỉ 02 ngày.  

5.2. Nghỉ việc riêng không lương 

 Người lao động có thể thỏa thuận với Nhà trường để xin nghỉ việc riêng 

không hưởng lương với lý do thật sự chính đáng và không ảnh hưởng đến hoạt 

động của Nhà trường.  

Điều 9. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm Y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phí Công đoàn 
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Mức lương để đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phí 

công đoàn tính theo lương vùng quy định và hợp đồng lao động giữa Nhà trường với 

người lao động.  

Mức đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm Y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phí Công 

đoàn thực hiện theo qui định của Nhà trường và Nhà nước. 

 

Chương III 

CHI ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
 

Điều 10. Chi đảm bảo hoạt động đào tạo 

1. Xây dựng chương trình: Việc Xây dựng khung chương trình và chương trình 

khung được thực hiện theo hình thức giao việc, nghiệm thu kết quả. 

Hồ sơ, chứng từ lưu gồm:  

- Hợp đồng giao việc của Hiệu trưởng (chữ ký tươi, dấu đỏ) 

- Các chứng từ chi có chữ ký “tươi”. 

- Biên bản nghiệm thu sản phẩm theo hợp đồng (chứng từ gốc, chữ ký tươi). 

- Biên bản giao nhận sản phẩm của đơn vị sử dụng sản phẩm của Nhà 

trường (chứng từ gốc). 

- Các giấy tờ khác có liên quan (chứng từ gốc, chữ ký tươi). 

Mức thanh toán: Thanh toán theo thực tế việc thực hiện chương trình do 

Hiệu trưởng Nhà trường duyệt. Ngay sau khi ký hợp đồng được tạm ứng theo quy 

định tạm ứng, số còn lại lĩnh sau khi nghiệm thu. 

2. Mở ngành 

Mở ngành quyết định chủ trương đầu tư, định hướng phát triển của Nhà 

trường. Hội đồng quản trị Nhà trường quyết định về việc mở ngành đào tạo, Hiệu 

trưởng chỉ đạo triển khai thực hiện và giao nhiệm vụ cho đơn vị, cá nhân. Chứng 

từ lưu trữ gồm: 

- Quyết định giao việc (chữ ký tươi, dấu đỏ). 

- Hợp đồng, Biên bản nghiệm thu kết quả công việc (chữ ký tươi, dấu đỏ). 

- Các giấy tờ khác có liên quan (chứng từ gốc, chữ ký tươi). 

Mức chi: Xem Bảng 1, Phụ lục 4. 

3. Giáo trình: việc biên soạn, in giáo trình được thực hiện theo quy định của Nhà 

trường. 

Chứng từ lưu trữ gồm: 

- Đề xuất biên soạn, in giáo trình được duyệt (chữ ký tươi). 

- Xây dựng nội dung, Hội đồng thẩm định(chữ ký tươi). 
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- Hợp đồng, Biên bản nghiệm thu kết quả công việc (chữ ký tươi, dấu đỏ). 

- Các giấy tờ khác có liên quan (chứng từ gốc, chữ ký tươi). 

Mức thanh toán cho tác giả: Xem bảng 1, phụ lục 4. 

4. Tuyển sinh 

- Hàng năm vào tháng 11 căn cứ vào quy mô dự kiến tuyển sinh và hình 

thức tuyển sinh, thực tế chi của năm tuyển sinh hiện hành, tình hình thực tế, 

Phòng Tuyển sinh và Phòng Kế hoạch-Tài chính dự trù kinh phí tuyển sinh cho 

năm sau trình thường trực Hội đồng quản trị xem xét đưa vào dự toán kinh phí 

chung của năm kế tiếp để trình HĐQT thông qua. 

- Căn cứ dự trù được HĐQT duyệt, Phòng Tuyển sinh triển khai và tổ chức 

thực hiện. 

5. Tổ chức đào tạo 

Quá trình đào tạo gồm nhiều hoạt động có nhu cầu chi liên quan đến giảng 

viên tính chất công việc. Những nội dung chính được xây dựng mức chi là: 

a) Quy đổi số giờ giảng trên lớp 

b) Quy đổi một số các hoạt động đào tạo 

c) Định mức giờ giảng 

d) Tính số giờ giảng được thanh toán 

e) Miễn giảm định mức giờ giảng. 

Thuyết minh và định mức cụ thể xem tại Phụ lục 4. 

Điều 11: Chi đảm bảo hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) 

1. Các loại đề tài NCKH 

a) Đề tài cấp nhà nước, cấp bộ 

b) Đề tài với đơn vị đặt hàng ( Cơ quan, doanh nghiệp) 

c) Đề tài do nhà trường đầu tư để giải quyết công việc nhà trường bao gồm: 

- Nghiên cứu các vấn đề phục vụ quản lý ở tầm vĩ mô của Nhà trường. 

- Xây dựng các văn bản pháp qui, quy chế của Nhà trường. 

d) Biên soạn chương trình đào tạo, bài giảng môn học mới, cải tiến trang 

thiết bị kỹ thuật giảng dạy. 

2. Cơ chế quản lý 

a) Đề tài thuộc điểm a, b khoản 1 được đầu tư không từ nguồn kinh phí tự có 

của nhà trường, được quản lý thu – chi theo quy định của Nhà nước hoặc đơn vị đặt 

hàng. 

b) Đề tài nêu ở điểm c, khoản 1 do Nhà trường đầu tư. Nội dung nghiên cứu, 

chi phí do Ban Giám hiệu Trường đề xuất, được thường trực HĐQT thông qua. Ban 
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giám hiệu ký hợp đồng nghiên cứu hoặc quyết định giao việc với đơn vị, cá nhân 

trong Trường.  

c) Đề tài nêu tại điểm d, Khoản 1, điều này do các Khoa tự xác định và báo cáo 

Hiệu trưởng để xem xét. 

3. Hồ sơ, chứng từ lưu gồm: 

a) Đề tài nêu ở điểm a, b, c Khoản 1 Điều này. Hồ sơ, chứng từ bao gồm: 

- Quyết định (hợp đồng) giao việc (chữ ký tươi, dấu đỏ), trong đó nêu rõ sản 

phẩm và cơ chế về tài chính. 

- Các chứng từ chi do chủ nhiệm đề tài và người thực hiện ký (chữ ký tươi). 

- Biên bản nghiệm thu đề tài, đánh giá của Hội đồng nghiệm thu (chữ ký 

tươi, dấu đỏ nếu của đơn vị/pháp nhân) 

- Biên bản bàn giao sản phẩm (chữ ký tươi). 

 - Các giấy tờ khác có liên quan (chứng từ gốc, chữ ký tươi). 

b) Đề tài nêu ở điểm d, khoản 1 điều này thì sản phẩm còn phải dưới dạng 

tài liệu in và đĩa từ, kèm theo biên bản đánh giá của Khoa chuyên ngành (chứng 

từ gốc, chữ ký tươi). 

 

Chương IV 

CHI THƯỜNG XUYÊN 

Điều 12. Đào tạo, Bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ 

1. Đào tạo, Bồi dưỡng theo kế hoạch của Nhà trường 

a) Điều kiện được cử đi học các khóa đào tạo, bồi dưỡng  

- Người lao động là CBGV cơ hữu đã ký hợp đồng lao động xác định thời 

hạn 01 năm trở lên với Nhà trường. 

- Đảm bảo các điều kiện về sức khỏe, năng lực và tư cách đạo đức. 

b) Quyền lợi 

- Được Nhà trường đảm bảo công việc và chế độ chính sách trong thời gian 

đi học. 

- Sau khi tốt nghiệp, xuất trình văn bằng, chứng chỉ, hóa đơn, chứng từ học 

phí của khóa học được Nhà trường hỗ trợ học phí. 

c) Nghĩa vụ, trách nhiệm. 

- Đảm bảo giờ giảng, ngày công, thời gian làm việc và hoàn thành các 

nhiệm vụ được giao.             

2. CBGV tự đi học không trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường. 

- Đi học có sử dụng thời gian lao động của Nhà trường phải: 



12 
 

+ Báo cáo rõ kế hoạch học tập với lãnh đạo Nhà trường để kịp thời bố trí 

công việc và nhân sự thích hợp . 

+ Hưởng lương và các khoản phụ cấp theo ngày công làm việc thực tế. Nếu 

làm bù vào ngày nghỉ thì chỉ được tính công theo ngày làm việc bình thường. 

 Nhà trường chỉ sử dụng kết quả học tập của người tự đi học khi kết quả đó 

phù hợp với vị trí công việc. 

Điều 13. Học bổng, khen thưởng 

Học bổng, khen thưởng được trích từ nguồn học phí thu được của Nhà 

trường. Tổng mức chi học bổng, khen thưởng hàng năm do thường trực HĐQT 

quyết định theo đề nghị của Hiệu trưởng. Các đối tượng cụ thể được hưởng học 

bổng, khen thưởng do Ban Giám hiệu xem xét, quyết định.  

Học bổng, khen thưởng của học sinh, sinh viên thuộc đơn vị khoán chi nằm 

trong kinh phí khoán. 

Điều 14. Công tác phí 

1. Điều kiện thanh toán 

a) Được Hội đồng quản trị, Ban giám hiệu cử đi công tác (Văn bản hoặc 

lưu bút chỉ đạo); 

b) Giấy đi đường có ký duyệt của Nhà trường bằng chữ ký tươi và xác 

nhận bằng dấu đỏ của nơi cán bộ, giáo viên đến công tác . 

c) Hóa đơn, chứng từ thanh toán tiền ở, vé tàu, xe, cầu, phà, đường…và 

cước hành lý (nếu có). 

2. Đối tượng được thanh toán vé máy bay: 

Các đối tượng được thường trực Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng duyệt. Căn 

cứ nhu cầu công việc, thường trực Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng sẽ quyết định 

từng trường hợp cụ thể được thanh toán vé may bay khi đi công tác. 

Trường hợp người đi công tác không được thanh toán tiền vé máy bay nếu 

đi bằng phương tiện máy bay thì chỉ được thanh toán theo giá cước ô tô hành 

khách vận tải thông thường hoặc theo giá cước của ô tô hãng xe chất lượng cao  

chở khách đi các tỉnh (khi có vé máy bay).  

Các trường hợp đi công tác liên quan đến nguồn kinh phí khoán chi không 

thuộc đối tượng được thanh toán chi phí. 

2. Phụ cấp công tác phí (Phụ lục 02) 

Điều 15. Chi hội nghị, hội thảo, tiếp khách tại Trường. 

1. Chi phí tổ chức hội nghị gồm:  
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Các khoản chi như in, mua tài liệu, bồi dưỡng báo cáo viên, nước uống, 

phương tiện đưa đón đại biểu, hỗ trợ tiền ăn của đại biểu và các chi phí khác (nếu 

có) phải được các đơn vị lập dự toán và được lãnh đạo Nhà trường phê duyệt. 

2. Hội nghị giữa Nhà trường và cơ quan ngoài trường 

Mức chi do Hiệu trưởng quyết định tùy thuộc vào nội dung, tính chất của 

hội nghị phù hợp với kế hoạch đã được duyệt và những quy định hiện hành của Nhà 

trường. 

Mức chi cho CBGVNV trong Trường tham gia hội nghị theo mức quy định 

tại Phụ lục 2. 

3. Hội nghị nội bộ trường (Phụ lục 2). 

4. Chi tiếp khách (Phụ lục 2). 

5. Chi đảm bảo điều kiện sinh hoạt của lãnh đạo (Phụ lục 2). 

Lãnh đạo trường (thành viên HĐQT, Ban Giám hiệu), cán bộ, chuyên gia 

nước ngoài được HĐQT, BGH mời về cộng tác, do yêu cầu công việc phải ở lại 

Trường được bố trí ăn, ở. Phòng TC- HC-TH căn cứ điều kiện thực tế đề xuất 

mức chi cụ thể. 

Điều 16. Điện thoại công vụ và các phương tiện thông tin hiện đại khác  

1. Điện thoại công vụ 

a) Điện thoại công vụ: là điện thoại cố định của Nhà trường được sử dụng 

cho lãnh đạo Trường và các đơn vị, các vị trí cần giao tiếp, thông tin phục vụ 

công việc chung. 

b) Các đơn vị sử dụng điện thoại cố định tại Trường theo hạn mức cụ thể 

(phụ lục 3). 

c) Trường hợp vượt quá hạn mức qui định, Thủ trưởng đơn vị chịu trách 

nhiệm xử lý kịp thời và thanh toán phần chênh lệch cước phí theo năm tài chính. 

Trường hợp đặc biệt báo cáo Hiệu trưởng xem xét, quyết định. 

2. Thuê bao Fax, Internet 

Căn cứ nhu cầu sử dụng Internet Nhà trường ký hợp đồng với đơn vị cung 

cấp dịch vụ theo giá thị trường. 

Điều 17. Văn phòng phẩm (VPP) 

Hàng tháng phòng TC-HC-TH tập hợp nhu cầu sử dụng VPP của lãnh đạo 

và các phòng ban chức năng, thực hiện việc mua sắm, nhập kho, cấp phát đảm 

bảo sử dụng VPP có hiệu quả. 

VPP phục vụ hoạt động đề tài nằm trong nguồn kinh phí của Trường giao 

để thực hiện hoạt động, đề tài đó.. 
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Điều 18. Chi điện, nước, vệ sinh 

1. Chi điện, nước: Thực hiện theo mức thực tế phát sinh. 

2. Chi phí sử dụng ô tô. 

2.1 Nhiên liệu 

Điều kiện thanh toán các khoản chi nhiên liệu đối với xe công. 

- Có kế hoạch điều xe trong tuần (đảm bảo vận trù hợp lý, tối ưu) hoặc lệnh 

điều xe do phòng TC-HC-TH cấp, báo cáo BGH duyệt. 

- Bảng kê tuyến đường, độ dài đường đi (có ghi số công tơ mét, số bắt đầu 

và số kết thúc lịch trình) do lái xe tự ghi  

- Có sự xác nhận của lãnh đạo phòng TC-HC-TH 

- Hoá đơn xăng dầu, lệ phí cầu đường, gửi xe hợp lệ, hợp pháp. 

- Các quy định mức tiêu hao nhiên liệu (chi tiết theo phụ lục). 

2.2 Sửa chữa, bảo dưỡng xe. 

Điều kiện thực hiện việc sửa chữa, bảo dưỡng xe: 

+ Kế hoạch trong năm 

+ Trong trường hợp hỏng hóc đột xuất bất khả kháng cần có ý kiến đề nghị 

của lái xe, xác nhận của phòng TC-HC-TH và được lãnh đạo duyệt. 

+ Hoá đơn chứng từ hợp pháp, hợp lệ. 

2.3. Tạm ứng 

 Căn cứ kế hoạch điều xe, lái xe được tạm ứng trước một phần chi phí. 

2.4. Thanh quyết toán. 

Hàng tuần lái xe có trách nhiệm tập hợp chứng từ liên quan đến các chỉ tiêu 

nêu ở khoản 2, 3 làm thủ tục thanh toán. Phòng HC-TH chịu trách nhiệm về tính 

chính xác  của số liệu, phòng Kế hoạch-Tài chính căn cứ chứng từ đối chiếu quy 

định thanh quyết toán. 
 

Chương V 

LỢI NHUẬN VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 
 

Điều 19. Lợi nhuận 

Tổng thu nhập sau khi đã trừ các khoản chi phí cần thiết cho hoạt động của 

Trường, số còn lại được sử dụng như sau: 

1. Thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước 



15 
 

2. Chia cổ tức cho các cổ đông 

3. Trích lập các quỹ theo nghị quyết của Hội đồng quản trị sau khi đã thông 

qua ĐHĐCĐ (nếu có). 

Hội đồng quản trị đưa ra kế hoạch về trích lập, sử dụng các quỹ trình Đại 

hội đồng Cổ đông. 

Điều 20. Chi phúc lợi và chi đầu tư phát triển hoạt động đào tạo 

1. Chi phúc lợi (Phụ lục 5) 

a) Thưởng ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà trường (Phụ lục 5) 

b) Thăm hỏi, hiếu, hỉ (Phụ lục 5) 

c) Hỗ trợ hoạt động của các đoàn thể trong Nhà trường. 

d) Các hoạt động ủng hộ, từ thiện xã hội khác. 

2. Chi đầu tư phát triển hoạt động đào tạo (Phụ lục 6) 

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

b) Nâng cấp cơ sở vật chất của Nhà trường 

c) Chi bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ của CBGV. 

d) Hỗ trợ hoạt động NCKH của CB, GV. 

e) Các khoản chi khác có liên quan. 
 

Chương VI 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 21. Trách nhiệm của các đơn vị  

1. Các Khoa, Viện, Ban, đơn vị đào tạo: Trưởng Khoa, Viện, Ban, đơn vị đào tạo 

chỉ đạo các Bộ môn hoặc cán bộ tính khối lượng giờ giảng cho từng cán bộ giảng 

dạy của đơn vị mình vào đầu và cuối năm học (đầu năm học lập dự kiến, cuối 

năm tổng kết và thống kê tiến độ thực hiện), bản tính này nộp về Phòng Kế hoạch 

-Tài chính.  

2 .Phòng Đào tạo: Phối hợp với các Khoa, Viện để xây dựng kế hoạch đào đạo 

theo từng khóa, từng ngành học để Phòng Kế hoạch- Tài chính làm căn cứ tính 

toán khối lượng giờ giảng dạy cho Giảng viên. 

3. Phòng Kế hoạch- Tài chính: 

Phòng Kế hoạch - Tài chính làm đầu mối xây dựng kế hoạch tài chính đảm 

bảo các nguồn thu theo quy định để phục vụ chi tiêu kịp thời, đúng đối tượng, 

định mức và đúng các thủ tục, quy trình, quy định; tham mưu cho Hiệu trưởng 

những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Quy chế này. 
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Theo dõi và kiểm tra việc tính toán khối lượng giờ giảng cho từng cán bộ 

giảng viên vào cuối năm để làm căn cứ tính vượt giờ cho Giảng viên. 

Chi trả các khoản thu nhập đúng thời hạn và quy định của Trường; 

Thực hiện đúng chế độ kế toán theo quy định của Nhà trường, nhà nước. 

Thực hiện quyết toán năm theo quy chế, quy định quản lý tài chính.  

4. Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp 

Có trách nhiệm phối hợp với Phòng Kế hoạch- Tài chính lập dự trù kinh 

phí các ngày lễ, tết cho CBGVNV.  

Tham mưu cho Hiệu trưởng xét giải quyết các chế độ cho người lao động.  

Thực hiện các công việc liên quan khác. 

Điều 22. Điều khoản thi hành  

Bản Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký thay thế cho các quy định 

trước đây. Một số trường hợp phát sinh trong quá trình thực hiện chưa được quy 

định trong quy chế này sẽ do thường trực HĐQT và Hiệu trưởng quyết định. 

Phòng Tổ chức-Hành chính -Tổng hợp, Phòng Kế hoạch - Tài chính, 

Phòng Đào tạo căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn 

và kiểm tra các đơn vị đảm bảo thực hiện đúng quy định này. 

Trong quá trình thực hiện quy định sẽ được xem xét điều chỉnh kịp thời cho 

phù hợp với tình hình thực tế. 

  

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(đã ký) 
 

 

TS. Nguyễn Xuân Sang 

 


