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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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THÔNG BÁO 
Kết quả góp ý sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 

 
 

Thực hiện Công văn số 802/STC-HCSN ngày 17/3/2021 của Sở Tài chính 

v/v hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

qua nghiên cứu, rà soát tình hình thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ (gọi tắt là 

QCCTNB) và các quy định liên quan, Trường đã dự thảo và triển khai lấy ý kiến 

các đơn vị thuộc trường, BCH Công đoàn cơ sở đối với dự thảo QCCTNB năm 

2021;  

Nay, Trường thông báo về kết quả góp ý sửa đổi, bổ sung QCCTNB 2021 

cụ thể như sau: 

1. Kết quả lấy ý kiến từ các đơn vị  

STT Tên đơn vị 

Ý kiến góp ý của các 

đơn vị đối với dự thảo 

Thống 

nhất 

Điều chỉnh, 

bổ sung 

1 Phòng Tổ chức – Tổng hợp x  

2 Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên  x 

3 Phòng Tài vụ x  

4 Phòng Đào tạo x  

5 Phòng Hành chính – Quản trị x  

6 Ban Quản lý KTX & BV x  

7 Khoa Du lịch – Dịch vụ x  

8 Khoa Kỹ Thuật  x 

9 Khoa Công nghệ Thông tin & Cơ bản  x 

10 BCH Công đoàn cơ sở  x 

2. Tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh dự thảo và giải trình các nội dung chưa 

tiếp thu: Chi tiết theo phụ lục 1 đính kèm. 

3. Các nội dung thống nhất việc điều chỉnh, bổ sung quy chế chi tiêu 

nội bộ năm 2021:  Chi tiết theo phụ lục 2 đính kèm. 

4. Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 

21/6/2021 quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, có 

hiệu lực từ ngày 15/8/2021 (thay thế các Nghị định: số 85/2012/NĐ-CP ngày 
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15/10/2012, số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015; số 54/2016/NĐ-CP ngày 

14/6/2016, số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016) và UBND tỉnh có công văn số 

2708/UBND-TH ngày 23/7/2021 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 

60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ; theo đó các đơn vị sự nghiệp 

công lập tiếp tục thực hiện theo phương án tự chủ tài chính được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt đến hết năm 2021; từ năm 2022, đơn vị sự nghiệp công lập xây 

dựng phương án tự chủ tài chính theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP. Thực hiện 

công văn số 2353/UBND-TH ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh về việc tiết kiệm 

chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của 

Chính phủ (cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài 

nước, tiết kiệm thêm 10% chi còn lại tính đến ngày 15/6/2021). Vì vậy, đợt điều 

chỉnh QCCTNB năm 2021 này, nhà trường sẽ điều chỉnh bổ sung những nội 

dung cho đúng quy định hiện hành (Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 

25/4/2006 của Chính phủ), theo năng lực tài chính của trường, tình hình thực tế 

hiện tại để áp dụng cho năm 2021. Sau khi có Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài 

chính và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn về thực hiện Nghị định số 

60/2021/NĐ-CP thì trường tiếp tục sửa đổi QCCTNB cho đúng quy định hiện 

hành và áp dụng cho năm 2022. Khi đó, một số nội dung mà hiện nay trường 

tiếp thu, sửa đổi để điều chỉnh vào đợt sau thì sẽ chuyển sang năm 2022 để tiếp 

tục nghiên cứu, xem xét điều chỉnh vào QCCTNB năm 2022. 

Trường Thông báo kết quả lấy ý kiến từ các đơn vị; việc tiếp thu ý kiến, 

hoàn chỉnh dự thảo, giải trình các nội dung chưa tiếp thu và những vấn đề liên 

quan khác cho các đơn vị, cá nhân toàn trường và BCH Công đoàn cơ sở được 

biết; theo đó: 

- Các đơn vị, cá nhân, BCH Công đoàn cơ sở nếu có thắc mắc thì đề nghị 

phản hồi trước ngày 13/8/2021 (thông qua phòng Tài vụ) để được giải đáp. 

- Sau thời gian quy định trên, giao phòng Tài vụ tham mưu Ban giám hiệu 

ban hành QCCTNB áp dụng cho năm 2021 theo đúng quy định./. 

Nơi nhận: 
- Các đơn vị, cá nhân thuộc trường; 
- BCH Công đoàn cơ sở; 
- Mạng NB; 
- Lưu VT, TV(H).  

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 

Trần Thị Kim Chung 

 

 



PHỤ LỤC 01 

TIẾP THU Ý KIẾN, HOÀN CHỈNH DỰ THẢO VÀ GIẢI TRÌNH CÁC NỘI DUNG CHƯA TIẾP THU 

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2021 

 

 

STT 

Điều, 

khoản, 

điểm,… 

Quy chế đề nghị sửa đổi, bổ 

sung 

Ý kiến góp ý các đơn vị 

Tiếp thu ý 

kiến, hoàn 

chỉnh dự thảo 

năm 2021 

Tiếp thu ý kiến 

để nghiên cứu, 

xem xét điều 

chỉnh vào 

QCCTNB năm 

2022 

Giải trình các nội dung 

chưa tiếp thu 

Theo nội 

dung dự thảo 

Ngoài nội 

dung dự thảo 

   

1 Điều 2 Tiền lương làm việc vào ban 

đêm, thêm giờ 

     

  + Ngày nghỉ là ngày thứ 7 và 

chủ nhật. 

+ Mức thanh toán 

50.000đ/người/buổi. 

 

 Khoa 

CNTT&CB 

  
- Theo quy định, VC-NLĐ 

thuộc khối hành chính 

ngày thứ 7 và chủ nhật là 

ngày nghỉ; VC là giảng 

viên ngày thứ 7 vẫn là 

ngày làm việc (nếu GV có 

lịch dạy) và chủ nhật là 

ngày nghỉ. Như vậy, theo 

đề nghị điều chỉnh về ngày 

nghỉ như vậy là chưa đúng 

quy định. 

- Thực hiện công văn số 

3228/UBND-TH ngày 

01/9/2020 của UBND 

tỉnh(1) và tình hình tài 

chính của trường không 

đảm bảo nên việc đề xuất 

tăng là chưa phù hợp. 



 

STT 

Điều, 

khoản, 

điểm,… 

Quy chế đề nghị sửa đổi, bổ 

sung 

Ý kiến góp ý các đơn vị 

Tiếp thu ý 

kiến, hoàn 

chỉnh dự thảo 

năm 2021 

Tiếp thu ý kiến 

để nghiên cứu, 

xem xét điều 

chỉnh vào 

QCCTNB năm 

2022 

Giải trình các nội dung 

chưa tiếp thu 

Theo nội 

dung dự thảo 

Ngoài nội 

dung dự thảo 

   

2 Khoản 1, 
Điều 3 

Nguyên tắc xác định thu 

nhập tăng thêm 

     

  - Thu nhập tăng thêm được chi 

trả 01 lần vào cuối năm theo 

xếp loại kết quả lao động hàng 

tháng của VC-NLĐ. 

Lý do: Phù hợp với quy định 

hiện hành. 

 Khoa kỹ 

thuật 

Tiếp thu ý kiến 
để điều chỉnh 

  

3 Khoản 3, 
Điều 3 

Phân phối thu nhập tăng 

thêm 

  
  

 

  - Điều chỉnh hệ số K1 của 

chức danh kế toán trưởng. 

Lý do: các chức danh có hệ số 

phụ cấp chức vụ giống nhau 

thì được hưởng hệ số K1 giống 

nhau. 

 

- Đề nghị điều chỉnh hệ số K1 

là như nhau giữa kế toán 

trưởng, trưởng phòng, trưởng 

khoa và tương đương. 

Lý do: Các chức danh có hệ số 

BCH Công 

đoàn cơ sở 

 

 

 

 

Khoa Kỹ 

thuật: 

 

 

 
 Tiếp thu một 

phần ý kiến, điều 
chỉnh tại số TT 3 
(chức vụ)  của 
bảng Hệ số K1 
như sau: 
3. Trưởng phòng 
Tài vụ làm Kế 
toán trưởng(3). 
 

- Theo quy định, chức 

danh Trưởng phòng (trong 

đó có Trưởng phòng Tài 

vụ) và chức danh Kế toán 

trưởng phải thực hiện bổ 

nhiệm và phải có hưởng 

phụ cấp theo quy định (2). 

Hiện nay, Trường thực 

hiện bổ nhiệm Trưởng 

phòng TV, Kế toán trưởng 

đối với 01 viên chức để 

nhằm tiết kiệm chi phí tiền 

lương và phù hợp tình hình 



 

STT 

Điều, 

khoản, 

điểm,… 

Quy chế đề nghị sửa đổi, bổ 

sung 

Ý kiến góp ý các đơn vị 

Tiếp thu ý 

kiến, hoàn 

chỉnh dự thảo 

năm 2021 

Tiếp thu ý kiến 

để nghiên cứu, 

xem xét điều 

chỉnh vào 

QCCTNB năm 

2022 

Giải trình các nội dung 

chưa tiếp thu 

Theo nội 

dung dự thảo 

Ngoài nội 

dung dự thảo 

   

phụ cấp chức vụ giống nhau 

thì được hưởng hệ số K1 thu 

nhập tăng thêm như nhau. 

 

- Hệ số K1 được quy định       

→ chưa phù hợp, đề nghị thay 

đổi các mức hệ số K1 giữa các 

trình độ và chức danh theo 

hướng từ trên xuống hoặc 

ngược lại, hệ số chênh lệch có 

thể được tính theo Nghị định 

số 204/2004/NĐ-CP ngày 

14/12/2004 của Chính phủ cho 

phù hợp. 

 

 

 

 

Khoa 

CNTT&CB: 

 

nhân sự thực tế của trường. 

Nếu không thực hiện như 

vậy thì Trường phải bổ 

nhiệm 02 viên chức cho 2 

chức vụ/vị trí đó. Nên việc 

nếu TP. Tài vụ làm Kế 

toán trưởng thì được 

hưởng hệ số K1 như vậy là 

phù hợp (hưởng hệ số cao 

nhất). 

4 Điểm 1.1, 
khoản 1, 
Điều 4 

Thanh toán tiền phương tiện 

công tác 

  
  

 

  - Chi phí chiều đi và về từ nhà 

hoặc cơ quan đến sân bay, ga 

tàu, bến xe và chi phí đi lại tại 

địa phương nơi đến công tác: 

Khoán 200.000 

đồng/người/chuyến công tác. 

Riêng VC - GV đi công tác để 

quản lý HS - SV thực tập tại 

 BCH Công 

đoàn cơ sở và 

Khoa Kỹ thuật 

 

  Thực hiện công văn số 

3228/UBND-TH ngày 

01/9/2020 của UBND  

tỉnh(1) và tình hình tài chính 

của trường không đảm bảo 

nên việc đề xuất tăng là 

chưa phù hợp. 



 

STT 

Điều, 

khoản, 

điểm,… 

Quy chế đề nghị sửa đổi, bổ 

sung 

Ý kiến góp ý các đơn vị 

Tiếp thu ý 

kiến, hoàn 

chỉnh dự thảo 

năm 2021 

Tiếp thu ý kiến 

để nghiên cứu, 

xem xét điều 

chỉnh vào 

QCCTNB năm 

2022 

Giải trình các nội dung 

chưa tiếp thu 

Theo nội 

dung dự thảo 

Ngoài nội 

dung dự thảo 

   

doanh nghiệp được khoán 

300.000 đồng/người/chuyến 

công tác.  

Lý do: Phù hợp với tình hình 

thực tế. 

 

 

  - Đối với cán bộ, công chức, 

viên chức không có tiêu chuẩn 

được bố trí xe ô tô khi đi công 

tác nhưng không đi bằng 

phương tiện công cộng mà tự 

túc bằng phương tiện cá nhân 

của mình thì được thanh toán 
khoán tiền tự túc phương tiện 

bằng Số Km tính theo khoảng 

cách địa giới hành chính x 2 x 

Hệ số khoán x Đơn giá xăng 

tại thời điểm đi công tác 

- Trường hợp đi công tác một 

chiều giữa cách tỉnh trong một 

đợt: Khoán tiền tự túc phương 

tiện bằng Tổng số km khoảng 

cách địa giới các tỉnh x hệ số 

khoán tương tứng x đơn giá 

xăng tại thời điểm đi công tác. 

Lý do: Phải tính thêm chí phí 

BCH Công 

đoàn cơ sở 

 

 

 

 

  
- Theo khoản 2, Điều 5 

Thông tư số 40/2017/TT-

BTC ngày 28/4/2017 của 

Bộ Tài chính đã quy định 

“Thanh toán khoán kinh 

phí sử dụng ô tô khi đi công 

tác, khoán tiền tự túc 
phương tiện đi công tác”  

có nghĩa là đã tính hết tất cả 

các khoản chi phí; không 

quy định: chí phí hao mòn 

xe, nhân 2 khi đi công tác 

02 chiều.  

- Hiện nay, Quy chế chi 

tiêu nội bộ của trường đã 

thực hiện đúng theo quy 

định tại khoản 2, Điều 5 

Thông tư số 40/2017/TT-

BTC ngày 28/4/2017 của 

Bộ Tài chính: “khoán tiền 

tự túc phương tiện bằng Số 

Km tính theo khoảng cách 



 

STT 

Điều, 

khoản, 

điểm,… 

Quy chế đề nghị sửa đổi, bổ 

sung 

Ý kiến góp ý các đơn vị 

Tiếp thu ý 

kiến, hoàn 

chỉnh dự thảo 

năm 2021 

Tiếp thu ý kiến 

để nghiên cứu, 

xem xét điều 

chỉnh vào 

QCCTNB năm 

2022 

Giải trình các nội dung 

chưa tiếp thu 

Theo nội 

dung dự thảo 

Ngoài nội 

dung dự thảo 

   

hao mòn xe 

 

địa giới hành chính x Hệ 

số khoán x Đơn giá xăng 

tại thời điểm đi công tác” 
(theo quy định của BTC số 

km bao gồm cả lượt đi và 

lượt về). 

Tuy nhiên, trong quá trình 

thực hiện có một số nội 

dung chưa phù hợp với tình 

hình thực tế của VC-NLĐ 

thuộc trường khi đi công 

tác (01 chiều) nên rất khó 

khăn trong quá trình thực 

hiện. Do đó, trường điều 

chỉnh lại (chia 2) cho phù 

hợp như sau: Trường hợp đi 

công tác một chiều giữa 

cách tỉnh trong một đợt: 

Khoán tiền tự túc phương 

tiện bằng Tổng số km 

khoảng cách địa giới hành 

chính các tỉnh/2 x Hệ số 

khoán tương ứng x Đơn 

giá xăng tại thời điểm đi 

công tác. 

Như vậy, đề xuất tính chi 

phí hao mòn xe là chưa phù 



 

STT 

Điều, 

khoản, 

điểm,… 

Quy chế đề nghị sửa đổi, bổ 

sung 

Ý kiến góp ý các đơn vị 

Tiếp thu ý 

kiến, hoàn 

chỉnh dự thảo 

năm 2021 

Tiếp thu ý kiến 

để nghiên cứu, 

xem xét điều 

chỉnh vào 

QCCTNB năm 

2022 

Giải trình các nội dung 

chưa tiếp thu 

Theo nội 

dung dự thảo 

Ngoài nội 

dung dự thảo 

   

hợp.  

5 Khoản 2, 
Điều 9 

   
  

 

  - Do tình hình thực tế và điều 

kiện kinh phí nên Trường 

thống nhất chi trả tiền vượt giờ 

của giáo viên và viên chức 

quản lý có giảng dạy như sau: 

+ Giáo viên trình độ Tiến sĩ: 

không quá 70.000đ/tiết;  

+ Giáo viên trình độ Thạc sĩ: 

không quá 55.000đ/tiết;  

+ Giáo viên trình độ Cử nhân: 

không quá 50.000đ/tiết;  

+ Giáo viên trình độ Cao 

đẳng: không quá 45.000đ/tiết;  

+ Giáo viên trình độ Trung 

cấp: không quá 40.000đ/tiết. 

Lý do: Nhiệm vụ chính của 

giáo viên là giảng dạy đúng 

giờ chuẩn theo quy định và 

làm một số công tác kiêm 

nhiệm khác. Sau khi hoàn 

thành giờ chuẩn theo quy 

 Khoa Kỹ 

thuật 

 

  Thực hiện công văn số 

3228/UBND-TH ngày 

01/9/2020 của UBND 

tỉnh(1) và tình hình tài chính 

của trường không đảm bảo 

nên việc đề xuất tăng là 

chưa phù hợp. 

 

 



 

STT 

Điều, 

khoản, 

điểm,… 

Quy chế đề nghị sửa đổi, bổ 

sung 

Ý kiến góp ý các đơn vị 

Tiếp thu ý 

kiến, hoàn 

chỉnh dự thảo 

năm 2021 

Tiếp thu ý kiến 

để nghiên cứu, 

xem xét điều 

chỉnh vào 

QCCTNB năm 

2022 

Giải trình các nội dung 

chưa tiếp thu 

Theo nội 

dung dự thảo 

Ngoài nội 

dung dự thảo 

   

định, nếu giáo viên dạy thêm 

vượt giờ chuẩn sẽ coi như chế 

độ mời giáo viên thỉnh giảng, 
giáo viên sẽ được chi trả số 

tiền vượt chuẩn tương đương 

hoặc gần bằng số tiền chi trả 

mời giáo viên thỉnh giảng. 

6 Khoản 1, 
Điều 10 

Vật tư tiêu hao dùng cho 

giảng dạy Đối với các lớp 

trình độ Cao đẳng và Trung 

cấp   

Đề nghị điều chỉnh lại nội 

dung này cho phù hợp với tình 

hình thực tế. 

Lý do: Vì hiện nay mua tập 

trung cho cả 01 năm học nên 

nội dung trong quy chế không 

còn phù hợp. 

 Khoa Kỹ 

thuật 

 

   
Tiếp thu một 
phần ý kiến: Bổ 
sung thêm cụm từ  
“học kỳ hoặc 
năm học” 

 

Hiện nay mua vật tư cho 

01 năm học mới chỉ áp 

dụng cho khoa kỹ thuật các 

khoa còn lại vẫn thực hiện 

theo học kỳ.   

7 Điểm 1.3, 
khoản 1, 
Điều 12 

Hội đồng thi kiểm tra kết 

thúc học kỳ  

- Đề nghị bỏ mục này 

Lý do: hiện nay khoa thực 

hiện việc tổ chức thi kiểm tra 

 Khoa 

CNTT&CB  

 
 Hiện nay Bộ LĐ-TB&XH 

đang điều chỉnh Thông tư 

09/2017/TT-BLĐTBXH 

ngày 13/3/2017 quy định 

việc tổ chức thực hiện 

chương trình đào tạo trình 



 

STT 

Điều, 

khoản, 

điểm,… 

Quy chế đề nghị sửa đổi, bổ 

sung 

Ý kiến góp ý các đơn vị 

Tiếp thu ý 

kiến, hoàn 

chỉnh dự thảo 

năm 2021 

Tiếp thu ý kiến 

để nghiên cứu, 

xem xét điều 

chỉnh vào 

QCCTNB năm 

2022 

Giải trình các nội dung 

chưa tiếp thu 

Theo nội 

dung dự thảo 

Ngoài nội 

dung dự thảo 

   

kết thúc môn, trường không 

thành lập hội đồng thi cho 

hoạt động này 

độ Trung cấp, Trình độ 

Cao đẳng theo niên chế 

hoặc theo phương thức tích 

lũy Mô-đun hoặc tin chỉ; 

Quy chế kiểm tra, thi, xét 

công nhận tốt tốt nghiệp. 

Sau khi Bộ LĐ-TB&XH 

ban hành Thông tư, trường 

sẽ xem xét điều chỉnh vào 

QCCTNB năm 2022 cho 

phù hợp. 

8 Tiết a, 
điểm 1.2, 
khoản 1, 
Điều 13 

Mức thu học lại, học cải 
thiện điểm, thi lại và chế độ 
thanh toán  

  
  

 

  Nếu lớp học lại được tổ chức 

riêng 

 

Đối với giáo viên đã giảng 

dạy đủ giờ chuẩn theo quy 

định (không được tính vào giờ 

vượt 200 giờ), được thanh 

toán: 45.000đ/giờ x số giờ 

thực tế đã tham gia giảng dạy. 

 BCH Công 

đoàn cơ sở và 

Khoa Kỹ 

thuật 

 Tiếp thu ý kiến 
để nghiên cứu 
điều chỉnh  (vì  
quy chế CTNB 
trường đã quy 
định rất cụ thể 
“Trường hợp số 
tiền thu được 
không đủ chi phí 
cho giáo viên 
giảng dạy thì 
thanh toán bằng 
số đã thu sau khi 

 



 

STT 

Điều, 

khoản, 

điểm,… 

Quy chế đề nghị sửa đổi, bổ 

sung 

Ý kiến góp ý các đơn vị 

Tiếp thu ý 

kiến, hoàn 

chỉnh dự thảo 

năm 2021 

Tiếp thu ý kiến 

để nghiên cứu, 

xem xét điều 

chỉnh vào 

QCCTNB năm 

2022 

Giải trình các nội dung 

chưa tiếp thu 

Theo nội 

dung dự thảo 

Ngoài nội 

dung dự thảo 

   

Lý do: Sau khi dạy đủ giờ 

chuẩn theo quy định thì giảng 

dạy thêm được xem như giờ 

làm thêm nên thù lao giờ 

giảng tối thiểu cũng bằng giờ 

vượt. 

trừ thuế (nếu có). 
Số tiền còn lại 
được bổ sung vào 
nguồn kinh phí 
của trường chi 
công tác quản lý, 
coi thi, chi khác, 
thu nhập tăng 
thêm và trích lập 
các quỹ theo quy 
định,…) 

9 Khoản 1, 
Điều 22 

Chi bồi dưỡng trực Lễ, Tết   
  

 

  - Đề nghị điều chỉnh mức tăng 

tiền trực ngoài giờ làm việc: 

+ (Ban đêm): 80.000 

đồng/người/đêm. 

+ Đề nghị điều chỉnh tăng 

mức hỗ trợ tiền trực bảo vệ 

vào các ngày lễ, tết; Trực tự 

vệ, phòng chống lụt, bão nếu 

trùng vào ca trực (Ban đêm) 

30.000 đồng/người/ca đêm. 

BCH Công 

đoàn cơ sở và 

Khoa Kỹ 

thuật 

 
  Thực hiện công văn số 

3228/UBND-TH ngày 

01/9/2020 của UBND 

tỉnh(1) và tình hình tài chính 

của trường không đảm bảo 

nên việc đề xuất tăng là 

chưa phù hợp. Do đó, thực 

hiện theo nội dung đã dự 

thảo 

 

 

10 Khoản 1, 
Điều 32 

Các hoạt động khác phục vụ 

cho quá trình giảng dạy & 

  
  

 



 

STT 

Điều, 

khoản, 

điểm,… 

Quy chế đề nghị sửa đổi, bổ 

sung 

Ý kiến góp ý các đơn vị 

Tiếp thu ý 

kiến, hoàn 

chỉnh dự thảo 

năm 2021 

Tiếp thu ý kiến 

để nghiên cứu, 

xem xét điều 

chỉnh vào 

QCCTNB năm 

2022 

Giải trình các nội dung 

chưa tiếp thu 

Theo nội 

dung dự thảo 

Ngoài nội 

dung dự thảo 

   

học tập của trường (hệ 

không chính quy) như: bán 

hồ sơ tuyển sinh, nhập học, 

lệ phí xét tuyển các lớp liên 

kết, …có thu tiền quy định 

như sau: 

  Sau khi đã chuyển trả cho các 

đơn vị liên kết theo quy định, 

các khoản chi phí thực tế phát 

sinh hợp lý (in ấn,…) kinh phí 

còn lại quy thành 100%, trong 

đó: trích bồi dưỡng cho bộ 

phận quản lý và bộ phận thực 

hiện không quá 50%. 

Lý do: Vì 90% là quá cao; cần 

xem xét lại tỷ lệ này bằng với 

các khoản thu khác như: Áo 

đồng phục, áo thể dục, … 

50%. 

 BCH Công 

đoàn cơ sở 

 

 
Tiếp thu ý kiến 

để nghiên cứu 

điều chỉnh:  Mức 

trích bồi dưỡng 

là 50% 

 

 

11 Điểm b, 
Khoản 1, 
Điều 35 

Chi quản lý các lớp liên kết, 

học lại, thi lại,…  

  
  

 

  Đề nghị bổ sung đối tượng GV 

được phân công quản lý lớp 

 BCH Công 
  

Đối với GVCN các lớp liên 

kết đã có quy định được 



 

STT 

Điều, 

khoản, 

điểm,… 

Quy chế đề nghị sửa đổi, bổ 

sung 

Ý kiến góp ý các đơn vị 

Tiếp thu ý 

kiến, hoàn 

chỉnh dự thảo 

năm 2021 

Tiếp thu ý kiến 

để nghiên cứu, 

xem xét điều 

chỉnh vào 

QCCTNB năm 

2022 

Giải trình các nội dung 

chưa tiếp thu 

Theo nội 

dung dự thảo 

Ngoài nội 

dung dự thảo 

   

liên kết (GVCN). đoàn cơ sở hưởng chế độ GVCN và 

bồi dưỡng thu. 

  Đề nghị bổ sung đối tượng 

được hưởng tiền quản lý: Ban 

giám hiệu, viên chức quản lý. 

 - Quy định hệ số chi Quản lý 
như sau:  

+ Hiệu trưởng: hệ số 1,0.  

+ Phó hiệu trưởng: hệ số 0,8.  

+ Trưởng phòng Đào tạo, 

Trưởng khoa (quản lý chuyên 

môn), Kế toán trưởng: hệ số 

0,65. 

+ Trưởng các phòng, khoa 

hoặc tương đương còn lại: hệ 

số 0,5. 

+ Phó Trưởng phòng, khoa 

hoặc tương đương: hệ số 0,35. 

Lý do: Hoạt động trong nhà 

trường tất cả các phòng, ban, 

khoa đều có trách nhiệm cho 

công việc chung của các hoạt 

động của nhà trường. 

 BCH Công 

đoàn cơ sở và 

Khoa Kỹ 

thuật 

 

 
Tiếp thu một 

phần ý kiến và 

điều chỉnh như 

sau: 

- Đối tượng được 

hưởng tiền quản 

lý gồm:  BGH, 

Phòng Đào tạo, 

Phòng Tài vụ, 

các đơn vị khác 

có liên quan (nếu 

có). 

- Hệ số chi Quản 

lý do Hiệu trưởng 

quyết định 

 

Cũng như các nội dung chi 

quản lý khác, những đối 

tượng và  bộ phận có liên 

quan thì sẽ được hưởng. 



 

STT 

Điều, 

khoản, 

điểm,… 

Quy chế đề nghị sửa đổi, bổ 

sung 

Ý kiến góp ý các đơn vị 

Tiếp thu ý 

kiến, hoàn 

chỉnh dự thảo 

năm 2021 

Tiếp thu ý kiến 

để nghiên cứu, 

xem xét điều 

chỉnh vào 

QCCTNB năm 

2022 

Giải trình các nội dung 

chưa tiếp thu 

Theo nội 

dung dự thảo 

Ngoài nội 

dung dự thảo 

   

12 Điểm 2.1, 
Khoản 2, 
Điều 39 

Chi khen thưởng về thành 

tích học tập trong năm học 

hoặc khóa học 

  
  

 

  a) Hệ chính quy 

a1. Chi khen thưởng cho cá 
nhân HSSV: 

- Chi khen thưởng về thành 

tích học tập và rèn luyện cả 

năm học:  

+ HSSV đạt danh hiệu “Xuất 
sắc”: 500.000đ/HSSV. 
+ HSSV đạt danh hiệu “Giỏi” : 
300.000đ/HSSV. 
+ HSSV đạt danh hiệu “Khá” : 
200.000đ/HSSV; 
Lý do: Phù hợp với tình hình 
thực tế  

 BCH Công 

đoàn và Khoa 

Kỹ thuật 

  Thực hiện công văn số 

3228/UBND-TH ngày 

01/9/2020 của UBND 

tỉnh(1) và tình hình tài chính 

của trường không đảm bảo 

nên việc đề xuất tăng là 

chưa phù hợp. 

 

 

 

  Khen thưởng cho cá nhân có 

kết quả toàn khóa cao nhất 

Lý do: Cho đúng với quy chế 

HSSV và quy chế đào tạo của 

trường 

 Phòng công 

tác HSSV 

Tiếp thu ý kiến 
để điều chỉnh 

 
 

13 Khoản 2, 
Điều 40 

Nội dung chi quỹ phúc lợi   
  

 



 

STT 

Điều, 

khoản, 

điểm,… 

Quy chế đề nghị sửa đổi, bổ 

sung 

Ý kiến góp ý các đơn vị 

Tiếp thu ý 

kiến, hoàn 

chỉnh dự thảo 

năm 2021 

Tiếp thu ý kiến 

để nghiên cứu, 

xem xét điều 

chỉnh vào 

QCCTNB năm 

2022 

Giải trình các nội dung 

chưa tiếp thu 

Theo nội 

dung dự thảo 

Ngoài nội 

dung dự thảo 

   

  - Chi ngày thiếu nhi 1/6 và tết 

trung thu: 100.000đ/cháu. 

Lý do: Cho phù hợp tình hình 

giá cả thực tế. 

 

- Chi hoạt động Văn hóa, Văn 

nghệ, TDTT, ngoại khóa: 

+ Bồi dưỡng tập luyện CB-

VC-GV :  20.000đ/người/ngày. 

+ Bồi dưỡng HL viên, HD 

viên luyện tập:  

20.000đ/người/ngày. 

Lý do: Cho phù hợp tình hình 

giá cả thực tế. 

 BCH Công 

đoàn cơ sở; 

Khoa kỹ 

thuật 

 

BCH Công 

đoàn cơ sở và 

khoa 

CNTT&CB 

 

 

  
Thực hiện công văn số 

3228/UBND-TH ngày 

01/9/2020 của UBND 

tỉnh(1) và tình hình tài 

chính của trường không 

đảm bảo nên việc đề xuất 

chi tăng là chưa phù hợp.  

 

  + Bồi dưỡng thi đấu CB- VC-

GV, HL viên, HD viên: 

30.000đ/người/ngày.  

Lý do: Cho phù hợp tình hình 

thực tế. 

 BCH Công 

đoàn cơ sở và 

khoa 

CNTT&CB 

 

 
Tiếp thu ý kiến 

để điều chỉnh vì 

Quy chế của 

trường chưa có 

nội dung này 

 

  Hỗ trợ chi phí giảng dạy cho 

giáo viên có số giờ vượt > 300 

giờ/năm với số tiền 30.000 

- BCH Công 

đoàn cơ sở 

không thống 

 
 

Tiếp thu một 

phần ý kiến và 

điều chỉnh như 

Theo dự thảo, chỉ áp dụng 

cho năm học 2020-2021; 

theo thực tế do tình hình 



 

STT 

Điều, 

khoản, 

điểm,… 

Quy chế đề nghị sửa đổi, bổ 

sung 

Ý kiến góp ý các đơn vị 

Tiếp thu ý 

kiến, hoàn 

chỉnh dự thảo 

năm 2021 

Tiếp thu ý kiến 

để nghiên cứu, 

xem xét điều 

chỉnh vào 

QCCTNB năm 

2022 

Giải trình các nội dung 

chưa tiếp thu 

Theo nội 

dung dự thảo 

Ngoài nội 

dung dự thảo 

   

đồng/giờ (chỉ dụng cho nghề: 

Công nghệ ô tô; Kỹ thuật máy 

lạnh và điều hòa không khí) 

nhằm động viên tinh thần, 

khuyến khích giáo viên tham 

gia giảng dạy trong giai đoạn 

Trường đang thiếu và không 

tuyển dụng được giáo viên.  

Mức hỗ trợ này áp dụng cho năm 

học 2020-2021, các năm học tiếp 

theo tùy theo tình hình thực tế mà 

Hiệu trưởng xem xét quyết định. 

 

- Hỗ trợ chi phí giảng dạy cho 

giáo viên có số giờ vượt: 

 + Lớn hơn 300 giờ/năm (nghề 

Công nghệ ô tô; Kỹ Thuật 

máy lạnh & Điều hòa không 

khí). 

+ Lớn hơn 200 giờ/năm các nghề 

còn lại với số tiền 30.000 

đồng/giờ, nhằm động viên tinh 

thần, khuyến khích giáo viên 

tham gia giảng dạy trong giai 

đoạn Trường đang thiếu và 

nhất. 

Lý do: Nội 

dung chi 

không phù 

hợp điều 20 

của Nghị định 

43 

 

 

 

 

- Khoa Kỹ 

Thuật 

 

 

 

 

 

 

 

sau: 

Hỗ trợ chi phí 
giảng dạy tối đa 
30.000đ/giờ cho 
GV có số giờ 
vượt (giờ thực 
giảng) như sau: 
 - Trên 300 giờ 
đối với nghề 
Công nghệ ô tô; 
Kỹ Thuật máy 
lạnh & Điều hòa 
không khí. 
- Trên 200 giờ 
đối với các nghề 
còn lại. 
Tùy theo tình hình 
thực tế của mỗi 
năm học và khả 
năng tài chính của 
trường mà Hiệu 
trưởng xem xét 
quyết định mức hỗ 
trợ cho phù hợp. 

dịch bệnh Covid-19 

Trường không bổ sung nội 

dung này vào điều chỉnh quy 

chế CTNB năm 2021, chỉ 

xem xét điều chỉnh vào 

QCCTNB năm 2022.  

- Tại khoản 4, Điều 20 NĐ 

43 có nêu   “.... chi cho các 

hoạt động phúc lợi tập thể 

của người lao động trong 

đơn vị ....”. Với tình hình 

không tuyển dụng được 

GV, thỉnh giảng khó khăn, 

... nhằm đảm bảo hoạt 

động, công tác chung của 

trường, cũng như đảm bảo 

cho trường tồn tại, phát 

triển,  từ đó đảm bảo việc 

làm và thu nhập cho toàn 

thể VC- NLĐ trong 

trường, vì thế việc chi này 

là phù hợp chi cho hoạt 

động phúc lợi tập thể của 

người lao động trong đơn 

vị. 



 

STT 

Điều, 

khoản, 

điểm,… 

Quy chế đề nghị sửa đổi, bổ 

sung 

Ý kiến góp ý các đơn vị 

Tiếp thu ý 

kiến, hoàn 

chỉnh dự thảo 

năm 2021 

Tiếp thu ý kiến 

để nghiên cứu, 

xem xét điều 

chỉnh vào 

QCCTNB năm 

2022 

Giải trình các nội dung 

chưa tiếp thu 

Theo nội 

dung dự thảo 

Ngoài nội 

dung dự thảo 

   

không tuyển dụng được giáo 

viên. Mức hỗ trợ này áp dụng 

cho năm học 2020-2021, các 

năm học tiếp theo tùy theo tình 

hình thực tế mà Hiệu trưởng xem 

xét quyết định. 

Lý do: Chi trả đầy đủ số giờ 

vượt của GV (hầu hết GV 

khoa kỹ thuật đã cống hiến 

giờ vượt quá nhiều), tạo sự 

công bằng trong nhà trường. 

 

- Số giờ giảng dạy vượt tối đa 

là 300 giờ/năm. 

- Mức hỗ trợ bồi dưỡng cho số 

giờ vượt ngoài 300 giờ: 

30.000đ/giờ. 

Bỏ cụm từ: chỉ áp dụng cho 

nghề Công nghệ ô tô; Kỹ thuật 

máy lạnh và điều hòa không 

khí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Khoa CNTT 

 

 

- Thực hiện công văn số 

764/SLĐTBXH-LĐVLDN 

ngày 22/4/2021 của Sở 

LĐTB&XH; theo đó, 

Trường có thể làm thêm từ 

trên 200 giờ đến 300 giờ 

trong một năm đối với 

nghề Công nghệ ô tô; Kỹ 

thuật máy lạnh và điều hòa 

không khí. Do đó, việc đề 

nghị điều chỉnh số giờ 

giảng dạy vượt tối đa là 

300 giờ/năm (cho tất cả 

các nghề) là không đúng 

quy định. 



 
Ghi chú: 

(1) Công văn số 3228/UBND-TH ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2021 và kế hoạch tài 

chính – NSNN 03 năm 2021-2023; theo có có quy định “thực hiện giảm chi hỗ trợ từ NSNN gắn với mức giảm biên chế hưởng lương từ 

NSNN và giảm thêm tối thiểu 5%-10% so với dự toán năm 2020 chi hỗ trợ từ NSNN đối với đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu tăng 

theo lộ trình tính giá, phí dịch vụ sự nghiệp công, tăng giá học phí theo quy định của pháp luật”. Như vậy, dự toán năm 2021 UBND tỉnh 

yêu cầu giảm chi so với dự toán năm 2020 tối thiểu từ 5% đến 10%. 

 (2)- Trường đã ban hành 02 Quyết định: 

+ Bổ nhiệm Bà Cao Thị Thu Huyên làm TP. Tài vụ (QĐ số 262/QĐ-TCĐN ngày 20/6/2017). 

+ Bổ nhiệm Bà Cao Thị Thu Huyên, TP. Tài vụ làm Kế toán trưởng (QĐ 220/QĐ-TCĐN ngày 27/6/2019). 

- Căn cứ Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế 

và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước. 

- Căn cứ công văn số 1123/UBND-NCKSTTHC ngày 01/4/2019 của UBND tỉnh v/v hướng dẫn thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn 

nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước. 

(3) Đại học: hệ số 4,9; Thạc sĩ: hệ số 5,1; Tiến sĩ: hệ số 5,4  
 

 



PHỤ LỤC 02 

CÁC NỘI DUNG THỐNG NHẤT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2021 

 

STT 
Điều/khoản

/Điểm 
Quy chế đề nghị điều chỉnh Ghi chú 

1 
Căn cứ 
pháp lý 

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ về việc quy định quyền tự chủ, 
tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự 
nghiệp công lập. 

 

2 Điều 3 Thu nhập tăng thêm  

 Khoản 3 Phân phối thu nhập tăng thêm  

 

 Trường hợp 1. Nếu chênh lệch thu lớn hơn chi trong năm lớn hơn một lần quỹ tiền lương cấp 

bậc, chức vụ trong năm thì phân phối như sau: 

1. Trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp tối thiểu 25% số chênh lệch thu lớn hơn chi. 

2. Số còn lại quy thành 100%, trả thu nhập tăng thêm cho VC-NLĐ tối thiểu 60% (quy thành 

100%) nhưng tối đa không quá 2 lần quỹ tiền lương cấp bậc, chức vụ trong năm do Nhà nước quy định.  

Trong đó: 

2.1. Trích 97% chi cho VC-NLĐ theo khối lượng, chất lượng công việc: 

T = Tn x K1 x Hệ số xếp loại 

2.1. Trích tối đa 3% chi cho VC-NLĐ đạt thành tích trong hoạt động KHCN, hội thi các cấp theo hệ số 

K2: 

(Hệ số Tn, K1, K2 vẫn áp dụng theo quy chế chi tiêu nội bộ cũ) 

3. Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi: Mức trích tối đa không quá 3 tháng tiền lương, tiền 

công và thu nhập tăng thêm bình quân trong năm. 
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STT 
Điều/khoản

/Điểm 
Quy chế đề nghị điều chỉnh Ghi chú 

4. Trích lập Quỹ dự phòng ổn định thu nhập phần còn lại  

 

 Trường hợp 2. Nếu chênh lệch thu lớn hơn chi trong năm nhỏ hơn hoặc bằng một lần quỹ tiền 

lương cấp bậc, chức vụ thực hiện trong năm thì phân phối như sau: 

1. Trích tối thiểu 60% trả thu nhập tăng thêm cho VC-NLĐ (thực hiện theo mục 2 của trường hợp 

1). 

2. Số còn lại (sau khi chi thu nhập tăng thêm) quy thành 100% trích lập các quỹ: 

- Trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp tối thiểu 25% số tiền chênh lệch thu lớn hơn chi. 

- Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi: Mức trích tối đa không quá 3 tháng tiền lương, tiền 

công và thu nhập tăng thêm bình quân trong năm. 

      - Trích lập Quỹ dự phòng ổn định thu nhập phần còn lại  

 

3 Điều 4 Công tác phí trong nước  

 Khoản 1 
* Điều kiện thanh toán công tác phí theo đợt 

5. Người thanh toán phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của chứng từ thanh toán. 

 

 Điểm 1.1 Thanh toán tiền phương tiện công tác  

 

 Thanh toán khoán tiền tự túc phương tiện đi công tác: 

Trường hợp đi công tác một chiều giữa cách tỉnh trong một đợt: Khoán tiền tự túc phương tiện bằng 

Tổng Số km khoảng cách địa giới các tỉnh/2 x Hệ số khoán tương ứng x Đơn giá xăng tại thời 

điểm đi công tác 

 

4 
Khoản 1, 

Điều 9 

1. Chế độ làm việc của giáo viên, Viên chức quản lý 
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STT 
Điều/khoản

/Điểm 
Quy chế đề nghị điều chỉnh Ghi chú 

 
 Thực hiện theo Quyết định số 277/QĐ-TCĐN ngày 06/10/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng 

nghề về việc Ban hành quy định chế độ làm việc của nhà giáo Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận. 
 

5 
Điểm 1.2, 
khoản 1, 
Điều 12 

Tiết b. Chi công tác quảng cáo, phối hợp và hỗ trợ tuyển sinh 
 

 

 - Không quá 5% doanh thu hoạt động sự nghiệp trong năm (học phí hệ chính quy) đồng thời phải có kế 

hoạch trước khi thực hiện. 

- Khoán chi phí tuyển sinh cho các cộng tác viên tại các Trường THPT, THCS, UBND xã, Phường, Thị 

trấn, …. từ 50.000 – 100.000 đồng/hồ sơ (chỉ áp dụng đối với trường hợp HSSV đã làm thủ tục nhập 

học) 

Hồ sơ thanh toán: Hợp đồng giao khoán, danh sách HSSV nhập học theo Quyết định tiếp nhận của 

Trường. 

 

6 
Điều 18 Chi học bổng cho học sinh - sinh viên 

 

 

 - Thực hiện theo Quyết định số 223/QĐ-TCĐN ngày 04/9/2020 của Trường Cao đẳng nghề về việc ban 

hành quy định quản lý và sử dụng quỹ học bổng “Phát triễn kỹ năng nghề” của Trường Cao đẳng nghề 

tỉnh Bình Thuận. 

- Thực hiện theo Quyết định số 270/QĐ-TCĐN ngày 01/10/2020 của Trường Cao đẳng nghề về việc 

ban hành quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng 

nghề tỉnh Bình Thuận. 

 

7 
Khoản 3, 

Điều 19 

Các lớp dạy nghề lao động nông thôn (LĐNT)  

  Khoán chi phí tuyển sinh (thông báo tuyển sinh, photo, in ấn hồ sơ đăng ký học nghề, thông báo nhập  



4 

 

STT 
Điều/khoản

/Điểm 
Quy chế đề nghị điều chỉnh Ghi chú 

học,…. ): từ 25.000 đồng – 50.000 đồng/HV nhưng không được vượt quá 900.000 đồng/lớp. 

8 Điều 41 Sử dụng Quỹ dự phòng ổn định thu nhập 
 

  Nhằm đảm bảo thu nhập cho VC-NLĐ khi nguồn thu bị giảm sút và khi có biến động về điều chỉnh 
tăng lương. 

 

9 
Điều 42 Sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 

 

 

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

mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc, chi áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ, trợ giúp 

thêm đào tạo, huấn luyện nâng cao tay nghề năng lực công tác cho cán bộ, viên chức đơn vị; được sử 

dụng góp vốn liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tổ chức hoạt động 

dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và khả năng của đơn vị và theo quy định của pháp 

luật.  
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