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QUY CHÉ CHI TIÊU NỘI B ộ
(Ban hành kèm theo Quyết định số  Ư4 /QĐ-ĐHSPTDTT ngày 0& tháng OÁ năm 2021 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thế thao thành pho Hồ Chí Minh)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Nguyên tắc xây dựng quy chế
1. Quy chế chi tiêu nội bộ bao gồm các quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi 

tiêu thống nhất trong Trường, nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, 
thực hiện mọi hoạt động thường xuyên phù hợp với hoạt động đặc thù của các đơn vị 
(Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm ...) trong Trường, sử dụng kinh phí có hiệu quả, thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí và tăng cường công tác quản lý.

2. Quy chế được biên soạn trong phạm vi xây dựng quy chế thu chi nội bộ đã được 
quy định của Nhà nước và cả nội dung chi do đặc thù của Trường mà Nhà nước chưa có 
quy định trong phạm vi nguồn tài chính của Trường.

3. Quy chế chi tiêu nội bộ được thảo luận dân chủ, công khai thông qua Hội nghị Cán 
bộ viên chức Trường, gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo để báo cáo và gửi Kho bạc Nhà nước 
để làm căn cứ thực hiện kiểm soát chi.

4. Thực hiện Quy chế dân chủ và quy chế công khai tài chính trong cơ quan.

Điều 2. Phạm vỉ xây dựng quy chế
Các khoản khoán chi là:
- Kinh phí NSNN chi thường xuyên.
- Các khoản thu phí, lệ phí theo chế độ quy định.
- Các nguồn thu họp pháp khác...
Nội dung khoán chi quy định trong quy chế này gồm: Tiền lương, tiền công và các 

khoản phụ cấp đặc thù (nếu có); công tác phí trong nước, ngoài nước; chi tiêu hội nghị, hội 
thảo; tiếp khách trong và ngoài nước; chi phí sử dụng điện thoại công vụ tại cơ quan và 
điện thoại di động; sử dụng văn phòng phẩm; chi hoạt động thường xuyên; hoạt động cung 
ứng dịch vụ; hoạt động liên kết đào tạo; trích lập và sử dụng các quỹ...

Các khoản không khoán chi, phải thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước là:
- Kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia.
- Kinh phí các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Thành phố và Nhà nước.
- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn đối ứng dự án và vốn viện trợ.
- Kinh phí mua sắm tài sản và sửa chữa lớn tài sản cố định.
- Nhiệm vụ đột xuất được các cấp thẩm quyền giao.
- Kinh phí thực hiện tinh giảm biên chế.

Điều 3. Căn cứ pháp lý để xây dựng quy chế
1. Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ 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; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính 
phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
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2. Quyết định số 2466/QĐ-BGDĐT ngày 27/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao 
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể 
thao thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực 
hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ 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 và Thông tư số 113/2007/TT-BTC ngày 24/9/2007 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn sửa đổi, bổ sung.

4. Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 06/9/2006 của Bộ Tài chính và Thông tư số 
172/2009/TT-BTC ngày 26/8/2009 của Bộ tài chính sửa đổi một số điểm của Thông tư số 
81/2006/TT-BTC ngày 06/9/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối 
với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện 
nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính.

’ 5. Quyết định số 4448/QĐ-BGDĐT-KHTC ngày 09/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quyền hạn và trách nhiệm quản lý tài chính 
-  tài sản các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ.

6. Thông tư liên tịch so 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/04/2015 Bộ Tài chính, 
Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán 
kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước.

7. Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ 
công tác phí, chế độ chi hội nghị.

8. Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ 
tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ tổ chức hội nghị, hội thảo Quốc 
tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.

9. Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục 
hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc nhà nước.

10. Thông tư số 62/2020/TT-BTC ngày 22/6/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm 
soát thanh toán các Ích oản chi thường xuyên từ Ngân sách Nhà nước thông qua Kho bạc 
Nhà nước.

11. Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban 
hành quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thế 
dục thể thao.

12. Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy 
thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

13. Thông tư số 14/2014/TT-BGDĐT ngày 05/05/2014 của Bộ GD&ĐT quy định xét 
tặng giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho giảng viên trẻ trong các cơ 
sở Giáo dục đại học.

14. Nghị định số 99/2014/NĐ-CP ngày 25/10/2014 của Chính phủ quy định việc đầu 
tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở 
giáo dục đại học.

15. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ quy định về đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

16. Thông tư số 320/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 quỵ định chế độ bồi dưỡng đối 
với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

17. Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Thủ tướng chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.
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Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH c ụ  THẺ

Điều 4. Quản lý và sử dụng vốn tài sản
Việc quản lý và sử dụng tài sản của Trường theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính được thực hiện như sau:
1. Toàn bộ vật tư tài sản của Trường được ghi chép, phản ánh trong hệ thống sổ kế 

toán thống nhất của Trường.
2. Việc sử dụng tài sản cố định cho các hoạt động sự nghiệp thường xuyên được phản 

ánh giá trị hao mòn vào sổ kế toán mỗi năm 1 lần vào tháng 12, tỷ lệ tính hao mòn theo quy 
định hiện hành cho từng đối tượng tài sản cố định.

3. Thực hiện đúng chế độ đăng ký và báo cáo về tài sản theo quy định của Nhà nước 
và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về chế độ báo cáo, chế độ kiểm 
tra tài sản theo quy định hiện hành.

4. Quy định đối với việc đầu tư, xây dựng mới, mua sắm tài sản:
4.1. Việc đầu tư, xây dựng mới, sửa chữa lớn, nâng cấp, mua sắm tài sản cố định được 

phê duyệt trong dự án đầu tư xây dựng thì thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý 
đầu tư và xây dựng.

4.2. Mua sắm tài sản cố định, thiết bị đồng bộ có giá từ 1 (một) tỷ đồng Việt Nam trở 
lên bằng các nguồn vốn, Trường tổ chức lập dự án đầu tư, xác định rõ nguồn vốn đầu tư, 
thực hiện thủ tục về đầu tư và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của quy 
chế quản lý đầu tư và xây dựng.

5. Quyết định điều động nội bộ trong phạm vi Trường quản lý và quyết định thanh lý 
các tài sản cố định và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với:

- Nhà cấp 4;
- Thiết bị đồng bộ có giá trị nguyên giá từ 5 (năm) tỷ đồng Việt Nam trở xuống. Thực 

hiện đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về lập, thẩm định và trình duyệt báo cáo 
nghiên cứu tiền khả thi, nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán, tổ chức đấu 
thầu hoặc lựa chọn nhà thầu theo Quy chế đầu tư và xây dựng của Luật xây dựng.

6. Số tiền thu được do thanh lý, nhượng bán tài sản sau khi trừ các khoản chi phí họp 
lệ trong quá trình thanh lý, nhượng bán được bổ sung vào quỹ phát triển sự nghiệp để đầu 
tư, tăng cường cơ sở vật chất của Trường theo quy định hiện hành.

Điều 5. Quản lý nguồn thu và nội dung chi của Trường
1. Nguồn thu của Trường (đơn vị sự nghiệp có thu) bao gồm:
1.1. Ngân sách nhà nước cấp: Kinh phí ngân sách nhà nước cấp chi hoạt động thường 

xuyên.
1.2. Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của Trường, bao gồm:
- Tiền thu phí, lệ phí, thu hoạt động liên kết đào tạo;
- Thu từ cho thuê làm dịch vụ; các khoản thu họp pháp khác;
- Nghiên cứu khoa học.
2. Nội dung chi:
Căn cứ vào các nguồn thu nêu trên, Trường lập kế hoạch chi tương ứng với các nguồn 

thu, cụ thể như sau:
2.1. Chi từ nguồn kinh phí nhà nước cấp nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 

nhiệm vụ như: chi lương và các khoản đóng góp theo lương, công tác phí, hội nghị phí, 
điện thoại, công vụ phí, chi hoạt động nghiệp vụ thường xuyên...
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2.2. Hiệu trưởng quy định cụ thể mức chi trong quy chế chi tiêu nội bộ của trường. Quy 
chế chi tiêu nội bộ là căn cứ để Hiệu trưởng điều hành việc sử dụng, quyết toán kinh phí từ 
ngân sách và nguồn thu sự nghiệp của Trường, là cơ sở pháp lý để Kho bạc Nhà nước thực 
hiện kiểm soát chi.

Điều 6. Tiền lương, tiền công, phụ cấp đặc thù và thu nhập khác
1. Tiền lương:
Vào tuần cuối của mỗi tháng, Trường đảm bảo chi trả đúng tiền lương của cán bộ 

viên chức và họp đồng lao động theo ngạch bậc theo quy định hiện hành.

. Tiên công:
Tiền công lao động khoán việc được xây dựng trên yêu cầu công việc cụ thể do trưởng 

các đơn vị (Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm) sử dụng lao động có trách nhiệm quản lý người 
lao động theo hợp đồng và chất lượng công việc. Mức chi khoán công việc được tính theo 
sự thoả thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động.

3. Phụ cấp đặc thù:
Cán bộ giảng dạy được hưởng phụ cấp đặc thù phục vụ ngành theo quy định của nhà 

nước. Trường chi phụ cấp đặc thù phục vụ cho cán bộ viên chức không thuộc mã ngạch 
giảng viên và họp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế bằng 35% mức lương theo ngạch bậc.

4. Phụ cấp làm thêm, dạy thêm giờ, vượt giờ:
4.1. Đối với cán bộ viên chức thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm 

thêm giờ theo sự điều động của Hiệu trưởng.
4.2. Định mức giờ chuẩn cho giảng viên trong một năm học là 200 giờ chuẩn; trong 

đó, giờ chuẩn trực tiếp trên lóp chiếm tối thiểu 50% định mức quy định.
4.3. Đối với cán bộ giảng dạy bảo đảm giờ đủ định mức theo quy định (giảng dạy, 

NCKH và các nhiệm vụ khác), số giờ dạy thêm được tính trả lương dạy thêm giờ không quá 
số giờ làm thêm theo quy định của pháp luật 200 giờ chuẩn.

Cách tính tiền lương dạy thêm giờ được thực hiện theo Thông tư số 07/2013/TTLT- 
BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài 
chính về Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.

Tiền lương của 12 tháng trong năm học 22 5
Tiền lương 01 giờ dạy thêm = 1.5 X ----------------------------------------------  X ——

270 52

Tiền lương của một tháng làm căn cứ tính trả tiền lương dạy thêm giờ của nhà giáo, 
bao gồm: mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng, các khoản phụ cấp lương và hệ số chênh 
lệch bảo lưu (nếu có).

5. Thu nhập khác:
5.1. Thu nhập tăng thêm: được thực hiện theo các cơ sở sau đây:
- Nguồn kinh phú Nguồn ngân sách Nhà nước chi thường xuyên, quỹ ổn định thu 

nhập, quỹ dự phòng ổn định thu nhập và nguồn thu từ tài khoản tiền gửi.
- Nguyên tắc chỉ: Tổng thu nhập tăng thêm (TNTT) toàn Trường không vượt quá 02 

lần quỹ lương hiện hành: (Lương ngạch bậc + phụ cấp chức vụ + phụ câp thâm niên vượt 
khung) X  mức lương tối thiểu chung theo quy định hiện hành.



5

- Mức chỉ TNTT 01 tháng = (Lương ngạch bậc + phụ cấp chức vụ + phụ cấp thâm 
niên vượt khung) X  mức lương tối thiểu chung theo quy định hiện hành X  mức bình bầu (A 
hoặc B hoặc C) X  tỷ lệ X (X không vượt quá 60%).

- Mức chỉ TNTT 01 quý =  mức chi TNTT 01 tháng X  03 (03 tháng).
- Đổi tượng được hưởng: Lao động trong biên chế và lao động họp đồng từ 06 tháng 

trở lên có tên trong bảng lương bảo đảm ngày công lao động (viên chức tập sự), không áp 
dụng đối với các họp đồng khoán công việc.

- Điều kiện tỉnh hưởng thu nhập tăng thêm: Căn cứ vào mức bình bầu A (hưởng 
100%), B (hưởng 75%) và c  (hưởng 50%) do đơn vị bình chọn và gửi về Phòng Tài vụ 
trước ngày 25 tháng cuối mỗi quý (tháng 3, 6, 9 và 12). Nếu đơn vị nào không gửi kết quả 
bình chọn trước ngày 25 hàng tháng, thì Trưởng, phó đơn vị bị xếp loại c  của quý đó.

5.2. Tiền làm việc ngoài giờ và công tác kiêm nhiệm: Trường thanh toán tiền làm vịêc 
ngoài giờ cho cán bộ, nhân viên hành chính thực hiện những công việc phục vụ nhu cầu thiết 
yếu của nhà Trường mà không thể hoàn thành trong thời gian làm việc chính thức trên cơ sở 
Trưởng đơn vị đề xuất và được Hiệu trưởng duyệt. Mức chi bình quân là 25.000 đ/giờ.

5.3. Chỉ cho cán bộ tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, 
tố cảo: mức chi lOO.OOOđ/ngày

5.4. Chi Hội đằng - Ban: Thành viên của các hội đồng, các ban được chi tiền bồi 
dưỡng theo số giờ làm công tác thực tế. Mức chi tính theo tiền lương + phụ cấp lương, đối 
với Chủ tịch hội đồng, Trưởng ban được hưởng hệ số: 1,5; Phó chủ tịch hội đông, Phó ban, 
ủ y  viên thường trực, thư ký hội đồng hệ số: 1,2; ủ y  viên hệ số: 1,0. Đối với Hội đồng Khoa 
học và Đào tạo trường sẽ chi theo kế hoạch cụ thể.

6. Phụ cấp trách nhiệm:
Một hệ số có giá trị bằng 300.000 đồng. Mức phụ cấp trách nhiệm hàng tháng được

tính theo hệ số quy dịnh trong bảng sau:
TT CHỨC VỤ HỆ SỐ

1 Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường 4.5
2 Phó Hiệu trưởng 3.5
3 Bí thư Đảng bộ 3.5
4 Phó bí thư Đảng bộ 3
5 u v  Ban thường vụ Đảng bộ 2.5
6 Đảng uỷ viên cơ sở 2
7 Chủ tịch Công đoàn Trường 3
8 Phó Chủ tịch Công đoàn Trường 2.5

9 Uỷ viên BCH Công đoàn Trường, thành viên Hội đồng 
trường

2

10 Bí thư đoàn Trường (là CBVC) 3
11 Phó Bí thư đoàn Trường (là CBVC) 2.5
12 Uỷ viên BCH đoàn Trường (là CBVC) 2
13 Chủ tịch hội s v  (là CBVC) 2.5
14 Phó Chủ tịch Hội s v  (là CBVC) 2
15 Bí thư Chi bộ bộ phận (là CBVC) 2.5
16 Phó Bí thư Chi bọ bộ phận (là CBVC) 2
17 Chi ủy viên bộ phận 1.5

'*ƯÒ
*56

'•7*1
'V/A
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18 Trưởng phòng, Phụ trách phòng, Trưởng ban, Thư ký Hội 
đồng trường 3

19
Phó trưởng phòng, Trưởng Khoa, Ke toán trưởng, Phó 
Trưởng ban, Chủ nhiệm, Trưởng trạm 2.5

20 Phó trưởng Khoa; Trưởng Bộ môn; Thư ký Khoa 2
21 Ke toán viên; Thủ quỹ; Văn thư; 2
22 Trưởng ban thanh tra nhân dân, Tô trưởng Công đoàn 1,5
23 ủ y  viên thanh tra nhân dân; Tổ phó Công đoàn 1
24 Giảng viên cố vấn học tập 1
25 ủ y  viên các Ban (Bộ phận) chức năng do Trường thành lập 1

Nếu một người phụ trách nhiều nhiệm vụ thì chỉ tính hệ số cao nhất cộng thêm 50% 
của các hệ số tương ứng với nhiệm vụ kiêm nhiệm tiếp theo. Ngoại trừ Trường họp trong 
cùng một tổ chức Đảng, Công đoàn hoặc Đoàn TNCS thì chỉ hưởng một chức vụ có hệ số 
cao nhất (ví dụ: vừa là Phó Bí thư Đảng ủy, vừa u v  Thường vụ và vừa Bí thư Chỉ hộ trực 
thuộc thì chỉ hưởng một hệ số duy nhất của chức vụ nào cao nhất).

Điều 7. Công tác phí
1. Phương tiện đi lại:
Cán bộ viên chức đi công tác được thanh toán tiền vé máy bay, bao gồm: Hiệu trưởng, 

Phó hiệu trưởng, Chuyên viên chính và Giảng viên chính phải có mức lương từ 5,42 trở 
lên (khi nhà nước thay đổi hệ số, mức lương thì căn cứ vào hướng dẫn chuyển xếp lương 
để xác định lại cho phù họp). Các trường hợp khác do nhu cầu giải quyết công tác cần thiết 
phải đi bằng máy bay, thì Hiệu trưởng xem xét duyệt đề nghị thanh toán để được thanh 
toán. Trường thanh toán tiền vé cước tàu, xe hoặc máy bay giá rẻ tương đương giá tàu, các 
loại phí, lệ phí giao thông theo quy định của nhà nước khi có đây đủ vé và các biên lai 
chứng từ họp pháp.

2. Phụ cấp công tác phí:
2.1. Trong nước:
Cán bộ công chức, viên chức được nhà Trường cử đi công tác, tập huấn không quá 

một tuần (có giấy đi đường) sẽ được chi khoán (tiền ở, phụ cấp lưu trú) theo định mức như 
sau:

- Ban Giám hiệu: 650.000đ/ngày/người đối với Thành phố trực thuộc TW; 
550.000đ/ngày/người đối với các tỉnh, thành khác. Trường hợp tự túc phương tiện thì được 
thanh toán tiên đi lại theo giá vé thực tê, tiên 2 đâu ga được khoán mức 200.000đ/l lân đi- 
vê.

- Trưởng, Phó đơn vị, kế toán trưởng và các đoàn thể cấp Trường: 
550.000đ/ngày/người đối với TP trực thuộc TW; 450.000đ/ngày/người đối với các tỉnh, 
thành khác. Trường hợp tự túc phương tiện thì được thanh toán tiền đi lại theo giá vé thực 
tế, tiền 2 đầu ga được khoán mức 200.000đ/l lần đi-về.

- Trưởng Bộ môn: 500.000đ/ngày/người đối với TP trực thuộc TW; 
400.000đ/ngày/người đối với các tỉnh, thành khác, trường họp tự túc phương tiện thì được 
thanh toán tiền đi lại theo giá vé thực tế tiền 2 đầu ga được khoán mức 200.000đ/l lần đi- 
về.

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên: 450.000đ/ngày/người đối với TP trực thuộc TW; 
350.000đ/ngày/người đối với các tỉnh, thành khác. Trường họp tự túc phương tiện thì được
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thanh toán tiền đi lại theo giá vé thực tế, tiền 2 đầu ga được khoán mức 200.000đ/l lần đi- 
về.

Các đoàn công tác tuyển sinh, thi cuối khóa, kiểm tra tiến độ đào tạo các tỉnh... chi 
từ nguồn hợp đồng liên kết.

2.2. Ngoài nước:
- Tiền vé máy bay một lượt đi -  về, tàu xe đi lại
- Tiền ở nếu không được đối tác chi trả, thì sẽ chi khoán 60 USD/ngày và được qui 

đổi tính theo tỉ giá Việt Nam đồng.
- Phụ cấp lưu trú: bao gồm tiền ăn và tiêu vặt chi khoán 25 USD/ngày và được qui 

đổi tính theo tỉ giá Việt Nam đồng.

3. Chi hỗ trọ’ Cán bộ viên chức được Trường cử đi học ngắn hạn (không quá 1 
tháng):

3.1. Trong nước (ngoài TP. Hồ Chí Minh):
Được chi tiền xe đi -  về, học phí, tài liệu và hỗ trợ lưu trú là lOO.OOOđ/ngày/người.

Chi 25% tiền taxi đi -  về một lượt (từ sân bay hoặc bến tàu xe đến chỗ nghỉ).
3.2. Ngoài nước:
Được chi tiền vé máy bay một lượt đi -  về/khóa học, học phí, tài liệu và hỗ trợ lưu 

trú là 150. OOOđ/ngày/người. Chi 25% tiền taxi đi -  về một lượt (từ sân bay; bến tàu xe đến 
chỗ nghỉ).

4. Chi khoán tiền công tác phí thường xuyên:
Cán bộ công chức phải đi công tác lưu động thường xuyên trong vùng được Hiệu 

trưởng chấp thuận, sẽ được thanh toán khoán chi hàng tháng là 500.000đ/ngườỉ. VG \

Điều 8. Chi tiêu hội nghị ltí*0
<7 r -7 ■-) J

1. Trường tô chức hội nghị, hội thảo được Hiệu trưởng duyệt vê sô đại biêu đăng 
ký tham dự, thòi gian, địa diêm tô chức và dự toán. Định mức chi tiêu các khoản như 
sau:

- Thành viên tham dự hội nghị, hội thảo: 200.000đ/ngày/người. Báo cáo tham luận tại 
Hội nghị, Hội thảo: 200.000 đ/tham luận.

- Chi phí thông tin tuyên truyền: 300.000đ/người/báo; 500.000đ/người/truyền hình.
Số lượng báo, đài đưa tin do Hiệu trưởng duyệt.

- Chi phí văn phòng phẩm:
+ Đánh máy bản thảo: 5.0Q0đ/trang. số lượng kỷ yếu cần in phải được xác định trước 

và được Hiệu trưởng duyệt. Trường căn cứ vào số trang in và giá trên thị trường để định 
mức chi.

+ Gửi giấy mời hội nghị bằng thư tín, tem thư phải sử dụng hóa đơn của bưu điện.

2. Chi khác:
2.1. Chi tiền báo cáo viên: 500.000đ đến 1.500.000đ/buổi cho toàn Trường tại hội 

nghị, hội thảo, báo cáo thời sự, nghị quyết, tư vấn...
2.2. Phục vụ hội nghị, hội thảo: lOO.OOOđ/buổi.
2.3. Báo cáo tham luận cho hội nghị, hội thảo: 200.000đ/ báo cáo.
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2.4. Các khoản chi khác như: trang trí, nước uống đại biểu thanh toán theo số lượng tổ 
chức trên cơ sở dự trù của Ban tổ chức hội nghị, hội thảo được Hiệu trưởng duyệt.

Điều 9. Chi phí sử dụng điện thoại
Các phương tiện thông tin liên lạc như điện thọai, Fax trang bị trong Trường để phục 

vụ cho nhu cầu công việc của nhà Trường. Trên tinh thần thực hiện Pháp lệnh thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí nhà Trường quy định như sau:

1. Quy định về trang bị điện thọai, máy Fax.
1.1. Trang bị máy điện thọai cố định cho phòng làm việc của Ban Giám hiệu, các

Phòng Ban, Văn thư, Thư viện, Bảo vệ. Trung tâm Tin học..... Trường hợp các đơn vị khác
do yêu cầu công tác cần trang bị điện thoại, phải được Hiệu trưởng duyệt.

Việc sử dụng máy fax, điện thọai giao cho các đơn vị đảm nhận quản lý, đảm bảo sử 
dụng máy vào việc công.

1.2. Định mức chi tối đa hàng tháng cho điện thoại cố định tại cơ quan như sau:
-H iệu trưởng, Phòng Đào tạo, Phòng Tài vụ + Faxmức chi: 400.000 đ.
- Phó Hiệu trưởng, các Phòng khác mức chi: 300.000 đ.
- Các Trung tâm, văn phòng Đoàn mức chi: 250.000 đ.
- Văn thư hành chính; Văn thư Đào tạo mức chi: 250.000 đ.
- Bảo vệ, Thư viện, Ký túc xá mức chi: 100.000 đ.

Nếu quá định mức trên Trưởng đơn vị phải nộp khoản tiền chênh lệch cho Trường.

2. Quy định thanh toán tiền khoán cước sử dụng điện thoại
Trường khoán chi cho các đối tượng theo định mức hàng tháng sau đây:

- Hiệu trưởng, Bí thư ĐU mức thanh toán: 500.000đ.
- Phó Hiệu trưởng, Phó bí thư ĐU mức thanh toán: 400.000 đ/người.
- Trưởng hoặc phụ ừách các phòng, ban, ĐU viên, Đoàn thể cấp Trường: 300.000 đ/người.
- Cấp phó Đoàn thể Trường; Phó phòng; Kế toán trưởng; Trưởng Khoa: 200.000 đ/người.
- Phó Khoa; Trưởng Bộ môn; Bí thư Chi bộ 100.000 đ/người.
- Giảng viên cố vấn học tập, tài xế: 200.000 đ/người.

Ghi chú: Đổi với cán bộ kiêm nhiệm nhiều chức danh chỉ hưởng 01 suất cao nhất.

Điều 10. Trang bị, quản lý thiết bị điện, chiếu sáng, nước, trong cơ quan
Các trang thiết bị có sử dụng điện, nước... để phục vụ cho công tác tại Trường được 

quản lý chặt chẽ và qui định như sau:
1. Phòng Tổ chức hành chính chịu trách nhiệm quản lý sử dụng điện chung của toàn 

Trường, hệ thống điện chiếu sáng và khu ký túc xá.
2. Các phòng, ban , khoa, bộ môn chịu trách nhiệm quản lý trong đơn vị của mình và 

có kế hoạch sử dụng tiết kiệm điện, nước (mở điều hòa nhiệt độ từ 25° c  trở lên...), đảm 
bảo phòng chống cháy nổ, rời khỏi phòng phải tắt cầu dao riêng...

3. Mỗi thành viên trong Trường phải có trách nhiệm tiết kiệm điện, nước và quản lý 
tốt các thiết bị điện. Không sử dụng cho nhu cầu cá nhân.

4. Tiền điện, nước chung được thanh toán theo chứng từ.

Điều 11. Chi phí văn phòng phẩm
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1. Nhà Trường thống nhất việc khoán chi cho cá nhân bàng tiền để mua văn phòng 
phẩm sử dụng phục vụ công tác của Trường trong năm. Văn phòng phẩm cho các giảng 
viên và cán bộ viên chức trung bình trong năm học: 200.000đ/người/năm.

2. Quản lý và mua sắm văn phòng phẩm do phòng Tổ chức hành chính căn cứ vào giấy 
đề xuất của đơn vị được Hiệu trưởng duyệt và phòng Tài vụ chi khi đủ các chứng từ.

Điều 12. Các quy định về xe ô tô, vệ sinh môi trường
1. Thanh toán tiền nhiên liệu phục vụ công tác bằng xe của cơ quan được định mức 

xăng tiêu hao trong lOOkm, như sau: 4 chỗ = 15  lít, 15, 16 chỗ = 20 lít; 29 chỗ = 25 lít 
dầu.

2. Phòng Tổ chức hành chính ký nhận theo dõi, ghi nhận xe ra vào Trường. Lái xe 
báo cáo số kilomet trên countemetre đi trong tháng làm cơ sở cấp phát thanh toán. Đi công 
tác phải có lệnh điều xe.

3. Trường họp CBVC có việc cần mượn ô tô, được Hiệu trưởng chấp thuận, thì phải 
tự túc tiền xăng, rửa xe và bồi dưỡng lái xe.

4. Các Trường họp hiếu hỉ (tứ thân phụ mẫu) nhà Trường phục vụ một chuyến xe.
5. Trường họp CBVC được nhà Trường cử đi, có quyết định sử dụng xe của cá nhân 

tùy thuộc vào thời gian, nhà Trường cấp thanh toán khoán định mức tiền theo thời giá của 
loại xăng 92 = 1 lít /ngày/người.

6. Việc thanh toán tiền làm vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh theo hợp đồng 
khoán công việc, căn cứ trên đề xuất của trạm y tế Trường để làm cơ sở đề xuất Hiệu trưởng 
xem xét quyết định.

Điều 13. Học bổng, khen thưởng và bồi dưỡng ngoại khóa sinh viên
1. Học bổng:
Trường dành tối thiểu 08% kinh phí ngân sách chi hoạt động thường xuyên từ cấp bù 

học phí để chi học bổng cho sinh viên, mỗi năm học chi 10 tháng và được xét theo từng 
học kỳ. Việc xét cấp học bổng sinh viên căn cứ qui định của Bộ giáo dục và Đào tạo và qui 
định của Trường.

2. Chi phụ cấp trách nhiệm Đảng, Đoàn, Hội là sinh viên (năm học chi 12 tháng):
- ủ y  viên Ban chấp hành đảng b ộ : Chi theo hệ số 0,3 X  mức lương tối thiểu.
- Phụ trách đảng phí của Đảng b ộ : 0,1 X  mức lương tối thiểu.
- Bí thư đoàn Trường: chi theo hệ số : 0,5 X  mức lương tố i thiểu.
- Chủ tịch hội sinh viên: chi theo hệ số: 0,2 X  mức lương tối thiểu.

3. Chi trợ cấp cho sinh viên theo mức như sau (năm học chi 10 tháng):
- Phó Bí thư Đoàn Trường, Phó Chủ tịch hội
- ƯV BCH Đoàn, Hội, Lóp trưởng, Bí thư Chi đoàn lóp
- Lớp phó, Phó Bí thư Chi đoàn
- Vận động viên kiện tướng
{cấp theo năm liền kề và không vượt quá 10SV)

90.000đ/tháng/người 
70.000đ/tháng/người. 
60.000đ/tháng/ngưòi. 
100.000đ/tháng/người.

-V ận động viên cấp 1
(cấp theo năm liền kề và không vượt quá 10SV)

50.000đ/tháng/người.
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- Sinh viên tham gia đội tự quản Ký túc xá : 300.000/tháng/người.
Các mức chi hỗ trợ khác cho sinh viên thực hiện công việc theo nhu cầu của Trường:

mức chi tối đa không vượt quá 150.000đ/ngày/sinh viên.

4. Chi thực tế, thực tập sư phạm tập trung hoặc học môn giáo dục quốc phòng:
4.1. Sinh viên đi thực tế, thực tập sư phạm tập trung hoặc học tập môn giáo dục quốc 

phòng ngoài địa bàn Tp. HCM được Trường tổ chức xe đưa đón hoặc thanh toán vé tàu xe 
cho cả đi lẫn về.

4.2. Sinh viên đi thực tế, thực tập sư phạm tập trung nhà Trường chi tiền nước uống 
mức chi là lOO.OOOđ/sv/đợt, đối với Sinh viên học môn Giáo dục quốc phòng chi tiền nước 
lOO.OOOđ/sv/đợt hệ đại học và cao đẳng. Ban Chỉ đạo thực tập sư phạm, Ban Chỉ đạo giáo 
dục quốc phòng được chi bồi dưỡng theo mức học hàm, học vị theo điều 16 mục 1. Khi 
được tặng giấy khen về chỉ đạo thực tập sư phạm hoặc Giáo dục quốc phòng, Giảng viên 
được thưởng 300.000đ; Sinh viên được thưởng 200.000đ.

4.3. Chi tiền học phí giáo dục quốc phòng theo họp đồng.
4.4. Chi tiêu hoạt động thực tập sư phạm tập trung (trên 2 sinh viên/Trường):
- Hội nghị giao quân thực tập sư phạm 200.000/đại biểu tham dự.
- Ban chỉ đạo Phòng giáo dục, Trung tâm TDTT: 700.000đ X 03 người/đợt
- Ban chỉ đạo tại trường phổ thông: 500.000đ/đợt X 02 người/đợt
- Tổ trưởng hoặc khối trưởng chuyên môn: 300.000đ X 1 người/đợt
- Giáo viên hướng dẫn thực tập (kể cả chủ nhiệm): 250.000đ/sinh viên/đợt
- Giáo viên dạy mẫu cho sinh viên: 50.000đ/tiết X 03 tiết/đợt
- Chi phí văn phòng phẩm: 25.000 đ/sinh viên/đợt
- Lễ tổng kết cụm: 50.000 đ/sinh viên/đợt.

5. Chi khen thưởng cho học viên, sinh viên và cán bộ
5.1. về thành tích trong học tập:
- Tập thể lớp xuất sắc :
- Tập thể lóp tiên tiến :
- Thủ khoa/sv  5 tốt cấp thành :
- Xuất sắc :
- Loại giỏi :
- Giáo viên, CBVC tiêu biểu cấp thành :
- Giáo viên, CBVC tiêu biểu cấp trường :
- s v  5 tốt cấp Trường :
5.2. về thành tích trong thỉ đẩu cho nhà trường tại các 
Giải toàn quốc, cấp Bộ trở lên:
- Huy chương vàng (Hạng nhất) : Giấy khen và l.OOO.OOOđ/tập thể.
- Huy chương bạc (Hạng nhì) : Giấy khen và 800.000đ/tập thể.
- Huy chương đồng (Hạng ba) : Giấy khen và 600.000đ/tập thể.
- Huy chương vàng (Hạng nhất) : Giấy khen và 500.000đ/cá nhân.
- Huy chương bạc (Hạng nhì) : Giấy khen và 400.000đ/ cá nhân.

viên chức:

800.000đ/lóp/học kỳ. 
500.000đ/lớp/học kỳ. 
700.000đ/sv/khóa học. 
400.000đ/sv/khóa học. 
300.000đ/sv/khóa học. 
500.000đ/GV. 
300.000đ/GV. 
300.000đ/sv/năm học. 

giải TDTT:
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- Huy chương đồng (Hạng ba)
Giải khu vực, cấp thành phố:
- Huy chương vàng (Hạng nhất)
- Huy chương bạc (Hạng nhì)
- Huy chương đồng (Hạng ba)
- Huy chương vàng (Hạng nhất)
- Huy chương bạc (Hạng nhì)
- Huy chương đồng (Hạng ba)
Giải cấp Quận, Huyện:
- Huy chương vàng (Hạng nhất)
- Huy chương bạc (Hạng nhì)
- Huy chương đồng (Hạng ba)
- Huy chương vàng (Hạng nhất)
- Huy chương bạc (Hạng nhì)
- Huy chương đồng (Hang ba)
Giải cấp Trường (Hội thao, Hội thi, Hội diễn.
- Huy chương vàng (Hạng nhất)
- Huy chương bạc (Hạng nhì)
- Huy chương đồng (Hạng ba)
- Huy chương vàng (Hạng nhất)
- Huy chương bạc (Hạng nhì)
- Huy chương đồng (Hang ba)
- Khuyến khích tập thể

):

Giấy khen và 300.000đ/ cá nhân.

Giấy khen và 800.000đ/tập thể. 
Giấy khen và 600.000đ/tập thể. 
Giấy khen và 400.000đ/tập thể. 
Giấy khen và 500.000đ/cá nhân. 
Giấy khen và 400.000đ/cá nhân. 
Giấy khen và 300.000đ/cá nhân.

Giấy khen và 600.000đ/tập thể. 
Giấy khen và 400.000đ/tập thể. 
Giấy khen và 200.000đ/tập thể. 
Giấy khen và 400.000đ/cá nhân. 
Giấy khen và 300.000đ/cá nhân. 
Giấy khen và 200.000đ/ cá nhân.

Giấy khen và 600.000đ/tập thể. 
Giấy khen và 450.000đ/tập thể. 
Giấy khen và 300.000đ/tập thể. 
Giấy khen và 400.000đ/cá nhân. 
Giấy khen và 300.000đ/cá nhân. 
Giấy khen và 200.000đ/cá nhân. 
Giấy khen và 200.000đ/tập thể. 
Giấy khen và lOO.OOOđ/cá nhân.- Khuyến khích cá nhân

- Chi khen thưởng Trưởng, Phó đoàn và Huấn luyện viên: Giấy khen và chi theo mức 
đạt huy chương cao nhất 01 lần cho 01 người, từ giải cấp Quận, Huyện trở lên.

- Chi khen thưcmg sinh viên và CBVC tham gia chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh: 
Giấy khen và tiền thưởng theo danh hiệu: Chỉ huy trưởng xuất sắc mức chi: 300.000đ/cá 
nhân; Đội trưởng xuất sắc mức chi: 200.000đ/cá nhân; Chiến sỹ xuất sắc: lOO.OOOđ/SV; 
Chỉ đạo chiến dịch: 400.000đ/CBVC.

- Chi khen thưởng sinh viên do Thành đoàn, Hội tặng Giấy khen mức chi 200.000đ/cá 
nhân và 600.000/tập thể.

- Chi khen thưởng đột xuất Giấy khen của trường ngoài những nội dung đã nêu trên 
mức chi lOO.OOOđ/cá nhân/SV; 200.000đ/cá nhân CBVC và 600.000đ/tập thể.

Bồi dưỡng tập luyện và thi đấu chi theo định mức sau:
- Chuẩn bị, biểu diễn phục vụ cho Trường hoặc tham gia các giải mà điều lệ không quy 

định mức bồi dưỡng, thì chi cho tập luyện 25.000đ/buổi/sv và thi đấu (biểu diễn): 
40.000đ/buổi/sv, thi đấu nước ngoài: lOO.OOOđ/buổi/sv, số ngày tập luyện do Hiệu trưởng 
duyệt, nhưng không quá 30 buổi. Chi các tiền lệ phí tham dự giải theo thông báo đóng lệ phí 
tham dự giải.
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- Tập luyện và thi đấu các giải có điều lệ quy định mức chi, Hiệu trưởng sẽ cân đối 
để duyệt mức chi phù họp.

Hỗ trợ các hoạt động tình nguyện, tham quan học tập:
- Chiến dịch mùa hè xanh: phụ cấp cho sinh viên 20.000đ/ngày/sv. Thăm hỏi đội sinh 

viên tình nguyện: 400.000đ/xã.
- Mua vé tham quan, bồi dưỡng báo cáo viên (nếu có): thanh toán theo thực tế.
- Phưong tiện sử dụng xe Trường hoặc thuê xe theo họp đồng.
5.3. về khen thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho giảng viên trẻ.
- Trường chi hổ trợ giải thưởng cấp Bộ: Giải nhất: 3.000.000đ/Đề tài; Giải nhì: 

2.000.000đ/Đề tài; Giải ba: 1.000.000đ/Đề tài; Giải khuyến khích: 500.000đ/E)ề tài.
- Chi giải thưởng cấp trường: Giải nhất: 1.500.000đ/Đề tài; Giải nhì: 1.000.000đ/Đề tài;

Giải ba: 500.000đ/Đề tài; Giải khuyến khích: 150.000đ/Đề tài.
5.4 về khen thưởng sình viên và CB v c  tham gia các hoạt động NCKH và đạt giải

Thành tích Cấp Sinh viên CBVC hướng 
dẫn

Ghi
chú

- Giải nhất 400.000 350.000
- Giải nhì Trường 350.000 300.000
- Giải ba
- Giải khuyến khích

300.000
250.000

250.000
200.000

- Giải nhất
Thành Phố,

800.000 700.000
- Giải nhì 700.000 600.000
- Giải ba Khu vực, 600.000 500.000
- Giải khuyến khích

Toàn quốc 500.000 400.000
Quốc tế Hiệu Trưởng quyêt định mức chi

Chi khen thưởng Trưởng, Phó đoàn và các thành viên giấy khen và chi theo mức đạt
thành tích cao nhất 01 lần cho 01 người, từ giải cấp Thành phố trở lên

6. Chi khác: Cá nhân và đơn vị đề xuất trình Hiệu trưởng quyết định.

Điều 14. Hoạt động nghiên cứu khoa học
1. Hoạt động đê tài, giáo rình, công trình câp trường, câp khoa
Nội dung công việc Đơn vị tính Cấp Trường Cấp Khoa Ghi chú

Hội đồng duyệt đề cương:
- Chủ tịch
- ủ y  viên thư ký
- ủ y  viên
- Đại biểu được mời tham dự

Đe cương 
Đe cương 
Đề cương 
Đe cương

200.000
150.000
100.000 
50.000

100.000
70.000
50.000

Quỹ khuyến 
khích hoạt động 
khoa học công 
nghệ

Hội đồng nghiệm thu:
- Chủ tịch

ủ y  viên thư ký 
ủ y  viên 
Phản biện

- Thư ký hành chánh
- Đại biểu được mời tham dự

Đề tài 
Đề tài 
Đề tài 
Đề tài 
Đề tài 
Đề tài

350.000
250.000
200.000 
400.000

50.000
50.000

150.000
100.000 
80.000

200.000
30.000
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Quản lý đề tài, dự án đề tài, dự án 2.000.000 1.000.000r r -\ r
Tùy theo tình hình thực tê Hiệu Trưởng quyêt định mức chi theo đê xuât của đơn vị nhưng
không quá định mức tôi đa theo Thông tư liên tịch sô 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 
22/4/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn định mức xây 
dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có 
sử dụng ngân sách nhà nước.____________________________________________________

2. Đề tài NCKH
Định mức kinh phí khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ từ nguồn kinh phí

quỹ khuyến khích hoạt động khoa học công nghệ
Đề tài NCKH cấp Trường của sinh viên đã được 
duyệt

Tối thiểu 2.000.000 đồng/01 đề tài

Đề tài NCKH của cán bộ, giảng viên đã được duyệt Tối thiểu 5.000.000 đồng/Olđề tài

Ghi chú: Đề tài, dự án cấp nhà nước, cấp bộ được hưởng theo Thông tư liên tịch số 
55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công 
nghệ về hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Hỗ trợ CBVC công bố công trình khoa học:

Nội dung Đơn vị Hội thảo 
các cấp

Tạp chí KH, 
Họi thảo KH 

quốc tế tổ chức 
tai Viêt Nam

Tạp chí KHQT 
Họi thảo KH tổ 
chức ở quốc tế 
(mức tối thiểu)

Ghi chú

- 1 người đứng tên Bài 600.000 1.200.000 6.000.000 Nộp minh
- 2 người đứng tên 300.000 600.000 3.000.000 chứng và có
- 3 người đứng tên 200.000 400.000 2.000.000 tên của
- Trên 3 người 100.000 300.000 1.500.000 Trường

Ghi chú: Tùy vào mức độ uy tín của tạp chí quốc tế và Hội nghị quốc tế mức chi từng 
trường hợp cụ thể sẽ do Hiệu trưởng quyết định.

Hiệu trưởng sẽ quyết định mức tiền thưởng không quá 30 lần mức lương cơ sở chung 
nếu công bố được một bài báo đăng trên tạp chí khoa học uy tín trong danh mục ISI, SCI, 
SCIE.

Điều 15. Trích lập và sử dụng các quỹ
* Trích 40% các nguồn thu (ngoài đào tạo) sau khi trừ chi phí hợp lý phân bổ 

các quỹ theo tỉ lệ như sau:
1. Quỹ dự phòng ổn định thu nhập: 25% hỗ trợ nâng lương, thu nhập tăng thêm
2. Quỹ khen thưởng: 10%
2.1. Khen thưởng cấp Tỉnh, Thành trở lên: ngoài việc được cấp trên khen thưởng 

theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luật thi đua, khen thưởng, Trường sẽ chi thưởng bổ sung theo hệ số của mức 
lương tối thiểu chung, như sau:

2.1.1. Bộ, Ngành, Đoàn thể TW, Thành phố: (hệ sổ  X  lương tối thiểu chung)
- Huy chương, kỷ niệm chương: : 0.8 /người
- Bằng khen : 1/tập thể,

TRƯ
I HỌC
ũúc

t h Áh

HốC!

0.5 /người.
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0.8 /người.- Chiến sĩ thi đua
- Tập thể Lao động xuất sắc
- Cờ thi đua
2.1.2. Chính phủ, Thủ tướng:
- Bằng khen
- Chiến sĩ thi đua toàn quốc
- Giáo sư
- Phó giáo sư
- Cờ thi đua
2.1.3. Chủ tịch Nước:
- Nhà giáo Nhân dân
- Nhà giáo ưu tú
- Huân chương lao động hạng I
- Huân chương lao động hạng II
- Huân chương lao động hạng III
- Anh hùng Lao động

1.5/tập thể 
4.5 /tập thể

3 /tập thể, 1.5 /người.
3 /người

8
4
8 /tập thể

8
4
14 /tập thể, 7 /người.
10 /tập thể, 5 /người.
6 /tập thể, 3 /người.
16 /tập thể, 8 /người.

2.2. Khen thưởng hàng năm do Trường khen thưởng: (theo Nghị định
91/2017/NĐ-CP)

- Chiến sỹ thi đua cơ sở : 1
- Lao động tiên tiến : 0.3
- Phụ nữ Hai giỏi : 0.3
- Tập thể đạt danh hiệu LĐTT : 0.8

2.3. Khen thưởng khác: Chi theo quyết định của Hội đồng Thi đua khen thưởng.

3. Quỹ phúc lợi: 40%
3.1. Phúc lợi chung: bồi dưỡng cho mỗi CBVC làm việc từ 6 tháng trở lên mức chi 

tối thiểu:
- Tết nguyên đán 5.500.000đ
- Tết dương lịch; Quốc khánh 2/9; Giỗ Tổ Hùng Vương; 30/4 - 1/5 500.000đ
- Ngày Nhà giáo Việt nam 20/11 (bao gồm trang phục) 3.000.000đ
- Ngày 8/3; 20/10 nữ cán bộ công chức 300.000đ
- Ngày 8/3; 20/10 nữ sinh viên lOO.OOOđ
- Ngày 27/7 CBVC là thương binh, con liệt sĩ 300.000đ
- Ngày Thầy thuốc 27/2 300.000đ
- Ngày thể thao 27/3  ̂ 500.000đ
- Ngày Quốc tế TNNĐ, Tết trung thu (con CBVC) 200.000đ
- Ngày 22/12 Quân nhân xuất ngũ (kể cả sinh viên) 300.000đ
- Ngày 22/12 Sĩ quan dự bị 200.000đ
- Cán bộ, công chức, viên chức xây dựng gia đình: 2.000.000đ
- Cán bộ, công chức, viên chức khi có thân nhân (vợ, chồng, con, tứ thân phụ mẫu)

qua đời, nhà trường thăm hỏi: 1 .OOO.OOOđ
- Bản thân CB,VC qua đời, ngoài tiêu chuẩn quy định của NN: 3.000.000đ
- Học sinh, sinh viên, học viên khi đang theo học tại Trường nếu qua đời, Nhà trường

hỗ trợ gia đình: 1 .OOO.OOOđ
- Cán bộ, công chức, viên chức của Truông nghỉ hưu được tặng quà trích từ quỹ phúc 

lợi: 3.000.000đ
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- Ngày 18/5 Khoa học công nghệ  ̂ 200.000đ
Đối với CBVC có thời gian công tác dưới 6 tháng và diện họp đồng khoán công việc

được hưởng bằng 1/2 định mức ở trên, riêng Bồi dưỡng Ngày Nhà giáo được hưởng 75%.
Đối với cán bộ lãnh đạo tiền nhiệm (hưu trí); mỗi năm hưởng phúc lợi vào 2 dịp: 

Ngày Nhà giáo Việt Nam và Tết nguyên đán: 1 .OOO.OOOđ/người/đợt.
3.2. Thăm hỏi, thăm viếng CBVC ốm đau nằm bệnh viện điều trị: 800.000đ.
3.3. Chi tiền không nghỉ phép năm theo quyết định của Hiệu trưởng.
Tiền/ngày phép = 1.5 X (Hệ số lương + Phụ cấp chức vụ + Thâm niên vượt khung) X 

lương cơ bản / 22.
3.4. Chi quà tặng cho cán bộ viên chức 01 lần/năm học. Mức chi tối đa l.OOO.OOOđ/ 

phần quà.
3.5. Chi tiền khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho CBVC, mức chi tối đa 

1.500.000/người.
3.6. Trợ cấp đột xuất: Do Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn Trường quyết định trên 

cơ sở đề nghị của trưởng đơn vị trực tiếp quản lý CBVC.

4. Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: 25%
4.1. Chi nâng cao trình độ cán bộ viên chức: chi theo quyết định cử đi học do Hiệu 

trưởng duyệt và thông báo đóng học phí.

4.2. Chi hỗ trợ cán bộ viên chức tốt nghiệp Sau đại học:
Cách tính: Điểm từ 9,5 đến 10 điểm: Xuất sắc; Điểm từ 9 đến 9,49: Giỏi; Điểm từ 8 

đến 8,99: Khá; Điểm từ 5 đến 7,99: đạt, trung bình.
- Đạt trình độ Tiến sỹ:  ̂ 15.000.000đ/đạt.
- Đạt trình độ Thạc sỹ: 8.000.000đ/xuất sắc; 6.000.000đ/giỏi; 4.000.000đ/khá.

4.3. Chi đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, phát triển KHCN:
- Chi đầu tư cho cơ sở vật chất: mua sắm máy móc thiết bị, văn phòng phấm, công cụ 

dụng cụ, sửa chữa và các hoạt động thường xuyên khác.
- Chi đầu tư phát triển khoa học công nghệ cho Trường do Hiệu trưởng quyết định 

theo đúng quy định của nhà nước.

Điều 16. Thanh toán các khoản từ các nguồn thu tại trường (tuyển sinh, đào đạo 
tại trường và các tỉnh liên kết, dịch vụ):

1. Tính hệ số lóp đơn cho Cao đẳng là 1.2; Đại học là 1.4; Sau đại học và các lóp bồi 
dưỡng nghiệp vụ là 1.5.

2. Định mức chi theo học hàm học vị như sau:
2.1. Các hoạt động liên quan đến tuyển sinh, giảng dạy, tổ chức thi ... các lớp Sau

dại học, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ
STT Chức danh Tiền/tiết

1 Giáo sư, GVCC 125.000
2 Phó Giáo sư, GVCC 115.000
3 Tiến sĩ, GVC 105.000
4 Thạc sĩ 95.000

5
Chi cho cán bộ trong ban thư ký, phục vụ và các 
trường họp khác

85.000
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2.2. Các hoạt động liên quan đến tuyển sinh, giảng dạy, tổ chức thi ... các lóp Đại 
học, Cao đẳng________________________________________________________

STT Chức danh Tiền/tiết
1 Giáo sư 85.000
2 Phó Giáo sư 80.000
3 Tiến sĩ, GVC 75.000
4 Thạc sĩ 70.000

5 Chi cho cán bộ trong ban thư ký, phục vụ và các 
trường họp khác 65.000

3. Tạm nộp 5% thuế TNCN và nộp 10% thu nhập ngoài lưong vào quỹ Công đoàn (sau
thuế).

4. Khoán tiền ăn 100.000 đ/ngày; tiền ở 250.000 đ/ngày (nếu Trường địa phưong 
không bố trí chỗ ở). Khoán tiền tàu xe đi và về tùy theo địa phương như sau:___________

STT Tỉnh Định mức tàu xe đi và về

1
Long An, Tiền Giang, Tây Ninh, Bến Tre, Vĩnh Long, 
Cần Thơ, Đồng Tháp, Trà Vinh, Đồng Nai, Bà Rịa - 
Vũng Tàu

300.000

2 Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Đăk 
Nông, Bình Thuận 400.000

3 Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Ninh Thuận, Lâm 
Đồng, Đăk Lăk, Khánh Hòa 600.000

4 Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum 1.400.000

5. Phân bổ tỷ lệ sử dụng nguồn thu từ lệ phí tuyển sinh đại học -  cao đẳng chính 
quy (Phần tồ chức thi -  đợt 1)_____________ ___________ ________________________

STT Nội dung Tỷ lệ (%) Ghi chú
A Nguồn thu A Tổng kinh phí thu vào

AI Nộp thuế 2 2% * A

A2 Chi: Văn phòng phẩm (nếu có) Thanh toán theo hóa đơn thực 
tế

A3 Chi: Công tác phí, tư vấn tuyển sinh 
(nếu có) Thanh toán theo điều 7 mục 2

A4 Chi: Cán bộ coi thi (nếu có) Thanh toán theo số buổi thực 
tế 250.000/buổi

A5 Chi: Cán bộ chấm thi môn năng 
khiếu (nếu có)

Thanh toán theo đơn giá 
4.000đ/ thí sinh/môn

A6 Chi khác (nếu có) Thanh toán theo quyết định 
của Hiệu trưởng

B
Nguồn thu B=A- 
(A1+A2+A3+A4+A5+A6) được 
phân phối tỷ lệ như sau:

Tổng kinh phí thu còn lại sau 
khi A trừ cho tổng của AI đến 
A6

BI Chi: Hội đồng thi 28 28% * B (theo phụ lục 5)
B2 Chi: Ban thư ký 24 24% * B (theo phụ lục 5)
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B3 Chi: Ban cơ sở vật chất 26 26% * B (theo phụ lục 5)
B4 Chi: Ban thanh tra 5 5% * B (theo phụ lục 5)

B5
Chi: Kiểm tra tiến độ thu chi, quyết 
toán kinh phí

17 17% * B (theo phụ lục 5)

Ghi chú: Các ban trong phần chi B có thể thay đối nhiều hơn hoặc ít hơn tùy theo tình hình 
thực tế, do đó mức tỷ lệ có thể thay đổi theo và Hiệu trưởng quyết định mức tỷ lệ này.

6. Phân bổ tỷ lệ sử dụng nguồn thu từ lệ phí tuyển sinh đại học -  cao đẳng chính 
quy (Phần tồ chức xét tuyến sau khi thi -đợt 2), kinh phí xét tuyền nghiên cửu sinh

STT Nội dung Tỷ lệ (%) Ghi chú
A Nguồn thu A Tổng kinh phí thu vào

AI Nộp thuế 2 2% * A

A2 Chi: Văn phòng phẩm (nếu có)
Thanh toán theo hóa đơn thưc 
tế

A3 Chi: Công tác phí (nếu có) Thanh toán theo điều 7 mục 2

A4 Chi khác (nếu có)
Thanh toán theo quyết định 
của Hiệu trưởng

B
Nguồn thu B=A- 
(A1+A2+A3+A4) được phân 
phối tỷ lệ như sau:

Tổng kinh phí thu còn lại sau 
khi A trừ cho tổng của AI đến 
A4

BI Chi: Hội đồng xét tuyển 38 38% * B (theo phụ lục 5)
B2 Chi: Ban thư ký 34 34% * B (theo phụ lục 5)
B3 Chi: Ban thanh tra 8 8% * B (theo phụ lục 5)

B4
Chi: Kiểm tra tiến độ thu chi, 
quyết toán kinh phí

20 20% * B (theo phụ lục 5)

Ghi chú: Các ban trong phần chi B có thể thay đổi nhiều hơn hoặc ít hơn tùy theo tình hình 
thực tế, do đó mức tỷ lệ có thể thay đổi theo và Hiệu trưởng quyết định mức tỷ lệ này.

\
am'

HAO

7. Phân bổ tỷ lệ sử dụng nguồn thu từ lệ phí tuyển sinh các khóa vừa làm vừa 
hoc, các khóa cao hoc

STT Nội dung Tỷ lệ (%) Ghi chú
A Nguồn thu A Tổng kinh phí thu vào

AI Nộp thuế 2 2% * A

A2 Chi: Văn phòng phẩm (nếu có)
Thanh toán theo hóa đơn thực 
tế

A3
Chi: Công tác phí, tư vấn tuyển 
sinh (nếu có)

Thanh toán theo điều 7 mục 2 
và theo định mức học hàm học 
vị.

A4 Chi: Ôn thi (nếu có)
Thanh toán số tiết X định mức 
tiền theo học hàm

A5 Chi: Cán bộ coi thi (nếu có)

Thanh toán theo số buổi thực 
tế: 150.000đ/buổi (quy mô 
dưới 50 thí sinh), 
250.000đ/buổi (quy mô từ 50 
thí sinh trở lên)
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A6 Chi: Cán bộ chấm thi (nếu có)

Thanh toán theo đơn giá: 
20.000đ /bài (quy mô dưới 50 
thí sinh), 30.000đ/bài (quy mô 
từ 50 thí sinh trở lên)

A7 Chi khác (nếu có) Thanh toán theo quyết định 
của Hiệu trưởng

B
Nguồn thu B=A-
(A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7)
được phân phối tỷ lệ như sau:

Tông kinh phí thu còn lại sau 
khi A trừ cho tổng của AI đến 
A7

BI Chi: Hội đồng tuyển sinh 35 35% * B (theo phụ lục 5)
B2 Chi: Ban thư ký 18 18% * B (theo phụ lục 5)
B3 Chi: Ban cơ sở vật chất 24 24% * B (theo phụ lục 5)
B4 Chi: Ban thanh tra 5 5% * B (theo phụ lục 5)

B5 Chi: Kiểm tra tiến độ thu chi, 
quyết toán kinh phí 18 18% * B (theo phụ lục 5)

Ghi chú: Các ban trong phần chi B có thể thay đổi nhiều hơn hoặc ít hơn tùy theo tình hình 
thực tế, do đó mức tỷ lệ có thể thay đổi theo và Hiệu trưởng quyết định mức tỷ lệ này.

8. Phân bổ tỷ lệ sử dụng nguồn thu từ kinh phí hội đồng bảo vệ luận văn cao học, 
hội đồng xét tốt nghiệp________________ __________ _____________________________

STT Nội dung Tỷ lệ (%) Ghi chú
A Nguồn thu A Tổng kinh phí thu vào

AI Chi: Văn phòng phẩm (nếu 
có) Thanh toán theo hóa đơn thực tế

A2 Chi: Công tác phí (nếu có) Thanh toán theo điều 7 mục 2

A3 Chi: Hội đồng đánh giá luận 
văn

Thanh toán:
Chủ tịch hội đồng: 600.000đ/học 
viên
Phản biện: 500.000đ/học viên 
ủ y  viên thứ ký: 500.000đ/học viên 
ủ y  viên: 400.000đ/học viên

A4 Chi khác (nếu có) Thanh toán theo quyết định của 
Hiệu trưởng

B
Nguồn thu B = A 
(A1+A2+A3+A4) được phân 
phối tỷ lệ như sau:

Tổng kinh phí thu còn lại sau khi A 
trừ cho tổng của AI đến A4

B l Chi: Ban tổ chức 35 35% * B (theo phụ lục 5)
B2 Chi: Ban thư ký 25 25% * B (theo phụ lục 5)
B3 Chi: Ban cơ sở vật chất 20 20% * B (theo phụ lục 5)
B4 Chi: Ban thanh tra 4 4% * B (theo phụ lục 5)

B5 Chi: Kiểm tra tiến độ thu chi, 
quyết toán kinh phí 16 16% * B (theo phụ lục 5)

Ghi chú: Các ban trong phần chi B có thể thay đổi nhiều hơn hoặc ít hơn tùy theo tình hình 
thực tế, do đó mức tỷ lệ có thể thay đổi theo và Hiệu trưởng quyết định mức tỷ lệ này.

9
9. Phân bô tỷ lệ sử dụng nguôn thu từ kinh phí tô chức đào tạo giảng dạy

STT Nội dung Tỷ lệ (%) Ghi chú
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A Nguồn thu A Tổng kinh phí thu vào
AI Nộp thuế 2 2% * A

A2 Trích vào nguôn kinh phí hoạt động 
Trường

10-30 10-30% * A

A3 Chi: Văn phòng phẩm (nếu có)
Thanh toán theo hóa đơn 
thực tế

A4 Chi: Công tác phí (nếu có)
Thanh toán theo điều 7 
mục 2

A5 Chi: Thỉnh giảng cho giảng viên
Thanh toán theo số tiết X 
định mức tiền theo học 
hàm, học vị

A6 Chi: Xây dựng kế hoạch, chương trình, 
quản lý, kiểm tra tiến độ đào tạo

Thanh toán theo số tiết X  
định mức tiền theo học 
hàm, học vị

A7
Chi: Các kinh phí liên quan đến đào tạo 
như: Hội đồng thi, đề thi, coi thi, chấm 
thi... (nếu có)

Thanh toán theo số tiết X  
định mức tiền theo học 
hàm, học vị

A8 Chi: Kiểm tra tiến độ thực hiện thu chi 3-5 3-5% * A, Thanh toán 
theo phụ lục 03

A9 Chi khác (nếu có)
Thanh toán theo quyết 
định của Hiệu trưởng 5

B Nguồn thu B=A-
(A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9)

Tổng kinh phí thu còn lại 
sau khi A trừ cho tổng của j 
AI đến A9

c Trích 5% vào quỹ khoa học công nghệ 5 5% * B
D Nguồn thu D = B - c

DI Chi: Quản lý trực tiếp 30-34 30-34% * D, Thanh toán 
theo phụ lục 01

D2 Chi: Quản lý gián tiếp và phục vụ 33-37 33-37% * D, Thanh toán 
theo phụ lục 02

D3 Chi: Hỗ trợ giảng viên
30-34 30-34% * D, Thanh toán: 

chia đều cho các giảng 
viên

Ghi chú:
- D l: Chi cho công tác quản lý trực tiếp bao gồm các chức danh như: Ban Giám hiệu; 
Trưởng Phó phòng, ban; Trưởng Khoa. Tỷ lệ phân chia theo phụ lục 01.
- D2: Chi quản lý gián tiếp và phục vụ bao gồm các chức danh như: Phó Khoa, Trưởng 
Bộ môn, CBVC các Phòng, Ban, Thư viện... Tỷ lệ phân chia theo phụ lục 02.
- Các phụ lục trong mục A8, D l, D2 tỷ lệ sẽ điều chỉnh nếu có biến động về cán bộ được 
đề bạt vào các chức danh trên và do Hiệu trưởng quyết định.

10. Thanh toán quản lý các hoạt động dịch vụ:
STT Nội dung Tỉ lệ (%) Ghi chú

A Nguồn thu A Tổng kinh phí thu vào
AI Nộp thuế 10 10% * A
B B=(A-A1)*10%
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Chi: Quản lý (Theo phụ lục 4) 100 100%*B
Tỉ lệ theo phụ lục 1, phụ lục 2, phụ lục 3, phụ lục 4, phụ lục 5 sẽ thay đổi khi có 

biến động nhân sự  và do Hiệu trưởng quyết định.

Điều 17. Chi nghiệp yụ
1. Thỉnh giảng áp dụng mức chi theo họp đồng hai bên thỏa thuận.
2. Căn cứ theo quy định hiện hành, Hiệu truởng sẽ duyệt chi về tổ chức hoạt động 

trang thông tin điện tử và tổ chức hoạt động sử dụng thư điện tử của Trường.
3. Chi bồi dưỡng giảng dạy thực hành TDTT bằng 01% mức lương tối thiểu chung 

cho 01 tiết (Theo Quyết định số: 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012).
4. Trang phục thể dục thể thao chi hàng năm là 500.000đ/người, CBVC có thời gian 

công tác dưới 6 tháng và diện hợp đồng khoán việc được 01 áo thun

Điều 18. Chi khác:
1. Chi hỗ trợ, tư vấn nghiệp vụ, mức từ l.OOO.OOOđ - 5.000.000đ.
2. Chi bồi dưỡng cho tập thể hoặc cá nhân kêu gọi tài trợ hoặc giới thiệu liên kết đào 

tạo, tạo nguồn thu từ cho thuê làm các dịch vụ thành công lần đầu bằng 15%; duy trì những 
lần sau bằng 10% tổng giá trị.

3. Chi tiếp khách theo Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/08/2018, chi khác (họp 
tác quốc tế, đoàn vào, đoàn ra, các khoản ngoài những qui định trong qui chế này...) mức 
chi, nội dung và thủ tục chi do Hiệu trưởng quyết định.

Chương III
KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN, QUYÉT TOÁN NGÂN SÁCH 

VÀ KIỂM TRA, THANH TRA, x ử  LÝ VI PHẠM
Việc kế toán, kiểm toán, quyết toán ngân sách, kiểm tra, thanh tra và xử lý việc chấp 

hành các chế độ thu, chi và quản lý ngân sách, quản lý tài sản được thực hiện theo đúng 
các quy định của pháp luật.

Chương IV
ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH

Các đơn vị và cá nhân trong toàn trường chịu trách nhiệm thực hiện quy chế này.
Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định của Trường trước đây trái 

với nội dung của quy chế này đều bãi bỏ.
Sau mỗi năm thực hiện, Hội nghị Cán bộ viên chức tiến hành xem xét để điều chỉnh 

các điều khoản cho phù hợp với các quy định hiện hành tình hình thực tế của nhà Trường 
và của Pháp luật.

Nơi nhận:
-  Bộ Giáo dục -  Đào tạo;
- Kho Bạc Nhà nước TP.HCM;
- Các đon vị, Đoàn thể của Trường;
- Cập nhật website Trường;
- Lưu: VT, TCHC, TV./.
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củavt ir
^ p Ồ lặ n J> tò m /th |o  Quyết định số ũ'ỉ /QĐ-ĐHSPTDTT ngày C ll 0h202ỉ 

êu "U ữởúịrT rưòng Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh)

QUẢN LÝ T R ựC  TIÉP

STT CHỨC VỤ %
1 Hiệu trưởng 7,5
2 Chủ tịch Hội đồng trường 7,5
3 Phó hiệu trưởng chuyên môn 5,25
4 Phó hiệu trưởng 5,25
5 Trưởng phòng Đào tạo 4,5
6 Trưởng phòng TCHC 4,5
7 Trưởng Phòng Tài vụ 4,5
8 Trưởng phòng Đào tạo SĐH&KHCN 4,5
9 Trưởng phòng CTSV 4,5
10 Trưởng ban TTr& KĐCL 4,5
11 Trưởng ban Quản lý KTX 4,5
12 Phó phòng Đào tạo 3,5
13 Phó phòng Đào tạo 3,5
14 Phó phòng Đào tạo SĐH&KHCN 3,5
15 Phó phòng TCHC 3,5
16 Phó phòng TCHC 3,5
17 Phó phòng Tài vụ 3,5
18 Ke toán trưởng 3,5
19 Phó phòng TCSV 3,5
20 Trưởng khoa Điền kinh 3
21 Trưởng khoa Thể dục 3
22 Trưởng khoa Bóng 3
23 Trưởng khoa LLCT&NVSP 3
24 Trưởng khoa Khoa học cơ bản 3

Tổng cộng: 100
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QUẢN LÝ GIÁN TIẾP VÀ PHỤC v ụ

STT CHỨC VỤ %
25 v c  Ban QL KTX 2
26 v c  Ban QL KTX 2
27 Kế toán 2
28 Kế toán 2
29 NV thư viện 2
30 NV thư viện 2
31 VC. Phòng TCHC 2
32 v c  Phòng TCHC 2
33 v c . Phòng TCHC 2
34 v c . Phòng TCHC 2
35 v c . Phòng TCHC 2
36 v c  Phòng TCHC 2
37 v c . Phòng TCHC 2
38 Văn thư 2
39 Y tá 1,75
40 Y tá 1,75
41 Tài xế 1,75
42 Tài xế 1,75
43 Bảo vệ 1,75
44 Bảo vệ 1,75
45 Bảo vệ 1,75
46 NVHC 2
47 NVHC 1,75
48 NVHC 1,75
49 NVHC 1,75

Tổng cộng 47,5

STT CHỨC VỤ %
1 Phó K.Điền kinh 2,5
2 Phó K. Thể dục 2,5
3 Phó K. Bóng 2,5
4 Phó K. KHCB 2,5
5 Phó K. LLCT-NVSP 2,5
6 Trưởng BM ĐK1 2
7 Trưởng BM ĐK2 2
8 Trưởng BM TD1 2
9 Trưởng BM TD2 2
10 Trưởng BM Bóng 1 2
11 Trưởng BM Bóng 2 2
12 Trưởng BM YS 2
13 Trưởng BM Đại cưong 2
14 Trương BM LLCT 2
15 Trưởng BM LL 2
16 VC Phòng ĐT 2
17 v c  Phòng ĐT 2
18 v c  Phòng ĐT 2
19 v c  Phòng ĐT 2
20 v c  Phòng ĐT 2
21 v c  Phòng SĐH&KHCN 2
22 v c  Phòng SĐH&KHCN 2
23 v c  Phòng CTSV 2
24 v c  Phòng CTSV 2
25 VC Phòng CTSV 2

Tổng cộng 52,5
Tổng hệ số 100,00
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PHỤ LỤC 3

0 Quyết định số OA /QĐ-ĐHSPTDTT ngày OllOẢ /2021 
g Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh)

TIẾN Đ ộ THU CHI

STT CHỨC VỤ %
1 Hiệu trưởng 17,5
2 Chủ tịch Hội đồng trường 17,5
3 Trưởng Phòng Tài vụ 15
4 Phó phòng Tài vụ 14
5 Kế toán trưởng 14
6 Ke toán viên 11
7 Kế toán viên 11

Tổng cộng 100
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Quyết định số ố// /QĐ-ĐHSPTDTT ngày 0n  04 /2021 

của Hiệu«àQgShhỐng Đại học Su phạm Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Kg Đại học Su phạm Thê dục Thê thao thành phô Hô Chí Minh) 

THANH TOÁN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DỊCH v ụ

STT CHỨC VỤ %
1 Hiệu truởng 7,25
2 Chủ tịch Hội đồng truờng 7,25
3 Phó hiệu trưởng 6
4 Phó hiệu trưởng 5,75
5 Trưởng phòng Tài vụ 5
6 Trưởng phòng TCHC 5
7 Chủ tịch Công đoàn 4,25
8 Phó phòng TCHC 4,25
9 Phó phòng TCHC 4,25
10 Phó phòng Tài vụ 4,25
11 Kế toán trưởng 4,25
12 Trưởng phòng Đào tạo 3,5
13 Trưởng phòng Đào tạo SĐH&KHCN 3,5
14 Trưởng phòng CTSV 3,5
15 Trưởng ban TTr&KĐCL 3,5
16 Trưởng ban QLKTX-TV 3,5
17 Phó phòng Đào tạo 2,5
18 Phó phòng Đào tạo 2,5
19 Phó phòng Đào tạo SĐH&KHCN 2,5
20 Phó ban QLKTX-TV 2,5
21 Kế toán viên 2,5
22 Kế toán viên 2,5
23 Chuyên viên phòng TCHC 2,5
24 Chuyên viên phòng TCHC 2,5
25 Chuyên viên phòng TCHC 2,5
26 Chuyên viên phòng TCHC 2,5

Tổng cộng 100
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PHỤ LỤC 5
uyết định số OẠ /QĐ-ĐHSPTDTT ngày 03. ¡OA /2021 
ại học Sư phạm Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh)

TỶ LỆ CHI CHO HỘI ĐỒNG VÀ CÁC BAN

HỘI ĐÒNG
STT Chức vụ Tỉ lệ (%)

1 Chủ tịch 14
2 Phó chủ tịch 12
3 Phó chủ tịch 12
4 ủ y  viên TT 12
5 ủ y  viên 10
6 ủ y  viên 10
7 ủ y  viên 10
8 ủ y  viên 10
9 ủ y  viên 10

Tổng 100

BAN C ơ  SỞ VẬT CHẤT

STT Chức vụ Tỉ lệ (%)
1 Trưởng ban 11,5
2 Phó ban 8,5
3 Phó ban 8,5
4 ủ y  viên 6,5
5 ủ y  viên 6,5
6 ủ y  viên 6,5
7 ủ y  viên 6,5
8 ủ y  viên 6,5
9 ủ y  viên 6,5
10 ủ y  viên 6,5
11 ủ y  viên 6,5
12 ủ y  viên 6,5
13 ủ y  viên 6,5
14 ủ y  viên 6,5

Tổng 100

BAN THƯ KÝ
STT Chức vụ Tỉ lệ (%)

1 Trưởng ban 22
2 Phó ban 18
3 ủ y  viên 15
4 ủ y  viên 15
5 ủ y  viên 15
6 ủ y  viên 15

Tổng 100

KIỂM TRA TIẾN Đ ộ  THU CHI 
QUYẾT TOÁN KINH PHÍ

STT Chức vụ Tỉ lệ (%)
1 Hiệu trưởng 22
2 Trưởng phòng T 18
3 Phó phòng TV 16
4 Ke toán trưởng 16
5 Kế toán 14
6 Kế toán 14

Tổng 100

THANH TRA
STT Chức vụ Tỉ lệ (%)

1 Trưởng ban 60
2 ủ y  viên 40

Tổng 100


