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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

 

Số:  2269  /HD-KHTC 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày  26  tháng  6    năm 2009

HƯỚNG DẪN 
Sử dụng kinh phí đào tạc các ngành,  

chuyên ngành đạt trình độ quốc tế ở  ĐHQGHN 

 

Căn cứ Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính về việc quy 
định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo 
trình các môn học đối với các ngành đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp;  

Căn cứ 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; Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 
của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ; 

Căn cứ hướng dẫn số 2100/KHTC ngày 29/11/2006 của ĐHQGHN về việc xây 
dựng quy chế chi tiêu nội bộ đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc ĐHQGHN thực hiện 
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính; 

Căn cứ Thông tư số 44/2007/TTLT-BTC-KHCN ngày 7/5/2007 của Liên  tịch Bộ 
Tài chính - Bộ Khoa học Công nghệ hướng dẫn xây dựng định mức xây dựng và phân bổ 
kinh phí đối với các đề tài, dự án KHCN có sử dụng ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 51/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/6/2008 về việc hướng 
dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 1022/QĐ-KHTC ngày 05/3/2009 về việc ban hành quy định tạm 
thời xây dựng và phát triển một số ngành, chuyên ngành đạt trình độ quốc tế; 

ĐHQGHN hướng dẫn chi tiết sử dụng kinh phí đào tạo bậc đại học, sau đại học một 
số ngành, chuyên ngành đạt trình độ quốc tế, cụ thể như sau: 

1. Nguyên tắc 

- Thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và ĐHQGHN; 

- Sử dụng hiệu quả kinh phí nhằm mục tiêu đào tạo ngành, chuyên ngành đạt trình 
độ quốc tế; 

- Phù hợp với đặc thù từng nội dung chi, mức chi phù hợp đào tạo đạt trình độ quốc tế. 
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- Nguồn kinh phí của Đề án: kinh phí do Ngân sách Nhà nước (NSNN) cấp chi đào 
tạo thường xuyên (68%); kinh phí do NSNN cấp từ sự nghiệp khoa học công nghệ (22%); 
nguồn thu học phí và nguồn thu khác của đơn vị (10%). 

2. Nội dung và định mức chi 

2.1. Chi hoạt động chuyên môn 

STT Nội dung Đơn vị 
tính 

Định mức 

(đồng) 

1 Thù lao giảng dạy 

1.1  Giảng viên Việt Nam 

.  Các môn học thuộc khối kiến thức 
chung (trừ môn ngoại ngữ) 

tiết . Áp dụng định mức theo quy chế chi tiêu 
nội bộ của các đơn vị cho chương trình 
đào tạo chuẩn 

. Các môn học chuyên môn trình độ 
quốc tế giảng bằng tiếng Việt 

- Bậc đại học 

          + GS 

          + PGS 

          + TS 

     -  Bậc sau đại học 

 

 

 

tiết 

tiết 

tiết 

 

 

 

180.000 

150.000 

120.000 

- Gấp 1,25 lần định mức của bậc đại học 

 

.  Các môn học chuyên môn trình độ 
quốc tế dạy bằng tiếng Anh 

    - Bậc đại học 

         + GS 

         + PGS, TS 

    - Bậc sau đại học 

 

 

 

tiết 

tiết 

 

 

 

350.000 

300.000 

- Gấp 1,25 lần định mức của bậc đại học 

1.2. Giảng viên nước ngoài 

- Vé máy bay  Thanh toán theo thực tế và quy định chung 
(kèm theo hóa đơn tài chính, thẻ lên máy  bay).

- Chi giảng dạy chuyên môn        
(Một số trường hợp đặc biệt do 
Giám đốc quy định) 

 Theo định mức áp dụng cho giảng viên 
Việt Nam dạy bằng tiếng Anh.  

 

- Chi ăn, ở, đi lại nội địa  Áp dụng TT 91/2005/TT – BTC ngày 
18/10/2005 với định mức quy định cán bộ 
Việt Nam công tác tại Singapore 

1.3. Trợ giảng 

 - Tính cho các môn chuyên môn đạt 
trình độ quốc tế do giảng viên nước 
ngoài giảng dạy  

 Mức thù lao giảng dạy bằng 50% thù lao 
giảng dạy theo nội dung tại các mục 1.1 và 
mục 1.2 
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1.4 Giảng dạy Tiếng Anh 

. Giáo viên Việt Nam dạy chương trình 
tiếng Anh 

    -  IELTS dưới 4.0 

    -  IELTS từ 4.0 đến 5.0 

    -  IELTS trên 5.0 

 

 

tiết 

tiết 

tiết 

 

 

150.000 

200.000 

250.000 

. Giáo viên nước ngoài   

    - Dưới 30 ngày:   Chi theo mục 1.2 

 

    - Trên 30 ngày, tự túc ăn ở, đi lại; 
dạy chương trình tiếng Anh 

       + IELTS dưới 4.0 

       + IELTS trên 4.0  

   - Một số trường hợp đặc biệt do 
Giám đốc quyết định theo hợp đồng  
cụ thể.  

 

 

tiết 

tiết 

 

 

 

450.000 

600.000 

1.5 Hướng dẫn tốt nghiệp tiếng Anh 

    -  Khóa luận tốt nghiệp 

   

   - Luận văn Thạc sỹ 

       

   - Luận án Tiến sỹ 

Khóa 
luận 

Luận 
văn 

Luận án 

4.500.000 (15 giờ x 300.000) 

 

7.500.000 (25 giờ x 300.000)  

 

45.000.000 (50giờ x 3năm x 300.000) 

1.6 Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ, tiến sỹ 

 - Thạc sỹ: 

  Chủ tịch và thư ký 

  Phản biện 

  Uỷ viên 

  Trang trí, phục vụ  

 

người 

người 

người 

cuộc 

 

1.000.000 

1.500.000 

400.000 

200.000 

 - Tiến sỹ: 

  Chủ tịch và thư ký 

  Phản biện 

  Uỷ viên 

Trang trí, phục vụ  

 

người 

người 

người 

hội đồng 

 

1.500.000 

2.500.000 

1.000.000 

300.000 

 Uỷ viên hội đồng là người nước ngoài áp dụng thêm chế độ mục 1.2 

2.1 Xây dựng Đề án thành phần 

 - Xây dựng đề án thành phần (bao gồm 
cả chương trình đào tạo) 

- Thẩm định đề án thành phần 

     + cấp ĐHQGHN 

     + cấp đơn vị 

đề án 

 

 

đề án 

đề án 

30.000.000 

 

 

8.000.000 

5.000.000 
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2.2 Xây dựng khung chương trình 

 - Xây dựng khung chương trình song 
ngữ Tiếng Anh và tiếng Việt (bao gồm 
khung chương trình và tóm tắt các môn 
học) 

- Biên tập và ban hành chương trình 
song ngữ:     

tớn chỉ 

 

 

 

chương 
trình 

8.000.000 (đối với chương trình đại học) 

5.000.000 (đối với chương trình cao học) 

3.000.000 

 

2.3 Xây dựng đề cương môn học 

 - Xây dựng đề cương môn học 

- Thẩm định, nhận xét  

tớn chỉ 

tớn chỉ 

1.000.000 

350.000 

2.4 Biên soạn giáo trình môn học 

 - Giáo trình và sách chuyên khảo 
tiếng Việt 

    + Biên soạn, chế bản   

    + Sửa chữa sau nghiệm thu  

    + Biên tập và duyệt 

    + Phản biện 

- Giáo trình và sách chuyên khảo 
tiếng Anh 

 

 

 

 

trang 
chuẩn 

 

 

75.000 

10.000 

15.000 

2 phản biện x 10.000 đồng/trang 

Mua giáo trình và sỏch chuyờn khảo 
nguyờn bản 

2.5 Dịch giáo trình và tài liệu tham khảo 

 - Dịch Anh - Việt,  

- Dịch các thứ tiếng khác  

- Hiệu đính 

trang 
chuẩn 

75.000 

100.000 

20.000 

2.2. Chi đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và học tập, thực tập, 
thực tế của sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh ở nước ngoài, bao gồm: 

- Chi đào tạo Tiếng Anh cho giảng viên, cán bộ quản lý tại các trung tõm quốc tế tại 
Hà Nội đó được ĐHQGHN phê duyệt số lượng cán bộ hoặc kế hoạch đào tạo hàng năm 
của đơn vị, chi phí đào tạo theo báo giá cạnh tranh của đơn vị đào tạo. 

- Chi phí cho giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ quản 
lý trao đổi, thực tập, học tập, thực tế và ký kết văn bản hợp tác nước ngoài: ĐHQGHN 
duyệt kế hoạch hàng năm (công tác phí, ăn ở, đi lại nội địa chi theo Thông tư số 
91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005, vé máy bay (thực tế), chi phí đào tạo theo thoả thuận 
với trường đối tác). 

- Kinh phí cho cán bộ hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh: 

+ Chế độ công tác phí, đi lại tại nước ngoài chi theo Thông tư số 91/2005/TT-BTC 
ngày 18/10/2005, vé máy bay (thực tế), chi phí hướng dẫn thực địa, thực địa = 2 giờ 
chuẩn, 180.000 đồng/giờ. 
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2.3. Chi mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất: Theo từng dự án cụ thể được 
ĐHQGHN phê duyệt. 

2.4. Chi học bổng cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh theo số lượng được 
phê duyệt hàng năm 

- Loại 1: 100% học phí; 

- Loại 2: 75% học phí; 

- Loại 3: 50% học phí; 

- Loại 4: 25% học phí. 

2.5. Kiểm định chất lượng/đánh giá/kiểm tra/tổng kết chương trình: 300.000.000 
đồng/chương trình. 

2.6. Công tác quản lý 

- Kinh phí quản lý và phục vụ giảng dạy: 40% thù lao giảng dạy; 

- Kinh phí quản lý đề án thành phần của đơn vị: 1% tổng kinh phí đề án thành phần; 

- Kinh phí quản lý đề án của ĐHQGHN: 2,5% tổng kinh phí đề án thành phần. 

2.7. Dự phòng, khen thưởng: 5% tổng kinh phí đề án 

Ngoài các chi phí trên, đơn vị áp dụng theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, trong 
trường hợp đặc biệt do Giám đốc xem xét, quyết định. 

3. Tổ chức, trách nhiệm thực hiện 

3.1. Các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề án thành 
phần theo các định mức hướng dẫn nêu ở trên và chịu trách nhiệm thanh quyết toán theo 
quy định hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước và hướng dẫn của ĐHQGHN. 

3.2. Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

3.3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị báo cáo ĐHQGHN 
xem xét, giải quyết.  

  
Nơi nhận: 

- Giám đốc (để b/c); 

- Các đơn vị ĐHQGHN (để t/h); 

- Các Ban chức năng, Khoa Sau đại học (để p/h); 

- Lưu: VP, KHTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

(đã ký) 
 
 
 
 

GS. TS. Nguyễn Hữu Đức 


