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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi một số điều của Quy chế chi tiêu nội bộ 

 giai đoạn 2019 – 2021 

(sửa đổi, bổ sung) 
 

  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO 

Căn cứ Quyết định số 1404/QĐ-TTg ngày 14 tháng 08 năm 2013 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Tân Trào; 

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của 

Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 

70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tân Trào được 

ban hành kèm theo  Quyết định số 25/2014/QĐ-ĐHTTr ngày 06/01/2019; 

Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Tân Trào được ban 

hành kèm theo  Quyết định số 222/QĐ-ĐHTTr ngày 12 tháng 03 năm 2019;  

Căn cứ tình hình thực tiễn của nhà trường giai đoạn 2019 – 2021;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài vụ; 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 Điều 1. Sửa đổi điểm c, mục 1, nội dung chi II “chi trả làm thêm giờ”, 

của Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Tân Trào được ban hành kèm theo 

Quyết định số 222/QĐ-ĐHTTr ngày 12 tháng 3 năm 2019 như sau: 

CBGV có thể đăng ký hợp đồng dạy bồi dưỡng để cấp chứng chỉ các loại 

với mức khoán chi như sau: 

 

Stt Nội dung khoán 

Quy mô 

lớp học 

(SLHV) 

Định mức 

chi trả 

(VNĐ/CĐ) 

1 Chuyên đề có số tiết > 2 tín chỉ (TC) 
>100 HV 2.500.000 

≤ 100 HV 2.000.000 

DỰ THẢO 



2 Chuyên đề có số tiết (1TC <CĐ≤ 2 TC) 
>100 HV 2.000.000 

≤ 100 HV 1.500.000 

3 Chuyên đề có số tiết (CĐ≤ 1 TC) 
>100 HV 1.500.000 

≤ 100 HV 1.000.000 

        

Điều 2. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng     năm 

2019 thay thế nội dung trước đây đã ban hành. 

Điều 3. Trưởng các đơn vị trực thuộc, toàn thể công chức, viên chức, 

người lao động và người học trong Nhà trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Kho bạc Nhà nước; 

- Sở Tài chính; 

- Như điều 3 (t/h); 

- Website trường; 

- Lưu TCCT.KHTV,VT. 
 

                                                           HIỆU TRƯỞNG 
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