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I. TRIẾT LÝ GIÁO DỤC
 “Tâm hồn Việt Nam, giáo dục thế giới”

Ý nghĩa của Triết lý giáo dục:

  Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) hiện là thành viên của các tổ chức quốc tế tiên phong về kiểm định chất lượng giáo dục: 
Hội đồng kiểm định quốc tế các trường đại học đào tạo ngành Kinh doanh (IACBE) và Hiệp hội phát triển giảng dạy doanh thương 
bậc đại học (AACSB). SIU còn có quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học danh tiếng thế giới.

  Là một cộng đồng đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ, văn hóa và tư duy độc lập, SIU đặc biệt tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân. 
SIU tin rằng giá trị cốt lõi của học tập là mỗi cá nhân được truyền cảm hứng và được trao cơ hội để phát triển toàn diện năng lực bản 
thân, chủ động kiến tạo và mở rộng kiến thức để hoàn thành mục tiêu của bản thân. Bên cạnh chương trình đào tạo mang tính chuẩn 
mực và gắn kết thực tiễn với tri thức tiên tiến của thế giới, SIU luôn chú trọng rèn luyện kỹ năng, tạo điều kiện cho sinh viên phát huy 
năng khiếu, sức sáng tạo với các loại hình câu lạc bộ, sinh hoạt ngoại khóa và cơ hội thực tập đa dạng.

  Để hun đúc tinh thần dân tộc, sinh viên SIU được giáo dục lễ nghĩa và các giá trị đạo đức truyền thống qua các hoạt động văn hóa 
phong phú.

  SIU cung cấp cho sinh viên nền tảng kiến thức, kỹ năng và khả năng cống hiến cho ngày mai với tư cách là công dân toàn cầu, đồng 
thời trân trọng và phát huy di sản truyền thống của Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Á Châu (GAIE) mà SIU là thành viên.

II. TẦM NHÌN
“Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn hướng đến là trường đại học quốc tế hàng đầu Việt Nam theo xu hướng giáo dục toàn cầu.”



III. SỨ MẠNG
“Xây dựng môi trường giáo dục tiên phong, tôn trọng sự khác biệt và đa văn hóa, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn đào 
tạo ra những lãnh đạo và công dân có ích cho xã hội, đẩy mạnh nghiên cứu gắn liền thực tiễn, rèn luyện năng lực chuyên 
môn và hun đúc những nguyên tắc đạo đức trong mỗi sinh viên.”

IV. GIÁ TRỊ CỐT LÕI:
Nhà trường theo đuổi sự xuất sắc về học thuật trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu để phục vụ cộng đồng, quốc gia và 
quốc tế.

HỌC THUẬT

SIU mang đến cho sinh viên kiến thức, kỹ năng và khả năng để theo đuổi cuộc sống với tư cách là công dân toàn cầu; 
cung cấp cho sinh viên cơ hội phát triển thể chất, tinh thần, cảm xúc, sự hiểu biết xã hội và văn hóa. Nhà trường cung cấp 
nền giáo dục chuyên nghiệp dựa trên nền tảng học tập tự do đồng thời khuyến khích sinh viên nỗ lực và hành động trách 
nhiệm với các vấn đề mà xã hội đang đối mặt. 

PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

SIU cam kết tạo ra một cộng đồng thân thiện, hòa nhập và hợp tác trên nền tảng chú trọng tinh thần tự do và thiện 
nguyện, bảo vệ quyền lợi và phẩm giá của mỗi cá nhân. Mong muốn đóng góp cho sự phát triển của xã hội, SIU tìm hiểu 
và giải quyết các vấn đề và đáp ứng nhu cầu xã hội trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động giảng dạy và nghiên cứu của 
nhà trường. SIU khuyến khích cộng đồng trường tham gia các hoạt động phục vụ những người cần sự giúp đỡ.

NGHIÊN CỨU 

Triển khai nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, xã hội và nhân văn; khuyến khích cộng đồng trường mở 
rộng biên giới kiến thức, sáng tạo trong nghiên cứu để tạo ra những ứng dụng mới cũng như giải quyết các vấn đề thực tế 
của thế giới đương đại.

BẢN SẮC

Chúng tôi trân trọng di sản và truyền thống của Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu, và kết hợp các giá trị cốt lõi này giữ 
gìn triết lý giáo dục và bản sắc của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Đồng thời, tôn trọng bản sắc và truyền thống các tổ 
chức khác, thúc đẩy sự phát triển chung của nhân loại.

02



I. HỘI NGHỊ NHÀ ĐẦU TƯ 
Hội nghị nhà đầu tư gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. Hội nghị nhà đầu tư là cơ quan có quyền quyết định cao 
nhất mọi vấn đề của Trường. Chỉ những thành viên góp vốn mới được tham dự, đóng góp ý kiến và biểu quyết tại Hội 
nghị nhà đầu tư.

II. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
Hội đồng trường là cơ quan quản lý và là tổ chức đại diện duy nhất cho chủ sở hữu là các cổ đông góp vốn của Nhà trường.

Hội đồng trường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị nhà đầu tư và có quyền quyết định 
những vấn đề về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản theo Nghị quyết của Hội nghị nhà đầu tư của trường, phù hợp với 
quy định pháp luật

III. BAN KIỂM SOÁT
-Ban Kiểm soát gồm những người đại diện cho các tổ chức cổ đông hoặc cá nhân có số lượng cổ phần đáp ứng theo quy 
định của trường, do Hội nghị nhà đầu tư bầu.

- Ban Kiểm soát thực hiện việc giám sát các hoạt động của nhà trường và chịu trách nhiệm trước Hội nghị nhà đầu tư về 
việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định. Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước Hội nghị nhà đầu tư, 
Hội đồng trường và cán bộ, giảng viên, nhân viên cơ hữu của trường về báo cáo và hoạt động của mình

IV. HIỆU TRƯỞNG
- Hiệu trưởng có quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm về các công việc liên quan đến hoạt động chuyên môn của Trường.

- Phối hợp với Thành viên HĐT có vốn góp đặc trách Hoạt động & Phát triển tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội 
đồng trường và Hội nghị nhà đầu tư.

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
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V. PHÓ HIỆU 
TRƯỞNG
Phó hiệu trưởng là người giúp 
Hiệu trưởng trong việc quản lý, 
điều hành các hoạt động của nhà 
trường.

VI. HỘI 
ĐỒNG KHOA 
HỌC VÀ ĐÀO 
TẠO
- Hội đồng Khoa học và Đào tạo được thành lập theo quyết định của Hội đồng trường do Hiệu trưởng đề xuất trên cơ sở 
quyết nghị của Hội nghị nhà đầu tư.

- Hội đồng Khoa học và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ tư vấn cho Hiệu trưởng về những công việc: đổi mới và phát triển 
chương trình đào tạo; định hướng phát triển nghiên cứu khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; thẩm định chương trình 
đào tạo; xem xét công nhận chuyển đổi tín chỉ; kế hoạch hợp tác với cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu khoa học, cơ sở sản 
xuất kinh doanh, tổ chức và cá nhân ở trong nước, nước ngoài để triển khai các hoạt động liên quan đến đào tạo, khoa 
học và công nghệ; đề xuất danh sách thành viên hội đồng chức danh giáo sư cơ sở; bổ nhiệm các chức danh giáo sư, phó 
giáo sư trong trường; trao tặng danh hiệu giáo sư danh dự, tiến sĩ danh dự của nhà trường cho các cá nhân; lựa chọn tổ 
chức kiểm định chất lượng nhà trường; các phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên; các 
giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và đảm bảo chất lượng đầu ra; đánh giá giảng viên, đánh giá chất lượng của trang 
thông tin điện tử, tạp chí, tập san khoa học công nghệ (nếu có), đánh giá việc tổ chức và quản lý đào tạo, hoạt động khoa 
học và công nghệ của các đơn vị trong trường

VII. HỘI ĐỒNG KHÁC
- Hiệu trưởng có thể thành lập Hội đồng để tư vấn về một số công việc cần thiết, lien quan đến việc triển khai, thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ của Trường. 

- Hội đồng tư vấn có thể bao gồm các thành viên trong Trường và các thành viên ngoài Trường đang hoạt động trong các 
lĩnh vực liên quan đến các hoạt động của Trường.

VIII. CÁC PHÒNG (BAN), KHOA, BỘ MÔN 
- Chức năng, nhiệm vụ của các phòng (ban), khoa hoặc bộ môn trực thuộc của Nhà trường theo quy định. Lãnh đạo phòng 
(ban)/khoa/bộ môn chịu trách nhiệm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhân viên thuộc bộ phận. 

- Tùy thuộc vào quy mô đào tạo, nhiệm vụ của Trường; căn cứ vào tính chất, đặc điểm, nhiệm vụ và khối lượng công việc 
của Trường, Hiệu trưởng phối hợp với Thành viên HĐT có vốn góp đặc trách Hoạt động & Phát triển đề xuất với Hội 
đồng trường về cơ cấu tổ chức của các phòng (ban), khoa, bộ môn; Hội đồng trường căn cứ nghị quyết của Hội nghị nhà 
đầu tư về việc này, bảo đảm thực hiện tốt các hoạt động của Trường và phù hợp các quy định tại Điều lệ trường đại học.

IX. GIẢNG VIÊN
- Giảng viên phải có đủ các tiêu chuẩn quy định về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn và sức khỏe theo quy định 
của Điều lệ trường đại học và tại Điều 54 của Luật Giáo dục đại học. Giảng viên có trách nhiệm và quyền hạn quy định 
tại các Điều 55 của Luật Giáo dục đại học và các quy định khác của pháp luật liên quan.

- Giảng viên cơ hữu được tuyển dụng theo quy định của pháp luật; được hưởng chế độ tiền công, tiền lương, được đóng 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và có quyền tham gia các hoạt động của các tổ chức xã hội và đoàn 
thể theo quy định của pháp luật.
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- Giảng viên phải nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện đầy đủ các 
quy định của Điều lệ trường đại học, các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế tổ chức & hoạt động của Trường 
và các quy định khác do Nhà trường ban hành.

- Giảng viên cơ hữu có đủ các tiêu chuẩn theo quy định được xét phong tặng các danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân 
dân, chức danh Giáo sư, Phó giáo sư và Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục.

- Chức danh của giảng viên bao gồm trợ giảng, giảng viên, giảng viên chính, phó giáo sư, giáo sư.

- Trình độ chuẩn của chức danh giảng viên là thạc sĩ trở lên. 

- Hiệu trưởng ưu tiên tuyển dụng người có trình độ từ thạc sĩ trở lên làm giảng viên.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA GIẢNG VIÊN:
a) Giảng dạy theo mục tiêu, chương trình đào tạo và thực hiện đầy đủ, có chất lượng chương trình đào tạo.
b) Tham gia xây dựng, thiết kế chương trình dạy học.
c) Biên soạn đề cương môn học.
d) Nghiên cứu, phát triển ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ, bảo đảm chất lượng đào tạo.
e) Định kỳ học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy.
f) Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của giảng viên.
g) Tôn trọng nhân cách của người học, đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học.
h) Tham gia quản lý và giám sát cơ sở giáo dục đại học, tham gia công tác Đảng, đoàn thể và các công tác khác.
i) Được ký hợp đồng thỉnh giảng và nghiên cứu khoa học với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở nghiên cứu khoa học theo quy 
định của pháp luật.
j) Được bổ nhiệm chức danh của giảng viên, được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú và được 
khen thưởng theo quy định của pháp luật.
k) Các nhiệm vụ và quyền khác theo quy định của pháp luật.

CÁC HÀNH VI GIẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM:
a) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học và người khác.
b) Gian lận trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học.
c) Lợi dụng danh hiệu nhà giáo và hoạt động giáo dục để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
d) Lợi dụng danh nghĩa nhà trường để hoạt động tư lợi, gây thiệt hại cho trường về tài sản, danh dự, uy tín.
e) Vi phạm đạo đức, văn hóa, truyền thống Việt Nam, các quy định của Trường, của ngành và pháp luật.

X. GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG - BÁO CÁO VIÊN
- Giảng viên thỉnh giảng thực hiện các nhiệm vụ và được hưởng các quyền theo hợp đồng thỉnh giảng.

- Trường được mời giảng viên thỉnh giảng, mời báo cáo 
viên là các chuyên gia.

XI. CÁN BỘ, NHÂN VIÊN
- Cán bộ, nhân viên có trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên 
môn, nghiệp vụ quy định cụ thể trong Đề án vị trí việc 
làm được Nhà trường ban hành.

- Cán bộ, nhân viên cơ hữu được hưởng chế độ tiền công, 
tiền lương và tiền thưởng theo Quy chế lương thưởng và 
kết quả hoạt động của trường, được đóng bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và nghỉ các ngày lễ, 
tết hưởng chế độ theo quy định của pháp luật. Có quyền 
tham gia các tổ chức chính trị, xã hội và đoàn thể theo 
quy định của pháp luật.

- Cán bộ, nhân viên phải nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà 
nước; thực hiện đầy đủ các quy định của Điều lệ trường đại học, các quy định do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, Quy 
chế tổ chức & hoạt động của Trường và các quy định khác do Nhà trường ban hành.



XII. NGƯỜI HỌC
- Người học là người đang học tập và nghiên cứu khoa học tại trường, gồm sinh viên của chương trình đào tạo cao đẳng, 
chương trình đào tạo đại học; học viên của chương trình đào tạo thạc sĩ; nghiên cứu sinh của chương trình đào tạo tiến sĩ.

- Người học thực hiện các nhiệm vụ và quyền được quy định tại Điều 60 của Luật Giáo dục đại học và Điều 49 Điều lệ 
trường đại học, cụ thể như sau: 

a) Giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường; góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của Nhà trường. Tôn 
trọng các giá trị văn hóa, đạo đức, thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

b) Nộp học phí và lệ phí theo quy định.

c) Người học được hưởng học bổng và chi phí đào tạo, tài trợ từ nguồn ngân sách của Trường, Nhà nước hoặc từ nguồn 
do các đơn vị và tổ chức khác tài trợ cho Trường và/hoặc tài trợ cho nhà nước, mà không chấp hành cam kết hoặc sự 
điều động của đơn vị cấp học bổng và/hoặc tài trợ chi phí đào tạo thì phải bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo, tài trợ 
theo quy định. 

d) Được tham gia các hoạt động đoàn thể, Hội sinh viên và tổ chức xã hội khác theo quy định của pháp luật.

e) Tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Quy chế này cũng như các quy định khác do Nhà trường ban hành.

Nhiệm vụ và quyền của người học:

1) Học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện theo quy định.

2) Tôn trọng giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức và nhân viên của cơ sở giáo dục đại học; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong 
học tập và rèn luyện.

3) Tham gia lao động và hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh, trật tự, phòng, chống tiêu cực, gian lận 
trong học tập và thi cử, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

4) Được tôn trọng và đối xử bình đẳng, không phân biệt nam nữ, dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân, được cung cấp đầy đủ 
thông tin về việc học tập, rèn luyện.

5) Được tạo điều kiện trong học tập, tham gia hoạt động khoa học và công nghệ, các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao.

6) Được hưởng chính sách đối với người học thuộc đối tượng hưởng ưu tiên và chính sách xã hội.

7) Các nhiệm vụ và quyền khác theo quy định của pháp luật.
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Các hành vi người học không được làm:

1) Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên, người học của trường và 
người khác.

2) Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh.

3) Tham gia tệ nạn xã hội, gây rối an ninh trật tự trong cơ sở giáo dục đại học hoặc nơi công cộng và các hành vi vi phạm pháp 
luật khác.

4) Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật.

XIII. PHÒNG HÀNH CHÍNH & DỊCH VỤ SINH VIÊN
CHỨC NĂNG:

Phòng Hành chính & Dịch vụ sinh viên thực hiện chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý và tổ chức 
thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác văn thư, lưu trữ, hành chính, tổng hợp, tổ chức cán bộ, y tế, thi đua khen 
thưởng, dịch vụ sinh viên và một số nhiệm vụ khác của nhà trường do Hiệu trưởng giao.

NHIỆM VỤ:

CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ:

3 Tiếp nhận, phân loại, vào sổ các loại công văn, thư tín, chứng từ, điện báo, fax,... từ các nơi gửi về trường, trình Hiệu 
trưởng và chuyển đến các bộ phận có liên quan để xử lý, giải quyết.

3 Kiểm tra, phân loại công văn, tài liệu, tờ trình,... của các đơn vị và cá nhân trong trường gửi đến xin chữ ký hoặc ý 
kiến của Hiệu trưởng (hoặc các Phó Hiệu trưởng).

3 Chuyển công văn, tài liệu, thư tín... của các đơn vị trong trường cho các nơi ngoài trường và ngược lại; chuyển fax, thư 
tín điện tử, đăng ký điện thoại đường dài đến các địa phương trong nước và ngoài nước theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

3 Theo dõi phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh những vi phạm về thủ tục hành chính đã quy định.

3 Quản lý và sử dụng con dấu cùng các loại văn bản của trường theo đúng quy định hiện hành.

3 Quản lý và tổ chức công tác lưu trữ các văn bản, tài liệu, báo cáo theo đúng quy định của công tác lưu trữ.

3 Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ, viên chức (sau đây viết tắt là CBVC) được cử đi công tác; ký xác nhận 
giấy đi đường cho khách từ các cơ quan ngoài đến công tác và lưu trú tại trường.

CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP:

3 Tổng hợp tư liệu, đề án, báo cáo... của các đơn vị trong trường; 

3 Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan quản lý, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các quy chế làm việc cũng như 
các kế hoạch công tác của trường.

3 Tổ chức các hội nghị triển khai công tác, tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ của trường; dự thảo các báo cáo sơ 
kết, tổng kết hàng năm, báo cáo đột xuất cung cấp các số liệu thống kê tổng hợp theo yêu cầu của cấp trên.

3 Lập lịch công tác hàng tuần, phổ biến đến các đơn vị và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện lịch công tác này.

CÔNG TÁC VĂN PHÒNG VÀ LỄ TÂN:

3 Photo công văn, tài liệu, văn kiện,... phục vụ cho công tác chung của trường.

3 Quản lý, điều hành phương tiện giao thông vận tải theo kế hoạch công tác của trường.

3 Đón tiếp khách trong nước đến trường công tác, sắp xếp hướng dẫn khách đến các bộ phận chức năng để giải quyết 
công việc
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CÔNG TÁC DỊCH VỤ SINH VIÊN:

3 Đảm bảo cung cấp dịch vụ chăm sóc sinh viên;

3 Phát triển và thực hiện các chương trình và / hoặc dịch vụ 
được Hiệu trưởng phê duyệt và Giám đốc hệ thống Bộ phận 
Hành chánh & Dịch vụ sinh viên triển khai để đáp ứng nhu 
cầu của sinh viên và phụ huynh;

3 Quản lý cơ sở vật chất và hạ tầng, trang thiết bị dạy học 
phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu.

3 Kết hợp các Khoa/Phòng của cơ sở đề xuất cơ sở vật chất, 
trang thiết bị phù hợp yêu cầu phát triển về quy mô và chất 
lượng đào tạo của cơ sở.

3 Quản lý về công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin.

3 Tham gia phục vụ, hỗ trợ, giám sát người học.

3 Phối hợp Phòng Tuyển sinh & Công tác sinh viên xây dựng, thực hiện, theo dõi các hoạt động quản lý môi trường, 
sức khỏe, an toàn và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt.

IX. PHÒNG ĐÀO TẠO
CHỨC NĂNG:

Chịu trách nhiệm về các công tác đào tạo liên quan đến các chương trình đào tạo của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn.

NHIỆM VỤ:

3 Quản lý, điều hành công tác giáo vụ;

3 Tổ chức triển khai thực hiện công tác giáo vụ theo quy định;

3 Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch các chương trình đào tạo;

3 Lập và triển khai kế hoạch rà soát, cập nhật, điều chỉnh chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, đề cương môn học;

3 Lập kế hoạch bố trí phòng học cho các lớp học, sử dụng hợp lý hiệu quả quỹ phòng học;

3 Giám sát tiến độ giảng dạy, phối hợp với Khoa duy trì việc giảng dạy theo đúng lịch trình;

3 Tổng hợp, đánh giá, phân loại kết quả học tập của người học theo khóa;

3 Tham gia phục vụ, hỗ trợ, giám sát người học.

3 Đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

3 Nghiên cứu, đề xuất và tham gia đóng góp, xây dựng, sửa đổi, bổ sung, theo dõi, rà soát các quy định, quy chế, chính 
sách về đào tạo, công tác quản lý đào tạo và giáo vụ;

3 Tham gia xây dựng kế hoạch trang bị cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và các kế hoạch có liên quan khác.
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X. PHÒNG KHẢO THÍ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
CHỨC NĂNG: 

Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, 
giám sát các hoạt động khảo thí, hoạt động giáo dục đào tạo trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm bảo đảm việc 
thực hiện quy định, quy chế đào tạo, việc thực hiện nhiệm vụ của Trường, quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể, cá nhân 
trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện hoạt động về công tác đánh giá và đảm bảo 
chất lượng đào tạo của Nhà trường.

NHIỆM VỤ:

3 Tham gia phục vụ, hỗ trợ, giám sát người học.

3 Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch, tổ chức giám sát các hoạt động kiểm định chất lượng, bao gồm tự đánh giá 
Trường; tự đánh giá các chương trình đào tạo của Trường; đánh giá ngoài theo các bộ tiêu chuẩn quốc tế và Bộ Giáo 
dục & Đào tạo;

3 Theo dõi tình hình thực hiện cải tiến chất lượng theo các tiêu chí kiểm định chất lượng quốc tế và Bộ GD&ĐT; 
tổng hợp và báo cáo tình hình với Hội đồng trường và Ban giám hiệu;

3 Thực hiện tự đánh giá, cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo đơn vị và chương trình đào tạo theo định kỳ, bao gồm: 
Lập kế hoạch và kinh phí thực hiện, thành lập Ban chỉ đạo và nhóm viết báo cáo đánh giá, phối hợp với các đơn vị có 
liên quan thực hiện thu thập thông tin và phân nhóm viết báo cáo đánh giá, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực 
hiện thu thập minh chứng cho báo cáo đánh giá;

3 Khảo sát, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên, chất lượng học tập của sinh viên, chất lượng các khâu quản 
lý, hỗ trợ hoạt động đào tạo của Nhà trường;

3 Định kỳ đăng ký kiểm định chương trình và cơ sở giáo dục đào tạo;

3 Hỗ trợ triển khai thực hiện kế hoạch, tổ chức giám sát các hoạt động: kiểm tra đánh giá, khảo thí (phân tích, đánh 
giá đề thi, câu hỏi thi);

3 Thực hiện tổng hợp và báo cáo định kỳ về công tác đánh giá chất lượng đào tạo theo yêu cầu của cấp trên;

3 Tham gia nghiên cứu khoa học về đảm bảo chất lượng theo nhiệm vụ của phòng ĐBCL;

3 Thực hiện khảo sát ý kiến các bên lien quan khi Trường xây dựng, rà soát, cập nhật chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra;

3 Rà soát, đánh giá các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học để đảm bảo sự tương thích với 
chuẩn đầu ra;

3 Là đơn vị tổ chức thi, chấm thi, quản lý kết quả thi của người học;

3 Phân tích, đánh giá kết quả phổ điểm thi; khảo sát ý kiến của GV và SV về thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập 
của người học;

3 Xây dựng chương trình công tác khảo thí đúng quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo, đáp ứng nhu cầu chung của 
ngành giáo dục - đào tạo, phù hợp với đặc thù của Nhà trường nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo;

3 Chủ trì xây dựng và tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lý, quy trình thi - kiểm tra, hướng dẫn 
về công tác khảo thí, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản về công tác khảo thí sau khi được ban hành;

3 Giám sát việc xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi tự luận, thi vấn đáp và trắc nghiệm cho tất cả các môn học trong Trường;

3 Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các kỳ thi tuyển sinh, kỳ thi tốt nghiệp và tổ chức, kiểm tra, giám sát 
các kỳ thi của Trường theo phân cấp; giải quyết các tồn tại, vướng mắc và công tác phúc khảo bài thi;

3 Tổ chức thực hiện đổi mới công tác thi, kiểm tra. Đề xuất, trang bị các phương tiện kỹ thuật cần thiết phục vụ cho 
quá trình tổ chức thi, chấm thi, đánh giá kết quả thi. Triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ vào các 
hoạt động khảo thí của Trường;

3 Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn của cấp trên và tổ chức tập huấn cho giảng viên Nhà trường về công tác 
khảo thí;

3 Kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm về công tác khảo thí của Trường;

3 Chủ trì và phối hợp với các Khoa thực hiện khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chất lượng các dịch 
vụ hỗ trợ của thư viện, phòng thực hành, hệ thống CNTT và các dịch vụ hỗ trợ khác.
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XI. PHÒNG KHOA HỌC & 
HỢP TÁC QUỐC TẾ
CHỨC NĂNG: 

QUẢN LÝ KHOA HỌC

- - Tham mưu cho Ban Giám hiệu quản lý và phát triển 
công tác hoạt động khoa học công nghệ trong nhà trường 
nhằm tạo ra tri thức, công nghệ, giải pháp, sản phẩm mới, 
góp phần hình thành và nâng cao năng lực nghiên cứu 
khoa học tất cả giảng viên, sinh viên để nâng cao chất lượng 
đào tạo cho nhà trường;

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch cho hoạt động nghiên cứu 
khoa học của giảng viên và sinh viên; 

- Khai thác đề tài, tổ chức thực hiện và thực thi quyền sở 
hữu trí tuệ.

HỢP TÁC QUỐC TẾ

- Tham mưu và là đầu mối điều phối các hoạt động đối 
ngoại của trường và các đơn vị trong trường theo chỉ đạo 
của Ban Giám hiệu;

- Làm công tác lễ tân cho các đoàn khách nước ngoài;

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế của trường theo chỉ 
đạo của Ban Giám hiệu;

- Phối hợp với các đơn vị xây dựng các dự án quốc tế theo 
sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

NHIỆM VỤ:

CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

3 Công tác chiến lược và kế hoạch nghiên cứu khoa học 
công nghệ trong nhà trường;

3 Công tác phát triển và quản lý hoạt động nghiên cứu 
khoa học;

3 Xây dựng kế hoạch xét duyệt đề tài khoa học cho các 
đơn vị, cá nhân trong trường. Kiểm tra, đôn đốc tổ chức 

hoặc cá nhân thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp được giao;

3 Quản lý các đề tài, dự án khoa học và các hoạt động có liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học;

3 Phát triển các loại hình hợp tác trong và ngoài nước về nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ của trường. 
Đầu mối tổ chức và triển khai các hoạt động thông tin khoa học của trường;

3 Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức và tham gia các cuộc hội thảo, hội nghị khoa học. Tổng kết, khen thưởng công 
tác nghiên cứu khoa học;

3 Tham gia các hội thi khoa học - công nghệ, các chương trình hội thảo khoa học của tổ chức ngoài trường;

3 Tổ chức và thực hiện các hoạt động xuất bản sách, tạp chí, thông tin khoa học trong toàn trường;

3 Tư vấn, hỗ trợ công tác sáng tạo, cải tiến của đơn vị, cá nhân trong trường.

3 Xây dựng, tổ chức kế hoạch nghiên cứu, tư vấn, ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu;

3 Nghiên cứu, đề xuất và tham gia đóng góp, xây dựng, sửa đổi, bổ sung, theo dõi, rà soát các quy định, quy chế, chính sách 
về NCKH, công tác quản lý hoạt động KH-CN;

3 Công tác kiểm định chất lượng trong nghiên cứu khoa học của trường;

3 Công tác hỗ trợ khác trong hoạt động nghiên cứu khoa học;

3 Tham gia Hội đồng Khoa học & Đào tạo của nhà trường;
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3 Tham gia Hội đồng chức danh giáo sư và phó giáo sư cơ sở;

3 Công tác báo cáo hoạt động và quản lý khoa học 
trong nhà trường;

3 Tham gia phục vụ, hỗ trợ, giám sát người học.

CÔNG TÁC HỢP TÁC QUỐC TẾ:

3 Xây dựng chương trình, kế hoạch hợp tác quốc tế 
hàng năm và dài hạn của nhà trường.

3 Xây dựng kế hoạch, quy chế, quy định về hợp tác 
quốc tế; tổ chức triển khai các hoạt động phát triển 
thương hiệu của trường ngoài nước;

3 Xúc tiến, tìm kiếm, thiết lập các quan hệ quốc tế. 
Tổ chức, thực hiện công tác lễ tân khi trường đón 
tiếp và làm việc với khách quốc tế;

3 Ghi chép biên bản các cuộc họp giữa lãnh đạo 
trường với khách quốc tế. Soạn thảo nội dung hội 
đàm và các văn bản về quan hệ quốc tế được giao 
trình Hiệu trưởng ký. Tiếp nhận, soạn thảo, dịch và 
gửi các tài liệu, thư điện tử phục vụ cho hoạt động 
quan hệ quốc tế của trường;

3 Biên soạn và quản lý các ấn phẩm giới thiệu về 
trường cho khách quốc tế. Tiếp nhận quà tặng của 
quốc tế và chuẩn bị quà tặng cho khách quốc tế;

3 Xác nhận tài liệu dịch;

3 Tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động công tác 
đối ngoại của trường cho Ban Giám hiệu;

3 Thực hiện những nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công và chịu trách nhiệm về công việc được giao.

XII. PHÒNG TUYỂN SINH & CÔNG TÁC SINH VIÊN
CHỨC NĂNG:

Phòng TS&CTSV có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tuyển sinh, phụ trách CTSV, truyền thông và quan 
hệ doanh nghiệp.

NHIỆM VỤ:

CÔNG TÁC TUYỂN SINH:

3 Phụ trách công tác tuyển sinh của nhà trường;

3 Phụ trách công tác marketing, quảng bá các hình ảnh thương hiệu nhà trường;

3 Xây dựng phương án tuyển sinh và kế hoạch thực hiện phương án tuyển sinh các hệ đào tạo;

3 Nghiên cứu đề xuất, giám sát, rà soát chính sách về tuyển sinh.

3 Phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh;

3 Lưu trữ các thông tin và tư liệu truyền thông (các thông tin báo, đài viết về nhà trường, các băng, đĩa CD, VCD) của 
trường;

3 Xây dựng phương án thực hiện kế hoạch truyền thông và quảng bá hình ảnh của trường;

3 Phối hợp với các đơn vị trong trường, lấy và cập nhật thông tin lên website, cung cấp thông tin cho các đối tác;

3 Lập kế hoạch tham gia các hoạt động triển lãm, giới thiệu Trường và các ngành đào tạo với công chúng;

3 Kế hoạch giao lưu với các trường, đối tác.
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CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG:

3 Lập kế hoạch, thường xuyên xây dựng và củng cố mối quan hệ với báo chí, truyền thông, các đối tác có liên quan;

3 Là đầu mối của Trường trong việc đưa ra các thông điệp với bên ngoài qua báo chí/ truyền thông;

3 Giám sát, quản lý việc tổng hợp và báo cáo các thông tin về Trường được đưa trên báo chí/ truyền thông;

3 Nghiên cứu, dự báo các chiều hướng dư luận có khả năng ảnh hưởng đến Trường;

3 Tư vấn và thực hiện các biện pháp khắc phục khi có thông tin xấu trên thị trường;

3 Kết hợp các đơn vị lập kế hoạch, quản lý, giám sát việc tổ chức các sự kiện của Trường;

3 Tư vấn, hỗ trợ xây dựng, quản lý trang website của Trường về hình ảnh, bài viết;

3 Xây dựng hoặc đề xuất để xây dựng các mối quan hệ chiến lược nhằm quảng bá thương hiệu của Trường;

3 Lên kế hoạch quản lý và phân bổ kinh phí cho các hoạt động xây dựng thương hiệu, đối ngoại truyền thông theo 
qui định của Trường.

3 Đề xuất và thực hiện các hoạt động xây dựng thương hiệu của Trường;

3 Tham gia hội đồng kiểm duyệt tất cả văn bản của Trường có liên quan báo chí.

CÔNG TÁC SINH VIÊN:

3 Tham gia phục vụ, hỗ trợ, giám sát người học.

3 Lập kế hoạch triển khai công tác sinh viên;

3 Theo dõi, khảo sát tình hình việc làm của người học sau tốt nghiệp;

3 Xây dựng chương trình, kịch bản cho lễ khai giảng, lễ tốt nghiệp, tuần định hướng và rèn luyện sinh viên;

3 Theo dõi, động viên và chăm sóc sinh viên học tập tốt;

3 Tìm kiếm, tập huấn và xây dựng đội ngũ nòng cốt sinh viên cho các phong trào;

3 Tổ chức và quản lý hoạt động các CLB, phong trào, ngoại khóa của sinh viên;

3 Tổ chức và quản lý hoạt động dịch vụ sinh viên;

3 Nghiên cứu, đề xuất và tham gia đóng góp, xây dựng, sửa đổi, bổ sung, theo dõi, rà soát, các quy định, quy chế, chính 
sách về phục vụ cộng đồng;

3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

XIII. PHÒNG TÀI CHÍNH - NHÂN SỰ
CHỨC NĂNG:

- Tham mưu cho Hội đồng trường, Hiệu trưởng về công tác quản lý hoạt động tài chính và chế độ kế toán. Thực hiện quản 
lý tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của trường theo chế độ quy định của Nhà nước.

- Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng trường, Hiệu trưởng thực hiện chức năng tổ chức, quản lý các hoạt động liên quan 
đến công tác tổ chức nhân sự của Trường.

NHIỆM VỤ:

CÔNG TÁC TÀI CHÍNH:

3 Quản lý công tác tài chính; 

3 Theo dõi, giám sát kết quả và các chỉ số tài chính đạt được và các chỉ số thị trường các hoạt động của Trường;

3 Đánh giá các chương trình hoạt động của trường trên phương diện tài chính;

3 Theo dõi doanh thu, chi phí, lợi nhuận và chuẩn bị các báo cáo đặc biệt theo yêu cầu của Ban Giám hiệu - Hội đồng 
trường;

3 Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính trong ngắn hạn, trung và dài hạn theo yêu cầu của Ban Giám hiệu - 
Hội đồng trường;
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3 Lập dự toán, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí của trường theo quy định;

3 Đảm bảo các loại tài sản của trường được kiểm soát và sử dụng một cách hợp lý và hiệu quả;

3 Thiết lập và thực hiện chính sách quản trị dòng tiền của trường nhằm đảm bảo có đủ lượng tiền đáp ứng nhu cầu 
thanh toán ngắn hạn;

3 Lập kế hoạch dự phòng ngân quỹ theo những hình thức phù hợp nhằm đáp ứng những nhu cầu ngân quỹ đột xuất;

3 Giao dịch tín dụng với các ngân hàng và tổ chức tài chính;

3 Xây dựng và kiện toàn bộ máy kế toán;

3 Tổ chức, giám sát thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kiểm toán;

3 Quản lý điều hành công việc của phòng kế toán;

3 Phối hợp các phòng ban thực hiện quy trình hoạt động của trường;

3 Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, tổ chức thực hiện việc kiểm 
tra tài chính đối với các khoa/phòng ban có hoạt động thu chi tài chính và sử dụng ngân sách - ngân quỹ của Trường;

3 Thực hiện theo dõi quyết toán ấn chỉ thuế, biên lai trường, thuế thu nhập cá nhân, kinh phí khoán; và theo dõi tài 
khoản của trường tại các ngân hàng, kho bạc;

3 Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức quản lý thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực tài chính, 
tài sản của trường;

3 Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành. Bảo quản, lưu trữ các 
chứng từ kế toán theo quy định;

3 Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng - Hội đồng trường;

3 Chịu trách nhiệm trước Hội đồng trường và Hiệu trưởng về toàn bộ các nhiệm vụ được quy định trên.

CÔNG TÁC NHÂN SỰ:

3 Phối hợp với văn phòng HĐT, các Khoa/Phòng lập kế hoạch về nguồn nhân lực; tuyển dụng, sắp xếp, điều động, 
thuyên chuyển, cho thôi việc và chế độ nghỉ hưu theo đề nghị của các Khoa/Phòng ban đối với cán bộ nhân viên của 
Trường; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động trong toàn trường;

3 Phối hợp với văn phòng HĐT, các Khoa/Phòng trong việc đề xuất việc bổ nhiệm cán bộ quản lý Khoa/Phòng ban, 
đề xuất quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý phù hợp yêu cầu phát triển trường;

3 Phối hợp với văn phòng HĐT, các đơn vị chức năng xây dựng, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy định, quy chế 
làm việc trong trường trên cơ sở các văn bản pháp luật của Nhà nước, phù hợp với đặc điểm, tình hình và yêu cầu phát 
triển của nhà trường;

3 Phối hợp với các Khoa/Phòng đề xuất và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ nhân viên, bao gồm các nội 
dung: đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nâng lương; trợ cấp khó khăn; các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 
thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, chế độ thai sản, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

3 Theo dõi các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CB, GV, NV của Trường

3 Xây dựng cơ sở dữ liệu đội ngũ CB, GV, NV của Trường.

3 Tham gia các hội đồng: tuyển dụng nhân sự, nâng lương, kỷ luật và thi đua - khen thưởng, đánh giá xếp loại cán bộ 
nhân viên của Trường;

3 Quản lý và cập nhật hồ sơ nhân sự theo hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động/ hợp đồng giảng dạy, nghỉ thai sản, 
thuyên chuyển công tác, thôi việc và nghỉ hưu.

3 Theo dõi, rà soát việc thực hiện các chế độ, chính sách, quy trình, quy hoạch về nguồn nhân lực.

3 Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng - Hội đồng trường;

3 Chịu trách nhiệm trước Hội đồng trường và Hiệu trưởng về toàn bộ các nhiệm vụ được quy định trên.



XIV. KHOA
CHỨC NĂNG:

Giúp Hiệu trưởng và Phòng Đào tạo trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, NCKH, chuyển giao công nghệ.Trực 
tiếp quản lý các hoạt động chuyên môn và chịu trách nhiệm về chất lượng của sinh viên

NHIỆM VU

3 Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo các chuyên ngành thuộc 
Khoa; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà 
trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, quản lý nội 
dung chuyên môn và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo sinh viên;

3 Tham gia phục vụ, hỗ trợ, giám sát người học.

3 Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án, đề tài trong nước và hợp tác quốc tế;

3 Quy hoạch xây dựng đội ngũ, quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc Khoa theo phân cấp của 
Hiệu trưởng. Cùng với các phòng, ban chức năng thực hiện chế độ chính sách đối với CBVC và sinh viên trong Khoa;

3 Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và NCKH. Quản lý vả sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất… phục 
vụ cho công tác đào tạo, NCKH;

3 Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp 
giảng dạy, học tập; đề xuất kế hoạch bổ sung, bố trí thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

3 Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng 
viên, cán bộ, nhân viên và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng 
viên và cán bộ nhân viên thuộc Khoa.

3 Khoa CNTT tham gia hỗ trợ quá trình xây dựng hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong của Trường, đặc biệt 
là về CNTT.
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HỘI ĐỒNG KHOA HỌC & ĐÀO TẠO CẤP KHOA (GỌI TẮT LÀ HỘI ĐỒNG KHOA)

Hội đồng Khoa được thành lập để tư vấn cho Trưởng Khoa trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý, 
đào tạo, khoa học - công nghệ, và chuyển giao công nghệ của Khoa. 

Hội đồng Khoa có Chủ tịch Hội đồng và các thành viên do Hiệu trưởng bổ nhiệm trên cơ sở đề xuất của Trưởng 
Khoa được Hội đồng trường thông qua; Có số lượng thành viên là số lẻ, gồm: Trưởng Khoa, các Phó khoa, các 
Trưởng bộ môn, đại diện giảng viên, nghiên cứu viên, và thành viên bên ngoài Khoa, ngoài Trường có trình độ và 
kinh nghiệm lien quan đến phát triển chuyên môn của Khoa (nếu cần thiết).

BAN TƯ VẤN

Khoa có thể thành lập các ban tư vấn. Ban tư vấn do Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng 
Khoa và được Hội đồng trường thông qua. Ban tư vấn có chức năng tư vấn cho Trưởng Khoa các vấn đề phục vụ 
công tác quản lý, điều hành Khoa theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Ban tư vấn có thể có các thành viên không 
phải là cán bộ, giảng viên, nhân viên cơ hữu của Khoa hoặc Trường (nếu thấy cần thiết). 

XV. BỘ MÔN
TỔ CHỨC

- Bộ môn là đơn vị chuyên môn thuộc Khoa/Viện/Phân hiệu (sau đây gọi chung là Khoa), chịu trách nhiệm về 
học thuật trong các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ. Bộ môn chịu sự quản lý toàn diện của ban lãnh 
đạo Khoa.

- Việc thành lập, sáp nhập, chia tách và giải thể các bộ môn do Hiệu trưởng quyết định theo quy định pháp luật.

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA BỘ MÔN

a) Tổ chức, quản lý hoạt động giảng dạy, lượng giá và đánh giá người học; Chịu trách nhiệm về nội dung, chất 
lượng, tiến độ giảng dạy của những môn học được giao trong chương trình đào tạo, theo kế hoạch giảng dạy chung 
của Khoa, của Trường;

b) Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học; Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết, giáo trình, xây dựng danh mục 
tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung môn học được Trưởng Khoa, Hiệu trưởng giao;

c) Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; Tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của người 
học theo quy định của Trường;

d) Tổ chức và quản lý hoạt động khoa học - công nghệ và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học - 
công nghệ theo kế hoạch của Trường và của Khoa; Chủ động phối hợp các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công 
nghệ, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, khoa học và công nghệ với hoạt động sản xuất và đời sống 
xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho Trường;

e) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ quản lý, giảng viên, người lao động của bộ môn; Tham gia đào tạo, bồi 
dưỡng quản lý, giảng viên, người lao động thuộc lĩnh vực chuyên môn;

f) Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học - công nghệ của cán bộ, giảng viên và 
người lao động trong bộ môn; Tham gia đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học - công 
nghệ của Khoa và của Trường theo yêu cầu Hiệu trưởng và Trưởng Khoa;

g) Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của bộ môn;

NHÂN SỰ

Bộ môn có Trưởng bộ môn, Phó trưởng bộ môn, giảng viên và người lao động. Tiêu chuẩn và việc bổ nhiệm, bổ 
nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm Trưởng bộ môn, Phó trưởng bộ môn theo quy định của 
pháp luật.

a) Trưởng bộ môn là người đứng đầu bộ môn, chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về mọi hoạt động của bộ môn;

b) Phó trưởng bộ môn là người giúp Trưởng bộ môn tổ chức thực hiện một số công việc do Trưởng bộ môn phân 
công; Báo cáo và chịu trách nhiệm trước Trưởng bộ môn về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; Thay mặt 
Trưởng bộ môn khi được Trưởng bộ môn ủy quyền.
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XVI. TRUNG TÂM THAM VẤN TÂM LÝ
MỤC ĐÍCH

TRUNG TÂM THAM VẤN TÂM LÝ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN HƯỚNG ĐẾN MỤC ĐÍCH:

3 Hỗ trợ học sinh - sinh viên trong cả nước có nhu cầu giải quyết những khó khăn trong việc phát triển nhân cách, 
năng lực và kỹ năng học tập, định hướng nghề nghiệp...

3 Hỗ trợ phụ huynh trong việc quan tâm, chăm sóc và giáo dục con cái, phát hiện những khó khăn của học sinh - 
sinh viên không chỉ của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn mà cả cộng đồng xã hội 

3 Phối hợp với SIU tìm cách giải quyết, hỗ trợ sinh viên có vấn đề về sức khỏe tinh thần của Trường.

3 Hỗ trợ giảng viên, giáo viên, nhân viên không chỉ của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn mà cả cộng đồng xã hội 
trong việc giao tiếp và tiếp cận với học sinh - sinh viên, kịp thời phát hiện những nhu cầu và những vấn đề cần sự 
can thiệp của chuyên gia tâm lý.

3 Hỗ trợ nhà trường trong việc hoạch định các chiến lược giáo dục toàn diện cho sinh viên, cách thức phối hợp 
với phụ huynh trong hoạt động giáo dục, chăm sóc nhằm phát triển cũng như ngăn ngừa các hành vi của sinh viên 
trong trường học.

HOẠT ĐỘNG

Hoạt động tham vấn tâm lý của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn dựa trên nguyên tắc lắng nghe và tôn trọng, bảo mật 
thông tin và cung cấp giải pháp kịp thời.

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

3 Tư vấn tâm lý lứa tuổi, giới tính, sức khỏe vị thành niên phù hợp lứa tuổi.

3 Tư vấn, giáo dục kỹ năng sống, ứng xử xã hội, các kỹ năng, phương pháp học tập hiệu quả và định hướng nghề 
nghiệp.

3 Hỗ trợ (tham vấn, trị liệu) đối với những học sinh - sinh viên gặp khó khăn về học tập, hành vi, cảm xúc và các 
vấn đề về sức khỏe tinh thần.

3 Tư vấn giảng viên, giáo viên, nhân viên và phụ huynh về hỗ trợ tâm lý, học tập và hành vi đối các trường hợp 
học sinh - sinh viên có nhu cầu đặc biệt, hoặc cần được trợ giúp. 
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QUY CHẾ
QUY ĐỊNH

I. QUY ĐỊNH DỰ GIỜ 
CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. MỤC ĐÍCH DỰ GIỜ 

  Dự giờ là một hoạt động trong công tác quản lý đào tạo để kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên đồng thời tạo 
điều kiện để giảng viên trao đổi kinh nghiệm cải thiện chuyên môn.

  Kết quả dự giờ là một trong những căn cứ để đánh giá năng lực giảng viên, là cơ sở để Nhà trường có biện pháp, kế hoạch tổ chức 
bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ giảng viên.

2. ĐỐI TƯỢNG - PHẠM VI DỰ GIỜ 

2.1. Đối tượng:

  Giảng viên được dự giờ là những giảng viên có thời gian giảng dạy dưới 10 năm hoặc giảng viên chưa đủ 3 năm công tác tại 
trường. 

  Người đi dự giờ là Trưởng, Phó Khoa, trưởng, phó Bộ môn, giảng viên cùng Khoa/Bộ môn hoặc theo phân công của nhà 
trường.

2.2. Phạm vi dự giờ: các lớp ở các cơ sở đào tạo của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. 

CHƯƠNG II
QUY ĐỊNH VỀ DỰ GIỜ

3. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI GIỜ GIẢNG 

3.1. Tiêu chí đánh giá giờ dạy 

TIÊU CHÍ 1: Đề cương bài giảng và sự chuẩn bị 

  Lập kế hoạch và chuẩn bị cho các bài giảng có sử dụng kiến thức sâu rộng của mình về lĩnh vực chuyên môn, mối quan hệ 
giữa các chủ đề khác nhau liên quan đến nội dung bài giảng, giữa môn học này với các môn học khác, và sự hiểu biết ban đầu 
của sinh viên về chủ đề này. 

  Kết quả giảng dạy rõ ràng, thể hiện rằng việc học một môn học là quan trọng, và được liên kết với chương trình giảng dạy. 

  Đề cương bài giảng bao gồm các hoạt động giảng dạy được sắp xếp theo trình tự hợp lý và đòi hỏi tất cả sinh viên phải suy 
nghĩ, giải quyết vấn đề, tìm hiểu và bảo vệ các ý kiến và dự đoán của mình. 

  Thiết kế các hình thức đánh giá chi tiết để giám sát việc học và cung cấp thông tin cần thiết để có cách giảng dạy hiệu quả. 

  Có cách đo lường, đánh giá kết quả học tập của thống nhất với đề cương môn học, cho phép sinh viên thể hiện sự hiểu biết 
bằng một hoặc nhiều phương thức khác nhau.
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TIÊU CHÍ 2: Môi trường lớp học 

  Có cách tổ chức lớp học để tất cả các sinh viên đều có thể tham gia vào bài giảng.

  Tối đa hóa thời gian giảng dạy và thúc đẩy các mối tương tác giữa giảng viên với sinh viên và giữa các sinh viên với nhau, nhằm 
đảm bảo các sinh viên đều nhận thấy được lớp học là nơi an toàn để chấp nhận những sai sót về kiến thức. 

  Sinh viên có thể tự đóng góp đáng kể vào hiệu quả của các hoạt động trên lớp bằng cách thực hiện các tiến trình hoạt động 
trên lớp, đảm bảo sử dụng hiệu quả không gian lớp học và hỗ trợ việc học của các bạn cùng lớp. 

  Thái độ của sinh viên luôn phù hợp và việc xử lý các vi phạm của giảng viên là tinh tế, mang tính phòng ngừa và tôn trọng 
phẩm chất của sinh viên.

TIÊU CHÍ 3: Phương pháp giảng dạy giúp

  Tất cả sinh viên đều tham gia tích cực vào bài học. 

  Sinh viên đóng góp đáng kể cho sự thành công của lớp học thông qua việc tham gia vào các cuộc thảo luận trình độ cao, 
chuyên tâm vào việc học của họ và của người khác. - Giảng viên giải thích rõ ràng và khuyến khích sinh viên tiếp nhận tri thức. 

  Phản hồi của giảng viên phải cụ thể về mục tiêu học tập và thang điểm đánh giá, và phải đưa ra đề xuất cụ thể để nâng cao 
hiệu quả học tập của sinh viên. Do đó, sinh viên hiểu được sự tiến bộ trong học tập, có thể biết được các mục tiêu học tập và 
những gì họ cần làm để cải thiện. 

  Giảng viên ý thức được trách nhiệm của họ đối với việc học tập của sinh viên và điều chỉnh khi cần thiết để đảm bảo sinh 
viên đạt được hiệu quả học tập. 

3.2. Tính điểm đánh giá: 

MỖI TIÊU CHÍ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ THEO 4 MỨC, CÓ ĐIỂM TRỌNG SỐ KHÁC NHAU: 

Mức 1: Tốt, trọng số 4 

Mức 2: Khá, trọng số 3 

Mức 3: Trung bình, trọng số 2 

Mức 4: Yếu, trọng số 1

 

Điểm đánh giá cao nhất: 40 điểm 

Điểm đánh giá thấp nhất: 10 điểm 

Điểm đánh giá của 1 thành viên dự giờ (đối với giờ giảng) = (số tiêu chí đánh giá Tốt x 4) + (số tiêu chí đánh giá khá x 3) + (số 
tiêu chí đánh giá Trung bình x 2) + (số tiêu chí đánh giá Yếu x 1). 

Điểm bình quân (ĐBQ) đánh giá của thành viên nhóm dự giờ = Tổng điểm đánh giá của các thành viên/ tổng số thành viên. 

PHÂN LOẠI GIỜ GIẢNG: 

Xếp loại Tốt: (40 ≥ ĐBQ ≥ 235) 

Xếp loại Khá: (35 > ĐBQ ≥ 25) 

Xếp loại Trung bình: (25 > ĐBQ ≥ 20) 

Xếp loại Yếu: (20 > ĐBQ ≥ 10) 

YÊU CẦU CHẤM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ GIỜ GIẢNG: 

Việc đánh giá, chấm điểm, góp ý kiến phải khách quan, trung thực, sát với nội dụng tiêu chí đánh giá. 

4. QUY TRÌNH DỰ GIỜ 

BƯỚC 1: Trưởng Khoa tổ chức họp Khoa triển khai kế hoạch dự giờ đến toàn thể giảng viên trong Khoa về mục đích, yêu cầu, 
nội dung, biểu mẫu dự giờ (phiếu đánh giá giờ giảng, phiếu tổng hợp kết quả dự giờ)

BƯỚC 2: Trưởng Khoa/Bộ môn lên lịch, lập danh sách giảng viên được dự giờ và giảng viên tham gia dự giờ, công khai trên 
bảng thông báo của Khoa. 

BƯỚC 3: Trưởng các Khoa/Bộ môn triển khai công tác dự giờ tại các lớp theo lịch đã đề ra. Mỗi giảng viên đi dự giờ được 
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Khoa/Bộ môn phát một phiếu đánh giá giờ dạy, nội dung đánh giá được ghi trực tiếp trên phiếu. Sau khi kết thúc giờ dạy, người 
được dự giờ cùng với người dự giờ/nhóm dự giờ họp, trao đổi ý kiến, đánh giá cho điểm giờ dạy; 

BƯỚC 4: Kết thúc lịch dự giờ, Trưởng Khoa tổ chức họp thông báo kết quả dự giờ và tóm tắt những ý kiến nhận xét về ưu 
nhược điểm của từng giảng viên, tiếp thu những ý kiến phản hồi từ giảng viên được dự giờ; tổng hợp đề xuất, kiến nghị với nhà 
trường (nếu có) chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ khi kết thúc lịch dự giờ của Khoa. 

BƯỚC 5: Các Khoa/Bộ môn, Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng, và các đơn vị có liên quan lưu trữ hồ sơ minh chứng 
công tác đánh giá giờ giảng. 

BƯỚC 6: Trưởng các Khoa/Bộ môn thực hiện các biện pháp nhằm giúp giảng viên cải thiện, nâng cao năng lực chuyên môn, 
năng lực giảng dạy. 

5. QUY ĐỊNH DỰ GIỜ 

1. Dự giờ là quy định bắt buộc đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên. Một giảng viên được dự giờ giảng tối thiểu 1 lần/ học 
kỳ (hoặc năm học). 

Trưởng các Khoa/Bộ môn có nhiệm vụ tổ chức, triển khai theo kế hoạch, biểu mẫu chung của Trường và lịch cụ thể của Khoa. 

2. Thành phần dự giờ:

- Đối với lãnh đạo: Ban Giám hiệu, Trưởng, phó Khoa/Bộ môn hoặc theo phân công của nhà trường.

- Đối với đồng nghiệp: các giảng viên trong cùng Khoa/Bộ môn. 

Thành viên dự giờ giảng phải dự hết thời gian của một giờ/ tiết giảng (50 phút). Thành viên dự giờ phải đánh giá, chấm điểm, đóng 
góp ý kiến cho giờ giảng và cho giảng viên để rút kinh nghiệm, cải tiến phương pháp, nội dung kiến thức. 

3. Đối với nhóm dự giờ: Việc đánh giá, chấm điểm được tiến hành độc lập giữa các thành viên tham gia dự giờ. Kết quả được tính 
bằng trung bình cộng điểm đánh giá của các thành viên. Trong trường hợp kết quả xếp loại đối với giờ giảng của từng thành viên 
dự giờ có sự chênh lệch nhau 2 mức (Ví dụ: mức Yếu và Khá, mức Trung bình và Tốt), Trưởng nhóm đánh giá và Trưởng Khoa 
phân công các thành viên khác để dự giờ lại lần 2 vào tuần lễ tiếp theo. 

4. Kết quả dự giờ được công bố công khai cho các giảng viên trong cuộc họp tại Khoa. Các giảng viên có quyền trao đổi với những 
nhận xét đánh giá của các thành viên dự giờ và có ý kiến đề xuất với Bộ môn, Khoa, nhà trường. 

5. Kết quả dự giờ hàng năm là một trong những cơ sở để nhà trường đánh giá năng lực  & ý thức của người giảng viên để xét tăng 
lương/thưởng/hợp tác; Bình xét, xếp loại danh hiệu thi đua cá nhân trong năm học. 

CHƯƠNG III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

6. TRÁCH NHIỆM CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN 

- Khoa chuyên môn chịu trách nhiệm lập lịch, phân công dự giờ, triển khai thực hiện theo kế hoạch và quy định của Nhà trường. 
Khoa/Bộ môn chịu trách nhiệm với Nhà trường trong việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên 
thuộc Khoa/Bộ môn.

- Giảng viên được dự giờ chịu trách nhiệm chuẩn bị đề cương bài giảng, tài liệu giảng dạy chu đáo và cung cấp cho thành viên dự 
giờ trước buổi giảng (nếu có. 

- Thành viên dự giờ chịu trách nhiệm tham dự giờ giảng theo qui định của Trường, đánh giá chính xác chất lượng giờ giảng, đóng 
góp ý kiến cho giờ giảng và đồng nghiệp một cách khách quan, mang tính xây dựng.

- Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng chịu trách nhiệm xây dựng các biểu mẫu phục vụ công tác dự giờ; theo dõi tình hình dự 
giờ tại các Khoa.

- Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm cung cấp thời khóa biểu chính xác và kịp thời để các đơn vị làm căn cứ lập kế hoạch dự giờ. 

- Phòng Hành chánh & Dịch vụ SV chịu trách nhiệm phối hợp với Khoa bố trí, sắp xếp phòng học, bàn ghế, nước uống cho giảng 
viên đi dự giờ. 

7. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

Công tác dự giờ được tổ chức thực hiện trong thời gian giảng dạy học kỳ 1 và học kỳ 2 của mỗi năm học. 
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II. QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM 
VIỆC ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN 
1. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Văn bản này quy định chế độ làm việc đối với giảng viên giảng dạy tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, bao gồm: nhiệm vụ của 
các chức danh giảng viên; quy định về thời gian làm việc, giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

2. MỤC ĐÍCH
1. Làm căn cứ để Nhà trường phân công, bố trí, sử dụng, nâng cao chất lượng và hiệu quả lao động đối với giảng viên.

2. Làm cơ sở để giảng viên xây dựng kế hoạch giảng dạy, NCKH và học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp 
vụ.

3. Làm cơ sở để Nhà trường đánh giá, xếp loại giảng viên hàng năm và đảm bảo tính công khai, công bằng, dân chủ trong việc 
thực hiện chế độ, chính sách, quyền và nghĩa vụ của giảng viên.

3. NHIỆM VỤ CỦA CÁC CHỨC DANH GIẢNG VIÊN
1. Nhiệm vụ của các chức danh giảng viên thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV 
ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học.

2. Giảng viên có chức danh phó giáo sư, giáo sư ngoài việc thực hiện nhiệm vụ của giảng viên quy định tại Khoản 1. Điều này 
còn phải thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Quyết định số 
20/2012/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, 
thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư ban hành kèm theo Quyết định số174/2008/QĐ-TTg ngày 31 
tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

4. QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN LÀM VIỆC
1. Thời gian thực hiện nhiệm vụ NCKH, học tập bồi dưỡng và các nhiệm vụ khác trong nhà trường tối thiểu 03 (ba) giờ/tuần 
và được xác định theo năm học.  
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2. Thời gian giảng dạy của giảng viên trong một năm học là 240 tiết/năm. 

3. Hướng dẫn thực tập, hướng dẫn tốt nghiệp, chấm báo cáo thực tập tốt nghiệp khoảng 7 sinh viên/năm học.

5. QUY ĐỊNH VỀ GIỜ CHUẨN GIẢNG DẠY VÀ QUY 
ĐỔI RA GIỜ CHUẨN
1. Quy định về giờ chuẩn giảng dạy

a. Giờ chuẩn giảng dạy (sau đây gọi chung là giờ chuẩn) là đơn vị thời gian quy đổi để thực hiện một công việc tương đương cho 
một tiết giảng lý thuyết trình độ đại học trực tiếp trên lớp theo tín chỉ, bao gồm thời gian lao động cần thiết trước, trong và sau 
tiết giảng;

b. Định mức giờ chuẩn cho giảng viên trong một năm học là 240 tiết chuẩn.

2. Quy đổi ra giờ chuẩn

Các nhiệm vụ của giảng viên được quy đổi ra giờ chuẩn, gồm có: 

- Giảng dạy (lý thuyết, thực hành, chuyên đề);

- Hướng dẫn bài tập, tổ chức thảo luận trên lớp;

- Hướng dẫn thực hành thí nghiệm tại phòng thí nghiệm, phòng máy tính, xưởng thực hành; thực hành nghề…;

- Các nhiệm vụ khác được chỉ định.

6. QUY ĐỊNH VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Giảng viên phải thực hiện nhiệm vụ NCKH theo quy định.

2. Việc giao và triển khai thực hiện nhiệm vụ NCKH cho giảng viên phải phù hợp với điều kiện, tiềm lực khoa học, định hướng 
phát triển hoạt động khoa học và công nghệ của Trường và phù hợp với năng lực chuyên môn của giảng viên. Hàng năm, Hiệu 
trưởng giao cho Phòng Kiểm định, Hợp tác quốc tế & Nghiên cứu khoa học là đơn vị đầu mối ký hợp đồng giao nhiệm vụ 
NCKH cho giảng viên của từng đơn vị.

3. Mỗi năm, giảng viên phải hoàn thành nhiệm vụ NCKH được giao tương ứng với chức danh hoặc vị trí công việc đang đảm 
nhiệm. Kết quả NCKH của giảng viên được đánh giá thông qua các sản phẩm NCKH cụ thể quy định hiện hành của SIU về 
việc nghiên cứu khoa học. 

4. Đối với giảng viên không hoàn thành nhiệm vụ NCKH theo quy định, Nhà trường sẽ căn cứ mức độ, điều kiện cụ thể để 
xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm học, xếp loại thi đua và giải quyết các chế độ, chính sách liên quan. 

7. QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY, NCKH
1. Các khoa, viện chịu trách nhiệm quản lý khối lượng, chất lượng giảng dạy của từng giảng viên thuộc quyền quản lý của đơn 
vị; đồng thời, quản lý khối lượng, chất lượng giảng dạy của các giảng viên kiêm chức được phân công sinh hoạt chuyên môn tại 
đơn vị.

2. Tháng 7 hàng năm, Nhà trường ra quyết định phân công giảng viên kiêm chức về các khoa, viện theo đăng ký tự nguyện của 
giảng viên, đảm bảo đúng yêu cầu chuyên môn và có sự chấp thuận của lãnh đạo đơn vị đào tạo.

3. Giảng viên phải kê khai toàn bộ khối lượng giảng dạy đại học chính quy; khối lượng NCKH và hoạt động khác (trừ khối 
lượng công việc đã được chi trả trực tiếp).

4. Các khoa, bộ môn phải bố trí hợp lý giờ giảng cho giảng viên. Trường hợp giảng viên chưa đủ định mức giờ chuẩn trong năm 
học thì lãnh đạo đơn vị có trách nhiệm sắp xếp, phân công giảng viên dạy thêm môn học hoặc làm nhiệm vụ khác để đảm bảo 
đủ định mức giờ chuẩn theo quy định. Kế hoạch giảng dạy của khoa, bộ môn và của từng giảng viên phải nộp về các đơn vị có 
chức năng quản lý.

8. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
- Viết giáo trình, bài giảng; Hướng dẫn và chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp có liên quan đến các chuyên ngành;

- Quản lý sinh viên, chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập;

- Hoàn thành và quản lý điểm của người học; Hoàn thành các sổ điểm, biểu mẫu quy định giảng dạy các học phần;
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- Học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

- Xây dựng, thiết kế, góp ý cập nhật và thực hiện CTDH của Khoa, lựa chọn và áp dụng các phương pháp giảng dạy, kiểm tra 
đánh giá phù hợp đáp ứng yêu cầu CĐR;

- Giám sát và tự đánh giá chất lượng công việc;

- Tuân thủ đúng quy trình, lịch trình và tiến độ trong việc xây dựng ngân hàng đề thi học phần phân công;

- Bảo mật ngân hàng đề thi học phần trong và sau khi biên soạn.

- Triển khai hoạt động KTĐG, KQHT của sinh viên;

- Tham gia hoạt động tập thể, sinh hoạt chính trị, hoạt động phục vụ cộng đồng... do Trường, Khoa, Bộ môn phân công. 

9. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TIẾT CHUẨN GIẢNG 
DẠY VƯỢT ĐỊNH MỨC

1. Tiết chuẩn giảng dạy đã hoàn thành trong năm học của giảng viên là tổng số tiết chuẩn giảng viên đã hoàn thành trong năm 
học, bao gồm tiết dạy (lý thuyết, thực hành) đại học; hướng dẫn đồ án, khóa luận tốt nghiệp, hướng dẫn thí nghiệm, hướng dẫn 
thực tập tốt nghiệp...

2. Tiết chuẩn giảng dạy vượt định mức của giảng viên được tính bằng tổng số tiết chuẩn giảng viên đã hoàn thành trong năm 
học cộng với giờ giảm trừ (nếu có) trừ đi định mức tiết chuẩn giảng dạy của giảng viên trong năm học.

3. Tiết chuẩn giảng dạy vượt định mức của bộ môn bằng tổng số tiết chuẩn giảng dạy vượt định mức của các giảng viên trong 
bộ môn trừ đi định mức tiết chuẩn giảng dạy của bộ môn trong một năm học.

4. Tiết chuẩn giảng dạy vượt định mức của từng giảng viên chỉ được tính khi tổng số tiết chuẩn giảng dạy của cả bộ môn đạt 
hoặc vượt định mức.

5. Giảng viên giảng dạy, NCKH, hoạt động chuyên môn và thực hiện các nhiệm vụ khác vượt định mức được hưởng chế độ làm 
việc vượt định mức theo quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ hoặc do Hiệu trưởng xem xét, quyết định cụ thể.

10. NHIỆM VỤ THANH TOÁN GIỜ DẠY VƯỢT ĐỊNH 
MỨC
1. NHIỆM VỤ CỦA GIẢNG VIÊN, TỔ CHUYÊN MÔN, KHOA, VIỆN:

 Giảng viên phải gửi phiếu kê khai tiết giảng cho giáo vụ khoa/viện chậm nhất là 1 tuần (05 ngày làm việc) sau khi kết thúc 
mỗi môn học/học phần.

 Lãnh đạo khoa chỉ đạo cán bộ giáo vụ tổng hợp giờ giảng của giảng viên, của từng bộ môn và toàn đơn vị theo từng học kỳ, 
cả năm học của từng hệ đào tạo theo quy định.

2. NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG, BAN CHỨC NĂNG:

a. Phòng Tài chính - Nhân sự chịu trách nhiệm kiểm tra, thẩm định, xác nhận về định mức tiết giảng, số giờ miễn giảm của 
giảng viên trong toàn trường.

b. Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các với Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, và các đơn vị triển 
khai thực hiện chế độ làm việc đối với giảng viên trong toàn trường; chịu trách nhiệm hướng dẫn chi tiết việc kê khai, tổng hợp 
giờ giảng của các giảng viên, đơn vị (các bước tiến hành, biểu mẫu, tiến độ thời gian...); kiểm tra, xác nhận tiết giảng của giảng 
viên; tổng hợp tiết giảng, giờ vượt định mức của toàn trường, trình Hiệu trưởng phê duyệt.

c. Phòng Kiểm định, Hợp tác quốc tế & Nghiên cứu khoa học chịu trách nhiệm hướng dẫn triển khai, kiểm tra tiến độ thực 
hiện các nhiệm vụ NCKH; thẩm định hồ sơ, xác nhận kết quả NCKH cho giảng viên toàn Trường.

d. Phòng Tài chính - Nhân sự chịu trách nhiệm tham mưu cho Hiệu trưởng phương án, định mức chi và triển khai chi tiền giờ 
giảng dạy vượt định mức cho giảng viên, chậm nhất là 20 ngày sau khi nhận được kết quả tổng hợp giờ giảng vượt định mức 
do Phòng Đào tạo bàn giao.

3. Nếu các khoa không thực hiện kê khai giờ giảng theo đúng quy định sẽ không được thanh toán tiền giờ giảng dạy vượt định mức 
(nếu có); lãnh đạo đơn vị và các cá nhân có liên quan sẽ bị xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm học.
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11. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
1. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Trưởng các phòng chức năng, Trưởng các khoa, trung tâm, các đơn vị và cá nhân có liên quan thuộc Trường Đại học Quốc 
tế Sài Gòn có trách nhiệm phối hợp tổ chức, triển khai thực hiện Quy định này.

3. Đối với các trường hợp đặc biệt, Hiệu trưởng và Thành viên HĐT đặc trách Hoạt động & Phát triển sẽ xem xét và có văn 
bản chỉ đạo, hướng dẫn riêng.

4. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh bằng văn bản về Phòng Tài chính - Nhân 
sự, để tổng hợp, báo cáo và tham mưu cho Hiệu trưởng và Thành viên HĐT đặc trách Hoạt động & Phát triển ban hành văn 
bản bổ sung, sửa đổi kịp thời./.

III. QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ, 
PHÂN LOẠI NGƯỜI LAO ĐỘNG 
CHƯƠNG 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Quy định này áp dụng để đánh giá, phân loại đối với quản lý, nhân viên, giảng viên cơ hữu toàn thời gian (trừ lao động hợp đồng 
khoán, thử việc; quản lý trong thời gian tập sự) đang làm việc tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (Trường), sau đây gọi chung là 
người lao động (viết tắt là NLĐ).

2. NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI NLĐ

1. Bảo đảm đúng thẩm quyền: Trưởng đơn vị thực hiện việc đánh giá, phân loại NLĐ được giao quản lý. Ban đại diện cấp quản 
lý hệ thống do Chủ tịch HĐQT chỉ định thẩm duyệt kết quả đánh giá, phân loại NLĐ của Trưởng đơn vị.

Hiệu trưởng và Thành viên HĐQT đặc trách Hoạt động & Phát triển đánh giá, phân loại các Phó Hiệu trưởng và các Trưởng 
đơn vị.

Thành viên HĐQT đặc trách Hoạt động & Phát triển đánh giá, phân loại Hiệu trưởng.

2. Việc đánh giá căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ cũng như mức độ tuân thủ nội quy, 
quy định của Trường và của Nhà nước.

3. Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác và không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức.

4. Việc đánh giá, phân loại Lãnh đạo, Quản lý Trường dựa vào kết quả hoạt động của Trường; việc đánh giá, phân loại Quản lý 
dựa vào kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

5. Trường hợp NLĐ không hoàn thành nhiệm vụ do yếu tố khách quan, bất khả kháng thì được xem xét trong quá trình 
đánh giá, phân loại.

3. CĂN CỨ ĐỂ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI

1. Đối với Lãnh đạo, Quản lý, căn cứ đánh giá gồm có:

a) Nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp và những việc công chức không được làm quy định tại Luật Cán bộ, công chức;

b) Chức vụ lãnh đạo, quản lý;

c) Nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm được phân công hoặc được giao chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

2. Đối với giảng viên, nhân viên, căn cứ đánh giá gồm có:

a) Các cam kết trong hợp đồng làm việc đã ký kết;

b) Quy định về đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử của viên chức và các quy định, quy chế hoạt động của Trường.

Đối với Lãnh đạo/Quản lý là giảng viên, căn cứ đánh giá còn thực hiện theo quy định tại Quyết định số             ngày                  
của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn về việc ban hành Quy chế làm việc đối với Giảng viên Trường Đại 
học Quốc tế Sài Gòn.
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4. THỜI ĐIỂM ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI

1. Đánh giá, phân loại được thực hiện theo từng học kỳ vào tháng 2 và 8 hàng năm.

2. Đối với NLĐ tại thời điểm đánh giá còn đang trong thời gian tập sự, thử việc thì đơn vị không thực hiện đánh giá, phân loại 
mà thực hiện đánh giá khi xem xét, công nhận hết thời gian tập sự, thử việc; nếu NLĐ được công nhận hết thời gian tập sự, thử 
việc và được bổ nhiệm vào ngạch Lãnh đạo, Quản lý hay Giảng viên, nhân viên trước thời điểm đánh giá, phân loại thì đơn vị 
sử dụng kết quả đánh giá khi công nhận hết thời gian tập sự, thử việc để đánh giá, phân loại cho học kỳ đó.

5. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI

1. NLĐ có thời gian làm việc tại Trường từ 6 tháng trở lên (kể cả thời gian thử việc) tính đến thời điểm đánh giá, phân loại.

2. Ngoài các trường hợp cụ thể quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu có trường hợp khác phát sinh thì Hiệu trưởng và Thành 
viên HĐQT đặc trách Hoạt động & Phát triển xem xét, quyết định việc thực hiện đánh giá, phân loại đối với trường hợp đó.

CHƯƠNG II:
NỘI DUNG, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC

6. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

1. Lãnh đạo, Quản lý được đánh giá theo các nội dung sau đây:

a) Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

b) Phẩm chất, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc;

c) Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

d) Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ;

e) Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;

f) Thái độ phục vụ.

2. Ngoài những quy định tại Khoản 1 Điều này, Lãnh đạo, Quản lý còn được đánh giá theo các nội dung sau đây:

a) Kết quả hoạt động của Trường;

b) Năng lực lãnh đạo, quản lý;

c) Năng lực tập hợp, đoàn kết NLĐ.

7. PHÂN LOẠI ĐÁNH GIÁ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Căn cứ vào kết quả đánh giá, Lãnh đạo, Quản lý được phân loại đánh giá theo một trong các mức như sau:

1. A;

2. B;

3. C;

4. D.

8. TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI ĐÁNH GIÁ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở MỨC A

Lãnh đạo, Quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức A:

1. Luôn gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

2. Có phẩm chất, đạo đức tốt; có lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Trường, đơn vị; tận tụy, có 
tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao.

3. Có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với đồng nghiệp, đơn vị có liên quan trong 
quá trình thực hiện nhiệm vụ, công việc;

4. Có tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao;

5. Có thái độ đúng mực và xử sự văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ, công việc; thực hiện tốt việc phòng, chống các hành vi cửa 
quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham ô, lãng phí;
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6 Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác học kỳ/năm học hoặc được cấp trên giao, có chất lượng 
và hiệu quả;

7. Các đơn vị trực thuộc: Hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ;

8.  Lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ hoàn thành có chất lượng, hiệu quả;

9. Có năng lực tập hợp, xây dựng Trường, đơn vị đoàn kết, thống nhất;

10. Không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống.

9. TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI ĐÁNH GIÁ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở MỨC B

Lãnh đạo, Quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức B:

1. Luôn gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

2. Có phẩm chất, đạo đức tốt; có lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Trường, đơn vị; tận tụy, có 
tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao;

3. Có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với đồng nghiệp, đơn vị có liên quan trong 
quá trình thực hiện nhiệm vụ, công việc;

4. Có tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao;

5. Có thái độ đúng mực và xử sự văn hóa trong thực hiệm nhiệm vụ, công việc; thực hiện tốt việc phòng, chống các hành vi cửa 
quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham ô, lãng phí;

6. Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác học kỳ/năm học hoặc được cấp trên giao;

7. Các đơn vị trực thuộc: Hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ;

8. Lãnh đạo, quản lý, điều hành hoàn thành thực hiện nhiệm vụ;

9. Có năng lực tập hợp, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị đoàn kết, thống nhất.

10.  Không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống;

11. Có vi phạm bị xử lý tối đa ở mức Khiển trách bằng văn bản lần 2 hoặc nghỉ phép quá 50% số ngày phép của kỳ đánh giá 
phân loại.

10. TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI ĐÁNH GIÁ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở MỨC C

1. Gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

2. Có phẩm chất, đạo đức tốt; có lối sống lành mạnh, chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong Trường, đơn vị; có tinh thần trách 
nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao;

3. Không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống;

4. Các tiêu chí về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ đều hoàn thành nhưng có tối đa 20% tiêu chí chưa đảm bảo chất 
lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp.

5. Các đơn vị trực thuộc: Hoàn thành trên 70% các chỉ tiêu, nhiệm vụ. 

Lãnh đạo, Quản lý đạt được tất cả các chỉ tiêu trên và có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức C:

6. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của Trường, đơn vị chậm tiến độ;

7. Giải quyết công việc Trường, đơn vị không đúng quy định của pháp luật, chưa gây hậu quả phải có biện pháp khắc phục;

8. Công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ của Trường, đơn vị chưa bảo đảm chất lượng, hiệu quả;

9. Trường, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý xảy ra mất đoàn kết.

10. Có vi phạm bị xử lý ở mức Quyết định nhắc nhở hoặc nghỉ phép quá 100% số ngày phép của kỳ đánh giá phân loại.

11. TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI ĐÁNH GIÁ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở MỨC D

Lãnh đạo, Quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức D:

1. Không thực hiện hoặc vi phạm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng hoặc pháp luật của Nhà nước bị cấp có thẩm 
quyền xử lý kỷ luật hoặc cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định;

2. Vi phạm kỷ luật, kỷ cương hoặc quy chế làm việc của Trường, đơn vị nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật ở hình thức cao nhất;

3. Không hoàn thành nhiệm vụ tương xứng với chức danh đang giữ;
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4. Thực hiện nhiệm vụ, công việc có sai phạm đến mức phải có biện pháp khắc phục;

5. Gây mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

6. Hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác học kỳ/năm học;

7. Có hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cục, tham nhũng, tham ô, lãng phí bị xử lý kỷ luật.

8. Liên quan trực tiếp đến tiêu cực, tham ô, tham nhũng, lãng phí tại Trường, đơn vị được giao phụ trách và bị xử lý theo quy 
định của pháp luật;

9. Đơn vị phụ trách hoàn thành dưới 50% các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao hoặc đề ra;

10. Chỉ đạo, tổ chức thực hiệm nhiệm vụ có sai phạm đến mức phải có biện pháp khắc phục;

11. Trường, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý xảy ra mất đoàn kết.

12. Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống;

13. Có trên 50% các tiêu chí về chức trách, nhiệm vụ được đánh giá không hoàn thành.

14. Có vi phạm bị xử lý ở mức Quyết định cảnh cáo & thử thách hoặc nghỉ phép quá 200% số ngày phép của kỳ đánh giá phân loại

CHƯƠNG III: 
NỘI DUNG, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN

12. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN

1. Việc đánh giá giảng viên, nhân viên được xem xét theo các nội dung sau:

a) Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc/ hợp đồng lao động đã ký kết;

b) Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;

c) Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của giảng 
viên, nhân viên;

d) Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của giảng viên, nhân viên.

2. Việc đánh giá giảng viên, nhân viên giữ chức vụ quản lý được xem xét theo các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 
này và các nội dụng sau:

a) Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;

b) Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

13. PHÂN LOẠI ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN

Căn cứ vào kết quả đánh giá, giảng viên, nhân viên được phân loại đánh giá theo một trong các mức sau:

1. A;

2. B;

3. C;

4. D.

14. TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN Ở MỨC A

1. Giảng viên, nhân viên không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức A:

a) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc/ hợp 
đồng lao động đã ký kết, vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm 
quyền; có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

b) Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất;

c) Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của Trường, đơn vị, các 
quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc;

d) Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của giảng viên, nhân viên, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp; có tinh 
thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

e) Không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống;

f) Đối với giảng viên: Hoàn thành công tác nghiên cứu khoa học.

27



2. Giảng viên giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức A:

a) Các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Có ý thức chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện công việc;

c) Đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành 100% khối lượng công việc, có chất lượng, hiệu quả.

15. TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN Ở MỨC B

1. Giảng viên, nhân viên không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở B:

a) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc/ hợp 
đồng lao động đã ký kết, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm 
quyền; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

b) Hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất;

c) Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của Trường, đơn vị, các 
quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc;

d) Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của giảng viên, nhân viên, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp; có tinh 
thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

e) Không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống;

f) Có 01 vi phạm bị xử lý tối đa ở mức Khiển trách bằng văn bản lần 2 hay  hoặc nghỉ phép quá 50% số ngày phép của kỳ đánh 
giá phân loại.

2. Giảng viên giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức B:

a) Các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành 100% khối lượng công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

16. TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN Ở MỨC C

1. Giảng viên, nhân viên không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức C:

a) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành từ 70% đến dưới 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng 
làm việc/ hợp đồng lao động đã ký kết, trong đó có công việc còn chậm về tiến độ, hạn chế về chất lượng, hiệu quả; 

b) Có thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của Trường, đơn vị, các quy định về phòng, chống 
tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

c) Thực hiện quy tắc ứng xử của giảng viên, nhân viên, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp; có tinh thần đoàn 
kết, hợp tác, phối hợp với đồng nghiệp, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

d) Không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống;

e) Có vi phạm bị xử lý ở mức Quyết định nhắc nhở hoặc nghỉ phép quá 100% số ngày phép của kỳ đánh giá phân loại;

f) hoặc Các tiêu chí về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ đều hoàn thành nhưng có tối đa 20% tiêu chí chưa đảm bảo 
chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp.

2. Giảng viên giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức C:

a) Các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành từ 70% đến dưới 100% khối lượng công việc.

17. TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN Ở MỨC D

1. Giảng viên, nhân viên không giữ chức vụ quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức D:

a) Hoàn thành dưới 70% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc/ hợp đồng lao động đã ký kết;

b) Chưa nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; thiếu tinh thần trách nhệm trong thực hiện 
nhiệm vụ được giao;

c) Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ không đạt yêu cầu;
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d) Vi phạm quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ;

e) Vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của giảng viên, nhân viên; gây phiền hà, sách nhiễu với người khác đến mức 
phải xử lý kỷ luật;

f) Có hành vi chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết;

g) Không có tinh thần phối hợp với đồng nghiệp, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để ảnh hưởng đến 
kết quả hoạt động của đơn vị;

h) Vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ đến mức phải xử lý kỷ luật;

i) Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống;

j) Có trên 50% các tiêu chí về chức trách, nhiệm vụ được đánh giá không hoàn thành.

k) Có vi phạm bị xử lý ở mức Quyết định cảnh cáo & thử thách hoặc nghỉ phép quá 200% số ngày phép của kỳ đánh giá phân loại;

2. Giảng viên giữ chức vụ quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức D:

a) Các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Việc quản lý, điều hành thực hiện công việc hạn chế, không đạt hiệu quả, không đáp ứng yêu cầu công việc;

c) Để xảy ra các vụ vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật;

d) Đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành dưới 50% các tiêu chí, nhiệm vụ được giao hoặc đề ra.

CHƯƠNG IV:
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI 

18. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC

1. Đối với Hiệu trưởng

a) Hiệu trưởng làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao;

b) Hiệu trưởng trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp Hội đồng quản trị và Ban Giám hiệu. Các thành viên 
tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến và được ghi vào biên bản, đồng thời thông qua nội dung biên bản tại cuộc họp;

c) Các thành viên tham dự cuộc họp bỏ phiếu kín về mức phân loại đối với Hiệu trưởng, sau khi kiểm phiếu thì lập biên bản 
gửi về Văn phòng HĐQT và phiếu được lưu giữ tại Trường;

d) Văn phòng HĐQT tổng hợp các ý kiến tham khảo tại Mục b, c Khoản này đối với Hiệu trưởng; trình Chủ tịch HĐQT xem 
xét, quyết định đánh giá, phân loại đối với Hiệu trưởng.

2. Đối với Phó Hiệu trưởng

a) Phó Hiệu trưởng làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao;

b) Phó Hiệu trưởng trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp Hội đồng quản trị và Ban Giám hiệu. Các thành 
viên tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến và được ghi vào biên bản, đồng thời thông qua nội dung biên bản tại cuộc họp;

c) Các thành viên tham dự cuộc họp bỏ phiếu kín về mức phân loại đối với Phó Hiệu trưởng, sau khi kiểm phiếu thì lập biên 
bản kiểm phiếu;

d) Hiệu trưởng tham khảo các ý kiến tại Mục b, c Khoản này; trình Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định đánh giá, phân loại 
đối với Phó Hiệu trưởng. Hiệu trưởng thông báo kết quả đánh giá, phân loại cho Phó Hiệu trưởng biết theo quy định tại Khoản 
1 Điều 20 Quy chế này.

19. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI NLĐ

1. Đối với NLĐ không giữ chức vụ quản lý

a) Trưởng đơn vị đánh giá NLĐ thuộc đơn vị mình phụ trách;

b) Trưởng đơn vị chuyển Phiếu đánh giá NLĐ đến cấp Quản lý liên quan (Phòng Hành chánh, Phòng Nhân sự) lấy ý kiến;

c) Trưởng đơn vị chuyển Phiếu đánh giá đến cấp Quản lý hệ thống lấy ý kiến;

d) Hiệu trưởng tham khảo các ý kiến tham gia tại Mục a, b, c Khoản này, quyết định đánh giá, phân loại đối với NLĐ và thông 
báo cho NLĐ theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Quy chế này.
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2. Đối với NLĐ giữ chức vụ quản lý là 
Phó trưởng đơn vị

a) Trưởng đơn vị đánh giá NLĐ 
thuộc đơn vị mình phụ trách;

b) Trưởng đơn vị chuyển Phiếu đánh 
giá NLĐ đến cấp Quản lý liên quan 
(Phòng Hành chánh, Phòng Nhân 
sự) lấy ý kiến;

c) Trưởng đơn vị chuyển Phiếu đánh 
giá đến cấp Quản lý hệ thống lấy ý 
kiến;

d) Hiệu trưởng tham khảo các ý kiến 
tham gia tại Mục a, b, c Khoản này, 
quyết định đánh giá, phân loại đối 
với NLĐ và thông báo cho NLĐ 
theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 
Quy chế này.

3. Đối với NLĐ giữ chức vụ quản lý là 
Trưởng Đơn vị

a) Cấp Quản lý hệ thống đánh giá NLĐ thuộc bộ phận mình phụ trách;

b) Cấp Quản lý hệ thống chuyển Phiếu đánh giá NLĐ đến cấp Quản lý liên quan (Phòng Hành chánh, Phòng Nhân sự) lấy ý kiến;

c) Cấp Quản lý hệ thống chuyển Phiếu đánh giá đến Ban Giám hiệu và VP HĐQT lấy ý kiến;

d) Hiệu trưởng tham khảo các ý kiến tham gia tại Mục a, b, c Khoản này, quyết định đánh giá, phân loại đối với NLĐ và thông 
báo cho NLĐ theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Quy chế này.

CHƯƠNG V: 
THÔNG BÁO, SỬ DỤNG, BÁO CÁO KẾT QUẢ VÀ LƯU GIỮ HỒ SƠ, TÀI LIỆU ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI 

20. THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI 

1. Kết quả đánh giá, phân loại NLĐ được thông báo cho NLĐ trong kỳ tăng lương/thưởng.

2. Sau khi nhận được thông báo về kết quả đánh giá, phân NLĐ, nếu NLĐ không nhất trí với kết luận đánh giá, phân loại thì 
có quyền khiếu nại.

21. SỬ DỤNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI 

1. Kết quả đánh giá là căn cứ quan trọng để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy 
hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiễm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực 
hiện các chế độ, chính sách đối với NLĐ.

2. Quản lý không hoàn thành nhiệm vụ thì Trường có thẩm quyền xem xét bố trí công tác khác; nếu liên tiếp không hoàn thành 
nhiệm vụ thì Trường có thẩm quyền xem xét giải quyết thôi việc.

3. Giảng viên, nhân viên bị phân loại đánh giá ở mức D thì Trường có thẩm quyền xem xét chấm dứt hợp đồng làm việc/ hợp 
đồng lao động đối với giảng viên, nhân viên.

22. BÁO CÁO KẾT QUẢ, LƯU GIỮ HỒ SƠ, TÀI LIỆU ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI 

Sau khi hoàn thành việc đánh giá, phân loại NLĐ tại đơn vị, việc báo cáo kết quả và lưu giữ hồ sơ, tài liệu đánh giá, phân loại NLĐ 
được thực hiện như sau:

- Đối với thành viên Ban Giám hiệu do Văn phòng HĐQT quản lý, lưu giữ và theo dõi. 

- Đối với Quản lý, giảng viên, nhân viên do Trường quản lý hồ sơ, lưu giữ tại Phòng Nhân sự./.
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IV. QUY ĐỊNH NGHIÊN CỨU 
KHOA HỌC 
CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Quy định này quy định hoạt động nghiên cứu khoa học đối với giảng viên, bao gồm: các hoạt động nghiên cứu khoa học, 
định mức nghiên cứu khoa học trong năm, quy định số giờ nghiên cứu khoa học của từng hoạt động.

2. Quy định này áp dụng đối với giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (sau đây được gọi tắt là SIU).

2. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Định mức nghiên cứu khoa học cho giảng viên trong một năm học :

• Mỗi năm có 144 giờ nghiên cứu khoa học (12 giờ/tháng x 12 tháng)

• Mỗi năm có 12 bài đăng trên trang thông tin điện tử SIU REVIEW 

• Mỗi năm có 1 bài đăng trên tạp chí quốc gia hoặc quốc tế có chỉ số ISSN.

2. Giảng viên đang đảm nhận công tác tại các đơn vị khối quản lý và cán bộ, viên chức không phải là giảng viên không chịu 
ràng buộc bởi định mức nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, nếu các cá nhân này tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học 
thì cũng áp dụng Quy định này, trừ các điều khoản liên quan đến định mức nghiên cứu khoa học.
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3. CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Giảng viên chủ trì và tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, bao gồm vai trò đề xuất đề tài, viết thuyết minh, tham 
gia, tuyển chọn, chủ trì đề tài, chủ nhiệm đề tài, thành viên tham gia quá trình nghiên cứu và chuyển giao kết quả nghiên 
cứu. Xét theo cấp chủ quản và nguồn tài trợ cho nghiên cứu, các đề tài NCKH có thể được phân chia như sau:

- ĐỀ TÀI CẤP QUỐC GIA: Đề tài thuộc Chương trình cấp Nhà nước, đề tài độc lập cấp Nhà nước, đề tài theo Nghị 
định thư, đề tài do quỹ NAFOSTED tài trợ.

- ĐỀ TÀI CẤP BỘ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG: 

  Đề tài cấp Bộ: do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ khác quản lý (trong văn bản này, 
gọi vắn tắt là cấp Bộ); các nhiệm vụ, dự án nghiên cứu - triển khai do Bộ chủ trì;

  Đề tài nhánh thuộc chương trình Khoa học - Công nghệ cấp Nhà nước hoặc đề tài nhánh thuộc đề tài cấp Nhà 
nước;

  Đề tài thuộc Chương trình Khoa học - Công nghệ cấp Bộ.

  Đề tài hợp tác song phương do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý: đề tài do Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức 
nghiên cứu hoặc trường đại học nước ngoài đồng tài trợ;

  Đề tài hợp đồng với các địa phương (cấp tỉnh/thành) do ngân sách nhà nước tài trợ; 

  Đề tài, dự án nghiên cứu được tài trợ bởi các tổ chức nghiên cứu hoặc trường đại học nước ngoài, công ty đa quốc 
gia, các doanh nghiệp trong nước hoặc các đơn vị khác (không được ngân sách nhà nước tài trợ): có đăng ký và được 
Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp nhận tương đương đề tài cấp Bộ, hoặc có đăng ký và được SIU chấp nhận tương đương 
đề tài cấp cơ sở.

- ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG do Hiệu trưởng SIU phê duyệt, bao gồm các loại hình đề tài nghiên cứu cơ sở, đề tài nghiên 
cứu cơ sở có tính vùng – địa phương, và đề tài nghiên cứu tình huống. 

2. Công bố kết quả nghiên cứu khoa học theo các hình thức sau đây:

- BÀI BÁO KHOA HỌC ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH TRONG VÀ 
NGOÀI NƯỚC: bài đăng trên các tạp chí quốc tế và trong nước có ISSN.

- BÀI BÁO KHOA HỌC ĐƯỢC CHẤP THUẬN TẠI CÁC HỘI THẢO KHOA HỌC TRONG VÀ NGOÀI 
NƯỚC: bài tham luận tại các hội thảo khoa học xuất bản kỷ yếu có ISSN hoặc ISBN.

- VIẾT VÀ CÔNG BỐ SÁCH PHỤC VỤ ĐÀO TẠO, BAO GỒM SÁCH CHUYÊN KHẢO, TÀI LIỆU THAM 
KHẢO, TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP, CÁC NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG PHỤC VỤ GIẢNG DẠY: 
có đăng ký và do Hiệu trưởng SIU phê duyệt danh mục; được nghiệm thu và được xuất bản, đưa vào giảng dạy, nghiên 
cứu.

  Sách chuyên khảo, giáo trình: 

- Giáo trình là tài liệu hoàn chỉnh dùng cho giảng viên và người học trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu; có nội 
dung phù hợp với chương trình khung và đề cương môn học hiện hành

- Chuyên khảo là công trình khoa học trình bày kết quả nghiên cứu chuyên sâu và tương đối toàn diện về một vấn 
đề khoa học chuyên ngành của tác giả phù hợp với chuyên ngành giảng dạy, được sử dụng dạy cho đại học, sau đại 
học. Trong trường hợp sách chuyên khảo được viết từ kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu thì 
không cần thẩm định. Trường hợp sách chuyên khảo không được viết dựa trên kết quả của đề tài nghiên cứu khoa 
học thì phải có thẩm định của SIU nếu muốn được tính vào hoạt động nghiên cứu khoa học theo Quy định này.

  Tài liệu tham khảo: Là những tài liệu biên soạn dưới dạng tập bài giảng, tài liệu biên dịch, tài liệu tham khảo dùng 
cho công tác đào tạo; được SIU phê duyệt và thẩm định, duyệt làm tài liệu tham khảo cho giảng dạy trong trường.

  Tài liệu hướng dẫn: Là những sách hướng dẫn bài tập, cẩm năng thực hành, giải bài tập mẫu, sổ tay tra cứu chuyên 
môn, v.v; được Hội đồng Khoa học Trường thẩm định, duyệt làm tài liệu hướng dẫn cho giảng dạy trong trường.

- CÁC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC KHÁC CỦA SIU: bao gồm các hoạt động báo cáo hội thảo chuyên đề khoa học 
cấp Khoa; hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải cấp trường, cấp thành phố, cấp Bộ, cấp quốc gia; huấn luyện 
và hướng dẫn sinh viên, vận động viên SIU thi đấu đạt giải các cấp.
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STT CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC MỨC TIỀN THƯỞNG MINH CHỨNG

1 Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học (nếu các hoạt động thuộc mục 1 được đăng ký và hoàn thành tại Phòng NCKH-HTQT của SIU 
thì không cần kê khai minh chứng)

1.1
Hoàn thành đề tài cấp Nhà nước 

Tác giả chính: 80 triệu/đề tài
Tác giả phụ: 20 triệu/ đề tài

Báo cáo khoa học của đề tài / tình 
huống được dùng cho giảng dạy
- Biên bản nghiệm thu: đề tài đạt 
từ trung bình trở lên
- Bản thanh lý hợp đồng

1.2
Hoàn thành đề tài Nafosted

Tác giả chính: 60 triệu/ đề tài
Tác giả phụ: 15 triệu/ đề tài

1.3
Hoàn thành đề tài cấp Bộ và tương đương

Tác giả chính: 50 triệu/ đề tài
Tác giả phụ: 10 triệu/ đề tài

1.4
Hoàn thành đề tài cấp Trường 

Tác giả chính: 20 triệu/ đề tài
Tác giả phụ: 4 triệu/ đề tài

1.5
Hoàn thành đề tài trọng điểm cấp Trường  

Tác giả chính: 30 triệu/ đề tài
Tác giả phụ: 5 triệu/ đề tài

1.6
Đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên đạt giải thưởng 

Tác giả chính: 1 triệu/đề tài
Tác giả phụ: 500.000 đồng/ đề tài

- Quyết định của Ban tổ chức giải 
thưởng

1.7 Hướng dẫn NCKH sinh viên đạt giải cấp trường Tác giả 500.000/đề tài - Xác nhận đề tài đạt giải của Ban 
tổ chức giải thưởng

1.8
Hướng dẫn NCKH sinh viên đạt giải cấp Thành phố/Bộ3

Tác giả chính 1 triệu/đề tài
Tác giả phụ 500.000 đồng/đề tài

2 Công bố kết quả nghiên cứu

2.1 Bài đăng tạp chí ISI (SSCI, SCI, SCIE, AHCI), hoặc đạt 
Scopus Q1, ABDC hạng A, A*

Tác giả chính: 80 triệu/bài
Tác giả phụ: 20 triệu/bài

- Bài đăng trên Tạp chí (online, 
print)
- Bìa & Mục lục Kỷ yếu Hội thảo 
hoặc địa chỉ website công bố bài 
tham luận

2.2 Bài đăng tạp chí ISI (SSCI, SCI, SCIE, AHCI), hoặc đạt 
Scopus Q2 , ABDC hạng B

Tác giả chính: 70 triệu/bài
Tác giả phụ: 20 triệu/bài

2.3 Bài đăng tạp chí ISI (SSCI, SCI, SCIE, AHCI), hoặc đạt 
Scopus Q3 – Q4, ABDC hạng C 

Tác giả chính: 60 triệu/bài
Tác giả phụ: 15 triệu/bài

2.4 Bài đăng tạp chí Scopus (tra cứu theo địa chỉ http://www.
scopus.com)

Tác giả chính: 50 triệu/bài
Tác giả phụ: 10 triệu/bài

2.5 Bài Hội thảo đăng Kỷ yếu khoa học quốc tế được các nhà 
xuất bản khoa học công bố, dưới dạng book chapter hoặc 
bài báo khoa học, có ISSN hoặc ISBN

Tác giả chính: 5 triệu/bài
Tác giả phụ: 1,5 triệu/bài

2.6 Bài đăng tạp chí quốc tế (có ISSN) chưa đạt tiêu chuẩn 
mục 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 trên đây

2.7 Tạp chí trong nước thuộc danh mục tạp chí được 
HĐCDGSNN chấp nhận:
           - Tạp chí từ 01 điểm trở lên
           

        
          - Tạp chí có 0,75 điểm

          - Tạp chí có 0,5 điểm

          - Tạp chí có 0,25 điểm

Tác giả chính: 5 triệu/bài
Tác giả phụ: 1,5 triệu/bài

Tác giả chính: 3 triệu/bài
Tác giả phụ: 1 triệu/bài

Tác giả chính: 2 triệu/bài
Tác giả phụ: 750.000 đồng/bài

Tác giả chính: 1 triệu/bài
Tác giả phụ: 500.000 đồng/bài

CHƯƠNG II
MỨC THƯỞNG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Quy định mức thưởng nghiên cứu khoa học đối với các hoạt động nghiên cứu khoa học, và minh chứng kê khai 
nghiên cứu khoa học 

Mức thưởng nghiên cứu khoa học cho mỗi hoạt động nghiên cứu khoa học và yêu cầu minh chứng cụ thể như sau:

33



1 Đề tài cấp Trường trọng điểm nhằm giải quyết các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo định hướng trọng tâm của Nhà trường, của các đơn vị theo năm 

học do Lãnh đạo nhà trường đặt hàng cấp thiết.

2 Trong trường hợp đề tài được nhiều giải thưởng trong cùng một năm, chỉ tính mức tiền thưởng NCKH tương ứng với mức giải thưởng cao nhất.

V. QUY CHẾ BỔ NHIỆM, BỔ 
NHIỆM LẠI, TỪ CHỨC, MIỄN 
NHIỆM VIÊN CHỨC QUẢN LÝ 
CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

1. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Quy chế này quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm viên chức quản lý thuộc thẩm quyền của Trường 
Đại học Quốc tế Sài Gòn, bao gồm: Trưởng, Phó các khoa, phòng, ban... trực thuộc Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (gọi chung 
là đơn vị thuộc Trường).

2. NGUYÊN TẮC BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

1. Hiệu trưởng phối hợp với Thành viên HĐQT đặc trách Hoạt động & Phát triển đề cử các Trưởng, Phó các phòng (ban), 
khoa, bộ môn để Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét bổ nhiệm và trình Đại Hội đồng cổ đông công nhận.

2. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

3. Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

4. Bảo đảm sự ốn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

2.8 Bài đăng trên tạp chí khoa học không thuộc danh mục 
tạp chí thuộc HĐCDGSNN chấp nhận, có ISSN

Tác giả chính: 2 triệu/bài
Tác giả phụ: 750.000 đồng/bài

2.9 Bài tham luận tại hội thảo khoa học:

- Bài đăng trong Kỷ yếu Hội thảo trong nước (cấp cơ sở 
giáo dục đại học) được xuất bản, hoặc được công bố toàn 
văn trên website của cơ sở giáo dục đại học tổ chức hội 
thảo và có ISSN hoặc ISBN

Tác giả chính: 2 triệu/bài
Tác giả phụ: 750.000 đồng/bài

- Bìa & Mục lục Kỷ yếu Hội thảo 
hoặc địa chỉ website công bố bài 
tham luận

- Không xuất bản kỷ yếu nhưng có công bố tóm tắt bài 
tham luận trên website của cơ sở giáo dục đại học tổ chức

Tác giả chính: 1 triệu/bài
Tác giả phụ: 500.000 đồng/bài

- Địa chỉ website công bố bài tham 
luận

Bài hội thảo khoa học của giảng viên tại Hội thảo Khoa 
học cấp trường

Tác giả chính: 1 triệu/bài
Tác giả phụ: 500.000 đồng/bài

- Xác nhận của Chủ tịch HĐKH 
- Tập Kỷ yếu hội thảo cấp trường 

2.10 Xuất bản sách phục vụ đào tạo, bao gồm giáo trình, chuyên khảo, tài liệu tham khảo, tài liệu hướng dẫn, cẩm năng thuộc các lĩnh vực đào 
tạo, nghiên cứu của SIU

- Giáo trình, sách chuyên khảo
Tác giả chính: 20 triệu/tài liệu
Tác giả phụ : 4 triệu/tài liệu 

- Văn bản đăng ký yêu cầu thẩm 
định 
- Sản phẩm ấn phẩm
- Biên bản nghiệm thu của Hội 
đồng thẩm định chuyên môn do 
SIU thành lập

- Tài liệu tham khảo
Tác giả chính: 12 triệu/tài liệu
Tác giả phụ : 2 triệu/tài liệu

- Có đăng ký và được SIU đồng ý 
cho viết tài liệu tham khảo, tài liệu 
hướng dẫn 
- Xác nhận sử dụng của Hội đồng 
Khoa học cấp Trường

- Tài liệu hướng dẫn, cẩm nang
Tác giả chính: 10 triệu/ tài liệu
Tác giả phụ: 1,5 triệu/ tài liệu
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3. TUỔI BỔ NHIỆM

1. Tuổi bổ nhiệm viên chức quản lý lần đầu tuổi không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ, tính đến 
tháng thực hiện quy trình bổ nhiệm.

2. Viên chức đã thôi chức vụ quản lý, sau một thời gian công tác, nếu được xem xét để bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý thì điều 
kiện về tuổi phải ít nhất còn đủ thời gian công tác một nhiệm kỳ.

3. Viên chức đang giữ chức vụ quản lý được bổ nhiệm lại chức vụ đó hoặc được giao chức vụ mới tương đương thì không 
tính tuổi bổ nhiệm như lần đầu theo quy định tại khoản 1 Điều này.

4. THỜI HẠN GIỮ CHỨC VỤ

1. Nhiệm kỳ giữ chức vụ của viên chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức vụ quản lý quy định tại Điều 1 Quy chế này là 5 
năm. Nếu hết nhiệm kỳ mà không có quyết định miễn nhiệm hoặc từ chức thì viên chức đó được đương nhiên bổ nhiệm lại.

2. Thời gian viên chức được giao quyền cấp trưởng hoặc phụ trách đơn vị không tính vào thời hạn bổ nhiệm. Thời gian được 
giao làm cấp trưởng tiếp tục nhiệm kỳ của người tiền nhiệm (nghỉ hưu hoặc chuyển công tác) không tính vào thời hạn bổ 
nhiệm.

3. Đối với viên chức quản lý được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới hoặc sang một đơn vị mới tương đương với chức vụ 
cũ, thời hạn giữ chức vụ tính từ ngày được bổ nhiệm chức vụ mới. Trường hợp thay đổi chức vụ quản lý do thay đổi tên gọi 
tổ chức, thời hạn giữ chức vụ tính từ ngày được bổ nhiệm chức vụ cũ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4. Đối với viên chức quản lý còn từ 02 năm đến dưới 05 năm công tác trước khi đến tuổi nghỉ hưu (hoặc hết tuổi quản lý), 
nếu được bổ nhiệm lại thì thời hạn bổ nhiệm được tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu (hoặc hết tuổi quản lý) theo quy định.

5. Đối với viên chức quản lý còn dưới 02 năm công tác trước khi đến tuổi nghỉ hưu (hoặc hết tuổi quản lý), lãnh đạo nhà 
trường (cấp có thẩm quyền) có thể xem xét quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu 
(hoặc hết tuổi quản lý) theo quy định.

5. THẨM QUYỀN BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, MIỄN NHIỆM, CHO TỪ CHỨC 

Chủ tịch Hội đồng quản trị ra quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức các chức danh quản lý trên cơ sở 
đề nghị của Hiệu trưởng và Thành viên HĐQT đặc trách Hoạt động & Phát triển, được trên 50% tổng số thành viên của Hội 
đồng quản trị đồng ý và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6. ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1. Khi xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phải thực hiện việc đánh giá viên chức.

2. Việc đánh giá viên chức thực hiện theo quy định của Quy chế này và các quy định hiện hành liên quan của Trường Đại 
học Quốc tế Sài Gòn.

3. Trong trường hợp cần thiết, Hiệu trưởng và Thành viên HĐQT đặc trách Hoạt động & Phát triển quyết định việc tổ chức 
lấy phiếu thăm dò tín nhiệm đối với viên chức quản lý giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất.
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CHƯƠNG II
BỔ NHIỆM

7. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CỦA VIÊN CHỨC ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ GIỮ CHỨC VỤ QUẢN LÝ

Viên chức được đề nghị bổ nhiệm chức vụ quản lý quy định tại Điều 1 Quy chế này phải đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn của 
chức vụ theo các tiêu chuẩn chuyên môn theo quy định của pháp luật về giáo dục, Điều lệ trường đại học và theo quy định của 
Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn.

8. ĐIỀU KIỆN BỔ NHIỆM LẠI

1. Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ quản lý.

2. Đạt tiêu chuẩn chức danh quản lý quy định tại thời điểm xem xét, bổ nhiệm lại, đáp ứng được yêu cầu công tác trong thời 
gian tiếp theo.

3. Cơ quan, đơn vị có nhu cầu.

4. Đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.

9. HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN GIỚI THIỆU/TÍN NHIỆM

1. Việc lấy ý kiến giới thiệu/ tín nhiệm được tiến hành bằng hình thức phiếu biểu quyết.

2. Cuộc họp lấy ý kiến giới thiệu/ tín nhiệm chỉ được tiến hành khi có tối thiểu 2/3 tổng số viên chức thuộc thành phần 
triệu tập dự họp có mặt. Đối với trường hợp thành phần triệu tập họp là cấp trưởng, nếu cấp trưởng vắng mặt thì có thể ủy 
quyền cho 01 cấp phó dự thay.

3. Nội dung, kết quả cuộc họp phải được lập thành biên bản.

4. Khi thực hiện lấy ý kiến giới thiệu/ tín nhiệm, người chủ trì ghi nhận kết quả và thông qua cuộc họp.

5. Tỷ lệ ý kiến giới thiệu/ tín nhiệm được tính trên tổng số viên chức tham gia cuộc họp.

10. THÀNH PHẦN THAM DỰ CÁC CUỘC HỌP

Thành phần họp: bao gồm toàn thể viên chức của Trường và có thời gian làm việc tại Trường từ l năm trở lên.

11. THÀNH PHẦN BAN CHỈ ĐẠO GIÚP VIỆC CHO THỦ TRƯỞNG 

Thành phần Ban chỉ đạo giúp việc cho Thủ trưởng trong tổ chức lấy ý kiến giới thiệu/ tín nhiệm trong hội nghị cán bộ chủ chốt:

- Hiệu trưởng - Trưởng ban; 

- Phó hiệu trưởng thường trực - Phó Trưởng ban;

- Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Công đoàn Trường - Thành viên;

- Thư ký HĐQT - Thành viên kiêm thư ký;

- Một số viên chức khác làm thành viên (nếu cần).

12. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP ĐÀO TẠO VÀ THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ KHÔNG TRỰC TIẾP ĐÀO 
TẠO (THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ)

- Thủ trưởng đơn vị trực tiếp đào tạo gồm Trưởng khoa, Viện trưởng, Giám đốc trung tâm có đào tạo và Trưởng Bộ môn trực 
thuộc Trường (sau đây gọi chung là Trưởng khoa); và Phó Trưởng khoa.

- Thủ trưởng đơn vị không trực tiếp đào tạo gồm Trưởng các Phòng/Ban, Giám đốc trung tâm thuộc Trường, Viện trưởng (sau 
đây gọi chung là Trưởng phòng); và Phó phòng.

1. Xác định nhu cầu, chủ trương và giới thiệu nhân sự bổ nhiệm (bước 1)

a) Căn cứ tình hình thực tế, nguồn cán bộ trong quy hoạch của Trường, Hiệu trưởng và Thành viên HĐQT đặc trách 
Hoạt động & Phát triển thống nhất phương án nhân sự.

b) Hiệu trưởng thành lập Ban chỉ đạo giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức triển khai, thực hiện công tác bổ nhiệm Thủ 
trưởng đơn vị.
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2. Tổ chức lấy ý kiến giới thiệu/tín nhiệm (bước 2)

a) Ban chỉ đạo triển khai, thực hiện các công việc sau đây trong cuộc họp: 

- Thông báo chủ trương, yêu cầu, tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại;

- Thông báo danh sách quy hoạch, danh sách viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh Thủ trưởng đơn vị 
theo quy định;

- Hướng dẫn đóng góp ý kiến giới thiệu/tín nhiệm, giải thích, giải đáp thắc mắc (nếu có);

- Tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến giới thiệu/tín nhiệm.

b) Hiệu trưởng và Thành viên HĐQT đặc trách Hoạt động & Phát triển trao đổi thống nhất phương án nhân sự Thủ 
trưởng đơn vị để trình Hội đồng quản trị;

3. Hội đồng quản trị (bước 3):

- Ban chỉ đạo cấp Trường thông báo kết quả lấy ý kiến giới thiệu/ tín nhiệm (ở bước 2).

- Hội đồng quản trị xem xét những vấn đề mới nảy sinh (nếu có), xem xét nhân sự được giới thiệu.

- Hội đồng quản trị thông qua việc giới thiệu nhân sự Thủ trưởng đơn vị.

13. ĐIỀU ĐỘNG NHÂN SỰ VÀ BỔ NHIỆM TRƯỞNG ĐƠN VỊ THUỘC TRƯỜNG

Căn cứ tình hình thực tế, nguồn cán bộ trong quy hoạch của Trường, Hiệu trưởng và Thành viên HĐQT đặc trách Hoạt động 
& Phát triển phối hợp thống nhất phương án nhân sự. Hiệu trưởng thực hiện các việc sau:

1. Gặp nhân sự trao đổi về yêu cầu công tác;

2. Trao đổi với Thủ trưởng đơn vị nơi viên chức đang công tác về nhân sự dự kiến được điều động và bổ nhiệm;

3. Hội đồng quản trị:

a) Hiệu trưởng báo cáo những ý kiến của Hiệu trưởng, Thành viên HĐQT đặc trách Hoạt động & Phát triển và các cá 
nhân, đơn vị có liên quan về nhân sự được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng đơn vị thuộc Trường; sau khi 
trao đổi, phân tích, thảo luận chung, Hội đồng quản trị biểu quyết cho từng nhân sự và thông qua kết quả biểu quyết.

b) Trên cơ sở quyết định của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị ra quyết định điều động nhân sự và bổ nhiệm 
Trưởng đơn vị thuộc Trường. Trong trường hợp có ý kiến chưa thống nhất giữa Hiệu trưởng và Hội đồng quản trị về một 
nhân sự nào đó thì để nhân sự đó lại để trao đổi thêm cho thống nhất. 

CHƯƠNG III
TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM

14. TỪ CHỨC 

1. Trong thời gian giữ chức vụ, nếu viên chức quản lý thấy không đủ điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ hoặc có nguyện vọng 
xin từ chức vì lý do khác thì làm đơn xin từ chức gửi Hiệu trưởng. Hiệu trưởng và Thành viên HĐQT đặc trách Hoạt động 
& Phát triển xem xét, đề xuất Hội đồng quản trị quyết định. 

2. Trong thời hạn một tháng, kể từ ngày nhận được đơn xin từ chức, Hiệu trưởng và Thành viên HĐQT đặc trách Hoạt 
động & Phát triển phải giải quyết.

3. Khi đơn từ chức chưa được cấp có thẩm quyền chuẩn y thì viên chức quản lý vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, chức 
trách được giao.

4. Viên chức quản lý sau khi từ chức được đơn vị quản lý bố trí công tác khác.

15. MIỄN NHIỆM

Viên chức quản lý đang giữ chức vụ có nguyện vọng xin thôi giữ chức, hoặc vi phạm quy định của Trường Đại học Quốc tế Sài 
Gòn, của ngành giáo dục hoặc pháp luật tuy chưa đến mức bị thi hành kỷ luật nhưng không còn đủ uy tín, điều kiện để giữ chức 
vụ; hoặc xin miễn nhiệm vì sức khỏe, năng lực...; hoặc theo Quy chế tổ chức & hoạt động Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thì 
cấp có thẩm quyền có thể xem xét miễn nhiệm và bố trí công tác khác, không chờ hết thời hạn bổ nhiệm.
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VI. QUY CHẾ ĐÀO TẠO, BỒI 
DƯỠNG TRONG NƯỚC VÀ 
NƯỚC NGOÀI CỦA QUẢN LÝ, 
GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN 
CHƯƠNG  I

QUY ĐỊNH CHUNG

1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH

1. Quy chế này quy định việc quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài của Quản lý, Giảng viên, Nhân viên; 
việc đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng của Quản lý, Giảng viên, Nhân viên (GVNV) Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn.

2. Quy chế này áp dụng đối với GVNV và người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 tháng trở lên tại Trường Đại 
học Quốc tế Sài Gòn.

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

1. Cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ, chuyên môn, kỹ năng và phương pháp thực hiện nhiệm vụ theo từng vị trí việc làm và 
chức danh nghề nghiệp.

2. Góp phần xây dựng đội ngũ QL-GV-NV có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, có đủ trình độ và năng lực chuyên môn, năng 
lực nghiên cứu, đảm bảo chất lượng của hoạt động nghề nghiệp theo định hướng phát triển của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn.

3. NGUYÊN TẮC CỬ QL-GV-NV ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

1. Đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của QL-GV-NV, dựa trên nhu cầu phát 
triển nguồn nhân lực của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn.

2. Đảm bảo tính tự chủ của đơn vị sử dụng QL-GV-NV trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.
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3. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phải gắn liền với nhu cầu phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, tạo điều kiện phát triển 
đơn vị, phát triển GVNV làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

4. Khuyến khích QL-GV-NV đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đáp ứng vị trí việc làm, chức 
danh nghề nghiệp. 

5. Việc cử QL-GV-NV đi đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước do Hiệu trưởng và Thành viên HĐQT đặc trách Hoạt động 
& Phát triển thống nhất phân công trách nhiệm theo phân cấp quản lý, đảm bảo tính chủ động của các đơn vị trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ.

6. Bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả.

4. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Trong Quy chế này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. Đào tạo là quá trình truyền thụ, tiếp nhận có hệ thống những tri thức, kỹ năng theo quy định của từng cấp học, bậc học gắn 
với việc cấp văn bằng (chứng chỉ) của hệ thống giáo dục.

2. Bồi dưỡng (hoặc nghiên cứu) là hoạt động trang bị, cập nhật, nâng cao kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, chuyên ngành, 
kỹ năng làm việc, kỹ năng nghiên cứu, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

5. CÁC HÌNH THỨC CỬ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

1. Đào tạo sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ).

2. Bồi dưỡng ngắn hạn dưới 90 ngày; bồi dưỡng dài hạn trên 90 ngày.

6. THẨM QUYỀN CỬ, GIA HẠN, THU NHẬN QL-GV-NV ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Hiệu trưởng và Thành viên HĐQT đặc trách Hoạt động & Phát triển thống nhất quản lý và quyết định cử QL-GV-NV đi đào tạo 
sau đại học, bồi dưỡng dài hạn/ngắn hạn trong nước và nước ngoài.

7. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ QL-GV-NV ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

1. QL-GV-NV chỉ được đăng ký dự tuyển hoặc tham gia 01 khóa đào tạo, bồi dưỡng trong cùng một thời gian.

2. QL-GV-NV đã được cấp có thẩm quyền cử đi dự tuyển nhưng không dự thi mà không có lý do chính đáng sẽ không được dự 
tuyển các khóa đào tạo tương tự khác trong vòng 12 (mười hai) tháng tiếp theo.

3. Đối với bậc đào tạo sau đại học, mỗi QL-GV-NV chỉ được dự tuyển không quá 2 lần một cấp đào tạo (kể cả trong nước và 
nước ngoài).

4. QL-GV-NV từ cơ quan, đơn vị khác được Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tuyển dụng hoặc tiếp nhận công tác 
nhưng đang theo học các khóa đào tạo, bồi dưỡng thì được tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng phải tự túc 
và bố trí thời gian làm việc không ảnh hưởng tới nhiệm vụ được đơn vị sử dụng QL-GV-NV giao.

5. QL-GV-NV được cấp có thẩm quyền cử đi đào tạo, bồi dưỡng được hỗ trợ kinh phí theo quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ.

6. QL-GV-NV được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nhưng tự ý bỏ học, không hoàn thành khóa học, không đảm bảo thời gian khóa 
học, hoàn thành khóa học nhưng không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo, 
bồi dưỡng thì sẽ không được cử đi đào tạo, bồi dưỡng lần 2 trong cùng một chương trình đào tạo, bồi dưỡng; Trường hợp có lý 
do chính đáng và được sự cho phép dừng khóa học của cơ quan có thẩm quyền, QL-GV-NV nếu có nguyện vọng được tiếp tục 
đi đào tạo sẽ được cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

CHƯƠNG II
TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CỦA QL-GV-NV ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

8. TRÁCH NHIỆM CỦA QL-GV-NV ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

1. Hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định, trình cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định.

2. QL-GV-NV tham gia đào tạo, bồi dưỡng phải chấp hành nghiêm túc quy chế đào tạo, bồi dưỡng hiện hành, chịu sự quản lý 
của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và các cơ quan có liên quan khác. Thực hiện đúng cam kết trước khi được cử đi.

3. Thường xuyên học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ và các kiến thức bổ trợ khác.
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4. QL-GV-NV được cử đi đào tạo, bồi dưỡng phải học tập theo đúng chuyên ngành, đúng cơ sở đào tạo và loại hình đào tạo 
được thể hiện trong quyết định cử đi đào tạo, bồi dưỡng của cấp có thẩm quyền.

5. QL-GV-NV có trách nhiệm đền bù các khoản phí và chi phí đào tạo theo quy định tại Quy chế này và quy định pháp luật 
hiện hành.

6. Sau khi kết thúc khóa đào tạo, bồi dưỡng, QL-GV-NV phải trình diện và nộp báo cáo kết quả học tập kèm văn bằng, chứng 
chỉ và các hồ sơ có liên quan đến khóa đào tạo, bồi dưỡng đúng theo quy định hiện hành cho Trường Đại học Quốc tế Sài 
Gòn. Riêng đối với QL-GV-NV đi đào tạo sau đại học ở nước ngoài, văn bằng tốt nghiệp phải có xác nhận của Cục Khảo thí 
và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo (không dành cho QL-GV-NV đi bằng học bổng ngân sách Nhà 
nước, Hiệp định).

7. QL-GV-NV được cử đi đào tạo, bồi dưỡng phải làm việc tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn sau khi kết thúc khóa đào tạo, 
bồi dưỡng trong thời gian 5 năm; QL-GV-NV có trách nhiệm thực hiện đúng các nội dung cam kết đã ký với Trường Đại học 
Quốc tế Sài Gòn, đơn vị sử dụng QL GV-NV.

8. Trường hợp vì lý do khách quan, không thể tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, không đảm bảo tiến độ đào tạo của cơ sở đào tạo 
quy định hoặc kéo dài thời gian đào tạo, bồi dưỡng, QL-GV-NV phải hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền trước 01 (một) 
tháng để được xem xét, giải quyết.

9. Đối với QL-GV-NV tự đi đào tạo, bồi dưỡng thì phải trình cấp có thẩm quyền kế hoạch đào tạo, tự bố trí thời gian, công 
việc và cam kết hoàn thành tốt công việc được giao theo vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp mà cấp có thẩm quyền giao.

9. QUYỀN LỢI CỦA GVNV ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

1. Được bố trí thời gian, người làm thay, nghỉ làm việc để đi học, ôn tập theo thông báo của cơ sở đào tạo;

2. Trong thời gian được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, QL-GV-NV được hưởng lương và các chế độ khác theo Quy chế chi tiêu nội 
bộ và các quy định liên quan của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. 

QL-GV-NV tự đi đào tạo, bồi dưỡng không được hưởng lương và các chế độ khác trong khoảng thời gian đào tạo, bồi dưỡng; 
và phải tự chi trả toàn bộ chi phí học tập, đào tạo, bồi dưỡng.

3. Thời gian đi đào tạo, bồi dưỡng của QL-GV-NV được tính là thời gian công tác liên tục, được xét nâng lương và hưởng các 
khoản phụ cấp khác nếu đáp ứng theo các tiêu chuẩn của các quy định hiện hành.

4. QL-GV-NV hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng trước hoặc đúng tiến độ, được Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
thu nhận và chuyển về đơn vị cũ tiếp tục công tác.

5. QL-GV-NV được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nếu vượt quá thời hạn thể hiện trong quyết định cử đi đào tạo, bồi dưỡng của cấp 
có thẩm quyền thì thời gian vượt quá (kể cả thời gian được cấp có thẩm quyền cho phép gia hạn) không được tính để xét nâng 
lương thường xuyên theo quy định.

6. QL-GV-NV được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nhưng tự ý bỏ học, không hoàn thành khóa học, hoàn thành khóa học nhưng 
không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo, bồi dưỡng thì cấp có thẩm quyền 
đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ và kéo dài thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên 01 năm.

CHƯƠNG III
ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

10. ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐỂ ĐƯỢC ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

QL-GV-NV được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Còn đủ tuổi công tác ít nhất 10 (năm) năm tính từ khi khóa bồi dưỡng bắt đầu; bảo đảm thời gian công tác của QL-GV-NV 
sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo tối thiểu 5 năm (chưa tính thời gian gia hạn).

2. Không trong thời gian xem xét, thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên; hoặc không thuộc trường hợp chưa được xuất cảnh, 
nhập cảnh theo quy định của pháp luật hiện hành về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

3. Chấp hành tốt nội quy, quy định của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, của đơn vị sử dụng QL-GV-NV; có trách nhiệm cao 
trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nguyện vọng và cam kết nghĩa vụ theo quy định hiện hành và Quy chế này.

4. Nằm trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Trường, Khoa, Bộ môn, đơn vị công tác; chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị 
trí việc làm và chức danh nghề nghiệp đang đảm nhận.

5. Đáp ứng đầy đủ yêu cầu của cơ sở đào tạo.
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6. Cam kết thực hiện nhiệm vụ tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, bồi 
dưỡng trong thời gian 5 năm.

7. QL-GV-NV được cử đi đào tạo, bồi dưỡng được hưởng học bổng và chi phí đào tạo từ nguồn ngân sách Nhà nước hoặc theo 
chương trình hợp tác với nước ngoài (diện Hiệp định) hoặc Đề án của Chính phủ…ngoài các điều kiện nêu trên, còn phải thực 
hiện các quy định của cơ quan có liên quan, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Luật ký kết, gia nhập, thực hiện điều ước quốc tế và đáp 
ứng các yêu cầu khác của chương trình hợp tác.

8. Đảm bảo sức khỏe, đầy đủ hồ sơ, thủ tục và được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền đúng theo quy định hiện hành.

11. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ ĐỂ ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO

Ngoài các điều kiện chung quy định tại Điều 10 Quy chế này, QL-GV-NV được cử đi đào tạo phải đáp ứng các điều kiện cụ thể sau:

1. Đào tạo Tiến sĩ

a) Có thời gian làm việc tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn từ ít nhất 06 tháng kể từ khi ký hợp đồng lao động chính thức;

b) Có bằng Thạc sĩ phù hợp (hoặc gần) với chuyên ngành đào tạo;

c) Có năng lực nghiên cứu thể hiện qua việc tham gia các công trình nghiên cứu khoa học theo quy định;

d) Đáp ứng các yêu cầu của cơ sở đào tạo;

e) Không quá 50 tuổi (những trường hợp đặc biệt do Chủ tịch HĐQT quyết định);

f) Được cấp có thẩm quyền đánh giá, phân loại ở mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

g) Có hồ sơ xin đi học đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định và có cam kết thực hiện nghĩa vụ sau khi hoàn thành chương trình đào 
tạo trong thời gian ít nhất 5 năm.

2. Đào tạo Thạc sĩ

a) Có thời gian làm việc tại đơn vị sử dụng QL-GV-NV ít nhất 06 tháng trở lên kể từ khi ký hợp đồng lao động chính thức;

b) Chuyên ngành đào tạo phù hợp (hoặc gần) với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp;

c) Không quá 45 tuổi (những trường hợp đặc biệt do Chủ tịch HĐQT quyết định);

d) Được cấp có thẩm quyền đánh giá, phân loại ở mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

e) Có hồ sơ xin đi học đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định và có cam kết thực hiện nhiệm vụ sau khi hoàn thành chương trình đào 
tạo trong thời gian ít nhất 5 năm.

Riêng đối với QL-GV-NV được cử đi đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ… ở nước ngoài theo Đề án của Chính phủ (Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
phải đáp ứng thêm các tiêu chuẩn và điều kiện của Đề án quy định.

12. ĐIỀU KIỆN QL-GV-NV TỰ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Trường hợp QL-GV-NV có nguyện vọng nhưng không đủ điều kiện để được cử đi đào tạo, bồi dưỡng thì Thủ trưởng cơ quan có 
thẩm quyền cử xem xét, quyết định việc cho phép QL-GV-NV tự đi đào tạo, bồi dưỡng và tạo điều kiện về thủ tục, nếu đảm bảo 
các yêu cầu sau:

1. Có đơn xin đi đào tạo, bồi dưỡng trong đó ghi rõ thời gian, kinh phí, chuyên ngành và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, cam kết tự 
chi trả kinh phí đào tạo, bồi dưỡng.

2. Có cam kết thực hiện nghĩa vụ, hoàn thành tốt công việc được giao.

3. Được sự đồng ý Thủ trưởng đơn vị sử dụng QL-GV-NV.

4. Có giấy báo trúng tuyển của cơ sở đào tạo (hoặc giấy mời, thư mời của cơ sở đào tạo nước ngoài).

5. Chuyên ngành đào tạo phù hợp với chuyên môn, vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp đang đảm nhận và nhu cầu của đơn 
vị sử dụng GVNV QL-GV-NV

6. Được cấp có thẩm quyền đánh giá, phân loại ở mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

13. QUY TRÌNH, THỦ TỤC CỬ QL-GV-NV ĐI DỰ TUYỂN, ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG

1. Quy trình, thủ tục cử QL-GV-NV đi dự tuyển đào tạo sau đại học

a) QL-GV-NV làm hồ sơ xin dự tuyển chương trình đào tạo sau đại học trình Lãnh đạo đơn vị đang công tác có ý kiến. 

b) Lãnh đạo đơn vị đang công tác trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

c) Hiệu trưởng và Thành viên HĐQT đặc trách Hoạt động & Phát triển xem xét, phê duyệt.
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2. Quy trình, thủ tục cử QL-GV-NV đi đào tạo

a) Sau khi có kết quả trúng tuyển hoặc thư mời (giấy xác nhận) của cơ sở đào tạo, QL-GV-NV làm hồ sơ trình Lãnh đạo đơn vị 
đang công tác có ý kiến và phê duyệt. Hồ sơ gồm:

- Đơn xin đi đào tạo (có ý kiến đồng ý của Lãnh đạo đơn vị đang công tác);

- Kết quả trúng tuyển hoặc thư mời (giấy xác nhận) của cơ sở đào tạo (bản dịch có công chứng nếu tiếng nước ngoài);

- Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của QL-GV-NV được cử đi đào tạo.

b) QL-GV-NV gửi hồ sơ về Hiệu trưởng qua Lãnh đạo đơn vị đang công tác;

c) Hiệu trưởng và Thành viên HĐQT đặc trách Hoạt động & Phát triển xem xét, phê duyệt;

d) QL-GV-NV nhận quyết định cử đi đào tạo.

3. Quy trình, thủ tục cử QL-GV-NV đi bồi dưỡng (hoặc nghiên cứu)

a) Sau khi có thư mời hoặc giấy tờ có liên quan khác của đơn vị mời, QL-GV-NV làm hồ sơ trình Lãnh đạo đơn vị đang công 
tác có ý kiến và phê duyệt, gửi hồ sơ về Hiệu trưởng. Hồ sơ gồm:

- Đơn xin đi bồi dưỡng hoặc nghiên cứu (có ý kiến đồng ý của Lãnh đạo đơn vị đang công tác);

- Thư mời hoặc giấy tờ có liên quan của đơn vị mời (giấy tờ phải công chứng và dịch sang tiếng Việt nếu là tiếng nước ngoài);

- Các giấy tờ có liên quan khác.

- Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của QL-GV-NV được cử đi bồi dượng/nghiên cứu.

4. Quy trình, thủ tục xin gia hạn thời gian đào tạo, bồi dưỡng

a) Trước 30 ngày (kể từ ngày quyết định của cấp có thẩm quyền hết hiệu lực) QL-GV-NV có nhu cầu kéo dài thời gian đào tạo, 
bồi dưỡng phải làm hồ sơ xin phép gia hạn thời gian, gửi hồ sơ trình Lãnh đạo đơn vị đang công tác có ý kiến đề xuất, kiến nghị;

b) Lãnh đạo đơn vị quản lý QL-GV-NV có ý kiến, gửi hồ sơ trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định:

- Đối với trình độ đào tạo thạc sĩ: Thời gian gia hạn tối đa không quá 12 tháng;

- Đối với trình độ đào tạo tiến sĩ: Thời gian gia hạn tối đa không quá 36 tháng (mỗi lần gia hạn tối đa không quá 12 tháng).

c) Hồ sơ xin gia hạn thời gian đào tạo, bồi dưỡng gồm:

- Đơn xin gia hạn thời gian đào tạo, bồi dưỡng (có ý kiến đồng ý của Lãnh đạo đơn vị đang công tác);

- Văn bản xác nhận hoặc đồng ý cho phép gia hạn của cơ sở đào tạo, trong đó nêu rõ thời gian gia hạn, lý do gia hạn và 
nguồn kinh phí;

- Báo cáo chi tiết quá trình và kết quả đạt được đến thời điểm xin gia hạn, gửi kèm hồ sơ minh chứng có liên quan;

- Quyết định cử đi học tập hoặc quyết định gia hạn trước đó (bản photo).

5. Quy trình, thủ tục thu nhận QL-GV-NV đi đào tạo, bồi dưỡng

a) QL-GV-NV được cử đi đào tạo, bồi dưỡng sau khi hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng, có văn bản xác nhận hoàn thành 
chương trình đào tạo, bồi dưỡng của cơ sở đào tạo, trong thời  hạn 07 ngày làm việc (đối với đào tạo ở trong nước); 30 ngày làm 
việc (đối với đào tạo ở ngoài nước), QL-GV-NV phải trình diện tại đơn vị đang công tác, hoàn thiện hồ sơ và trình Hiệu trưởng 
qua Lãnh đạo đơn vị mình công tác xem xét, làm hồ sơ thu nhận. Hồ sơ gồm có:

- Báo cáo kết quả học tập;

- Văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm hoặc các giấy tờ có liên quan khác do cơ sở đào tạo cấp;

- Quyết định cử đi học (hoặc Quyết định gia hạn nếu có) (bản photo);

- Giấy xác nhận đã nộp luận văn hoặc luận án của các đơn vị theo quy định đào tạo;

- Giấy xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước sở tại;

- Bài báo khoa học… có liên quan (nếu có).

b) Sau khi nhận đủ hồ sơ báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, Đơn vị cũ có trách nhiệm 
thẩm định, thu nhận QL-GV-NV và báo cáo Hiệu trưởng.

CHƯƠNG IV
TRÁCH NHIỆM CỦA ĐƠN VỊ SỬ DỤNG, QUẢN LÝ QL-GV-NV

14. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐƠN VỊ SỬ DỤNG, QUẢN LÝ QL-GV-NV

1. Hàng năm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng QL-GV-NV trong Kế hoạch năm học trình Hiệu trưởng phê duyệt.
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2. Thẩm định hồ sơ của QL-GV-NV cử đi, gia hạn đào tạo, bồi dưỡng theo phân cấp quản lý, trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

3. Theo dõi, kiểm tra quá trình đào tạo, bồi dưỡng, chế độ thông tin, liên lạc của QL-GV-NV và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất 
cho cấp có thẩm quyền theo quy định.

4. Tạm dừng chi trả các chế độ về lương, phụ cấp... khi QL-GV-NV đã có thông báo quá hạn của Trường Đại học Quốc tế Sài 
Gòn hoặc QL-GV-NV không thực hiện đúng quy trình báo cáo tiến độ, chế độ thông tin, liên lạc.

5. Kịp thời báo cáo Hiệu trưởng các vấn đề phát sinh (nếu có).

6. QL-GV-NV đã hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng, được Hiệu trưởng thu nhận và chuyển về đơn vị tiếp tục công 
tác, đơn vị sử dụng QL-GV-NV bố trí, sử dụng và tạo điều kiện để QL-GV-NV tiếp tục học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa 
học đúng chuyên môn, nhiệm vụ được giao.

7. Giải quyết và thực hiện các chế độ có liên quan theo quy định.

8. Quyết định hình thức xử lý QL-GV-NV vi phạm theo quy định và theo phân cấp quản lý; quyết định mức đền bù chi phí 
và thu hồi chi phí theo quy định.

9. Lưu trữ, cập nhật và quản lý hồ sơ QL-GV-NV đi đào tạo, bồi dưỡng theo quy định và phân cấp quản lý.

15. TRÁCH NHIỆM CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH - NHÂN SỰ

1. Phối hợp với các đơn vị sử dụng QL-GV-NV để lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm; thực hiện các chế độ báo cáo về 
tài chính cho cấp có thẩm quyền theo quy định.

2. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thực hiện thống nhất các định mức thu, chi, giải quyết chế 
độ, hồ sơ tài chính trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng; Thanh toán tiền hỗ trợ cho QL-GV-NV được cử đi đào tạo, bồi dưỡng 
theo phân cấp, thẩm quyền quản lý đúng quy định.

CHƯƠNG V
XỬ LÝ VI PHẠM VÀ ĐỀN BÙ CHI PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

16. XỬ LÝ QL-GV-NV VI PHẠM QUY ĐỊNH, QUY CHẾ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

1. QL-GV-NV được cử hoặc được đồng ý cho đi đào tạo, bồi dưỡng nếu vi phạm quy chế, nội quy học tập của cơ sở đào tạo bị 
xử lý kỷ luật hoặc tự ý bỏ học, bỏ việc, đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc đã kết thúc khóa học nhưng không được 
cấp văn bằng tốt nghiệp mà không có lý do chính đáng, hoặc sau khi tốt nghiệp mà tự ý bỏ việc khi chưa thực hiện đủ thời gian 
công tác theo cam kết thì bị xử lý kỷ luật và đền bù chi phí đào tạo. Đơn vị sử dụng QL-GV-NV tùy theo mức độ vi phạm xử 
lý bằng các hình thức kỷ luật đối với QL-GV-NV theo quy định hiện hành.

2. QL-GV-NV được cử hoặc được đồng ý cho đi đào tạo, bồi dưỡng nước ngoài sau khi hoàn thành khóa học nếu về nước chậm 
quá thời hạn theo quy định của cấp có thẩm quyền hoặc không đến làm thủ tục trình diện theo quy định tại Quy chế này mà 
không được cơ quan quản lý chấp thuận bằng văn bản hoặc không thực hiện đầy đủ cam kết hoặc chưa làm đủ số thời gian tối 
thiểu sau khi hoàn thành khóa học hoặc tự ý bỏ việc thì thực hiện các biện pháp xử lý sau:

a) Xử lý kỷ luật buộc thôi việc.

b) Yêu cầu đền bù chi phí đào tạo theo quy định hiện hành của Nhà nước (không phân biệt nguồn tài chính của Nhà nước, 
Nhà trường, tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong nước hay nước ngoài);

c) Thông báo tới các cơ quan có liên quan để phối hợp giải quyết, bao gồm: Cơ quan làm việc mới, Chính quyền địa phương 
nơi cư trú, cơ quan làm việc nước ngoài có liên quan.

d) Đề nghị các ngành chức năng can thiệp trong việc cấp, gia hạn hộ chiếu hoặc thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao 
của Việt Nam ở nước ngoài hoặc cơ quan có thẩm quyền của phía nước ngoài buộc về nước và thực hiện các nghĩa vụ tài 
chính (nếu QL-GV-NV đang ở nước ngoài).

17. TRƯỜNG HỢP ĐỀN BÙ CHI PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

QL-GV-NV được cử đi đào tạo trong nước, ngoài nước phải có đầy đủ hồ sơ theo quy định, cam kết nghĩa vụ và thực hiện đền bù 
chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của Nhà nước và của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, không phân biệt nguồn tài chính 
của Nhà nước, nguồn tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong nước hay nước ngoài, cụ thể như sau:

1. Trong thời gian được cử đi đào tạo, bồi dưỡng (kể cả thời gian kéo dài nếu có), QL-GV-NV tự ý bỏ học, tự ý nghỉ việc hoặc 
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đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn cho thôi việc; không chấp hành sự điều động của 
cơ quan, đơn vị có thẩm quyền sau khi tốt nghiệp; không thực hiện đúng theo cam kết.

2. Hoàn thành khóa học nhưng không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo, 
bồi dưỡng.

3. Đã hoàn thành khóa học, được cấp văn bằng chứng chỉ có liên quan khóa học nhưng chưa phục vụ đủ thời gian cam kết theo 
quy định tại Quy chế này.

18. TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐỀN BÙ CHI PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

1. QL-GV-NV không hoàn thành khóa học do ốm đau phải điều trị dài hạn, được cơ sở y tế có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản.

2. QL-GV-NV chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết phải thuyên chuyển công tác được Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
đồng ý không đền bù chi phí đào tạo/bồi dưỡng.

3. Đơn vị sử dụng QL-GV-NV đơn phương chấm dứt hợp đồng đối với GVNV khi đơn vị buộc phải thu hẹp quy mô, không 
còn vị trí việc làm hoặc chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

19. CHI PHÍ VÀ CÁCH TÍNH ĐỀN BÙ CHI PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

1. Chi phí đền bù bao gồm: Học phí, học bổng và tất cả các khoản chi phí khác phục vụ cho khóa học (Tiền thừa giờ do giảm 
trừ theo quy định về chế độ công tác trong khóa học, tiền lương, tiền lương tăng thêm, chi phí khác đã được chi trả cho QL-
GV-NV theo Quy chế chi tiêu nội bộ).

2. Cách tính đền bù chi phí

a) Trong thời gian được cử đi đào tạo, QL-GV-NV tự ý bỏ học hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, phải đền bù 
100% chi phí đào tạo;

b) GVNV hoàn thành khóa học nhưng không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp, chứng nhận kết quả học tập phải 
đền bù 50% chi phí của khóa học;

c) QL-GV-NV đã hoàn thành và được cấp bằng tốt nghiệp khóa học nhưng chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết quy định 
tại Điều 8 quy chế này. Chi phí đền bù được tính theo công thức sau:

S = (F / T1) x (T1 - T2)

Trong đó:

- S là chi phí đền bù;

- F là tổng chi phí của khóa học (hoặc các khóa học);

- T1 là thời gian yêu cầu phải phục vụ sau khi đã hoàn thành khóa học (hoặc các khóa học) được tính bằng số tháng làm tròn;

- T2 là thời gian đã phục vụ sau đào tạo được tính bằng số tháng làm tròn.

20. QUYẾT ĐỊNH TRẢ VÀ THU HỒI TIỀN ĐỀN BÙ CHI PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

1. Thẩm quyền quyết định trả và thu hồi tiền đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng

a) Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày ra quyết định điều động của cơ quan có thẩm quyền mà người học không chấp 
hành sự điều động làm việc của cơ quan có thẩm quyền, Hiệu trưởng ra quyết định về việc bồi hoàn.

b) Trong thời hạn 3 (ba) ngày kể từ ngày người học tự ý bỏ việc hoặc có đơn xin thôi việc hoặc bị cho thôi việc mà chưa chấp 
hành đủ thời gian làm việc hoặc cam kết theo quy định, Hiệu trưởng ra quyết định về việc bồi hoàn.

2. Thu hồi tiền đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng

a) Chậm nhất trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định về việc đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng của cấp có 
thẩm quyền, QL-GV-NV phải đền bù chi phí đào tạo có trách nhiệm nộp trả đầy đủ khoản tiền phải bồi hoàn;

b) Trường hợp QL-GV-NV phải đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng không thực hiện trách nhiệm đền bù thì đơn vị quản lý sử 
dụng QL-GV-NV không giải quyết các chế độ, chính sách và có quyền khởi kiện theo quy định pháp luật.

c) Tiền đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng được thu hồi như sau:

3  Đối với học bổng ngân sách Nhà nước, Hiệp định thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý: tiền đền bù được nộp vào 
tài khoản quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

3  Đối với học bổng từ ngân sách của Trường; tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong nước hay nước ngoài dành cho 
Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: tiền đền bù được nộp vào tài khoản của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn.
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VII. QUY CHẾ TUYỂN DỤNG, HỢP 
ĐỒNG LAO ĐỘNG, HỢP ĐỒNG 
GIẢNG DẠY THỎA THUẬN CỘNG 
TÁC, HỢP ĐỒNG TẬP SỰ/THỬ 
VIỆC VÀ BỔ NHIỆM 
1. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Quy chế này áp dụng đối với việc tuyển dụng, ký hợp đồng lao động, hợp đồng giảng dạy, thỏa thuận hợp tác, hợp đồng tập sự/thử 
việc và bổ nhiệm của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn.

2. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
1. “TUYỂN DỤNG” là việc chọn lựa người có phẩm chất, trình độ và năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn, yêu cầu công tác của Trường 
Đại học Quốc tế Sài Gòn.

2. “HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY, THỎA THUẬN HỢP TÁC, HỢP ĐỒNG TẬP SỰ/THỬ VIỆC” 
là việc thỏa thuận bằng văn bản giữa người được tuyển dụng với Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn về vị trí làm việc, tiền lương, chế 
độ đãi ngộ, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên, những thỏa thuận không ghi/thể hiện trong hợp đồng nhưng thuộc 
về Nội quy - Quy định/Nội quy lao động/Thỏa ước lao động/Chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng trường - Thành viên HĐT đặc trách 
Hoạt động & Phát triển - Ban Giám hiệu - lãnh đạo các phòng ban vẫn có được các bên liên quan thực hiện đầy đủ.

Hợp đồng lao động, hợp đồng giảng dạy bao gồm hợp đồng xác định thời hạn và hợp đồng không xác định thời hạn theo quy định 
Nhà nước.

3. “CHẾ ĐỘ TẬP SỰ/THỬ VIỆC” là các quy định liên quan đến quá trình người được tuyển dụng làm quen với môi trường công 
tác và tập làm những công việc của vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp sẽ được bổ nhiệm quy định trong hợp đồng lao 
động, hợp đồng giảng dạy.

4. “ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP SỬ DỤNG LAO ĐỘNG” là Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn và các đơn vị trực thuộc Trường Đại học 
Quốc tế Sài Gòn.

5. Các thuật ngữ khác có liên quan trong Quy chế này được định nghĩa, giải thích theo các quy định tương ứng của pháp luật.

3. NGUYÊN TẮC TUYỂN DỤNG
1. Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật.

2. Bảo đảm tính cạnh tranh, có tính đến các đối tượng ưu tiên theo quy định.

3. Mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn đều 
có quyền tham gia dự tuyển.

4. CĂN CỨ TUYỂN DỤNG
1. Tuyển dụng căn cứ vào nhu cầu nhân sự, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, quỹ tiền lương của Trường Đại học 
Quốc tế Sài Gòn và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

2. Ban Giám hiệu - lãnh đạo các phòng ban xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm xác định khối lượng công 
việc, quy mô lao động, xác định vị trí việc làm cụ thể cần tuyển dụng báo cáo Chủ tịch Hội đồng trường phê duyệt để làm căn cứ 
tuyển dụng người lao động.
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5. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 
1. Thành phần Hội đồng tuyển dụng do Chủ tịch Hội đồng trường quyết định thành lập, gồm các thành viên được nêu trong Quy 
trình tuyển dụng bên dưới.

2. Hội đồng tuyển dụng làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số và có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a. Tổ chức thi, chấm thi hoặc kiểm tra, sát hạch, dự giờ giảng thử;

b. Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác tuyển dụng theo quy định của Trường.

6. QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA 
TRƯỜNG ĐH QUỐC TẾ SÀI GÒN

Nhu cầu nhân lực 

Thực hiện tuyển dụng mới theo các bước sau: 

Bước 1: Xác định số lượng GV- NV cần tuyển. Thành lập Hội đồng 
tuyển dụng gồm: 
- Đại diện HĐT, 
- Đại diện BGH; 

- Phòng Đào tạo, Khoa có ứng viên (đối với vị trí ứng tuyển Giảng viên 
hoặc Phòng ban có ứng viên là nhân viên

Bước 2: Phòng Đào tạo/Đơn vị có ứng viên tiếp nhận hồ sơ, đánh giá 
hồ sơ đạt theo tiêu chí tuyển dụng. Nếu đạt sang bước 3.  

Bước 3: Đại diện HĐT, Đại diện BGH, Phòng Đào tạo, Khoa, lãnh 
đạo phòng ban phỏng vấn trực tiếp. Nếu đạt sang bước 4.  

Bước 4: Hội đồng KH&ĐT, Phòng Đào tạo, Khoa dự giờ giảng thử 
(đối với tuyển dụng giảng viên) hoặc lãnh đạo phòng ban tổ chức thi 

kiểm tra năng lực chuyên môn (đối với tuyển dụng nhân viên, cộng tác 
viên). Nếu đạt sang bước 5.

Bước 5: Ứng viên tham khảo quy định làm việc - sinh hoạt tại 
trường. Đại diện HĐT, Đại diện BGH; Phòng Đào tạo, Khoa, 
lãnh đạo phòng ban đánh giá. Nếu đạt ký hợp đồng tập sự 

giảng dạy (đối với giảng viên), hoặc hợp đồng thử việc (đối với 
nhân viên) hoặc thỏa thuận cộng tác (đối với cộng tác viên).

Bước 6: Sau 2 tháng tiến hành đánh giá, nếu đạt thì ký hợp đồng giảng 
dạy (đối với giảng viên), hoặc hợp đồng lao động (đối với nhân viên)

Đào tạo & tự đào tạo 
nâng cao chuyên môn 
(học vị cao hơn, học 
theo chuyên đề nâng 
cao chuyên môn, kỹ 

năng)
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7. BỔ NHIỆM ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN: 
A. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC BỔ NHIỆM NGAY SAU TUYỂN DỤNG:

1. Là người có nhân thân rõ ràng; có phẩm chất, đạo đức tốt; có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; có trình độ, kỹ năng đáp 
ứng quy định của Luật Giáo dục đại học sửa đổi bổ sung, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn.
2. Tốt nghiệp đúng chuyên ngành với môn nhà trường phân công giảng dạy.
3. Hội đồng tuyển dụng đánh giá đạt yêu cầu giảng dạy chính thức.

B. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC BỒI DƯỠNG KẾ THỪA:
1. Là người có nhân thân rõ ràng; có phẩm chất, đạo đức tốt; có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; có trình độ đáp ứng quy 
định của Luật Giáo dục đại học sửa đổi bổ sung, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn.
2. Hội đồng tuyển dụng chọn vào đội ngũ kế thừa được bồi dưỡng để giảng dạy chính thức.

C. BỔ NHIỆM ĐỘI NGŨ KẾ THỪA:
- GV kế thừa đăng ký các môn chuyên ngành giảng dạy với Khoa.
- GV kế thừa thực hiện đề tài nghiên cứu các môn chuyên ngành giảng dạy.
- Khoa phân công GV giỏi phụ trách hướng dẫn từng GV kế thừa.
- GV kế thừa dự giờ, trợ giảng GV giỏi.
- GV kế thừa đăng ký thao giảng. Khoa dự để đánh giá GV kế thừa được giảng dạy chính thức.
Thời hạn để GV kế thừa bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để được giảng dạy chính thức trong 01 năm học. Nếu sau 01 năm 
học, GV kế thừa không đạt yêu cầu bồi dưỡng sẽ được xem xét thanh lý HĐLĐ hoặc điều chuyển công tác.

8. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
- Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Trưởng các Phòng ban, đơn vị trực thuộc Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn có trách nhiệm tổ 
chức triển khai thực hiện Quy chế này.
- Trong quá trình thực hiện, Quy chế này có thể được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn của Nhà trường.
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VIII. QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐẠI 
HỌC THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ 
CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Quy chế này quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn bao gồm: 
tổ chức đào tạo; kiểm tra và thi học phần; xét và công nhận tốt nghiệp.

 2. Quy chế này áp dụng đối với sinh viên các khoá đào tạo hệ chính quy, liên thông ở trình độ đại học tại Trường Đại 
học Quốc tế Sài Gòn thực hiện theo hình thức tích luỹ tín chỉ.

2. CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

1. Chương trình giáo dục đại học (sau đây gọi tắt là chương trình) thể hiện mục tiêu giáo dục đại học, quy định chuẩn kiến 
thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục đại học, phương pháp và hình thức đào tạo, cách thức đánh giá kết 
quả đào tạo đối với mỗi học phần, ngành học, trình độ đào tạo của giáo dục đại học.

2. Chương trình được các trường xây dựng trên cơ sở chương trình khung do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

Mỗi chương trình gắn với một ngành (kiểu đơn ngành) hoặc với một vài ngành (kiểu song ngành; kiểu ngành chính - 
ngành phụ; kiểu 2 văn bằng).

3. Chương trình được cấu trúc từ các học phần thuộc hai khối kiến thức: giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp.

3. HỌC PHẦN VÀ TÍN CHỈ 

1. Học phần là khối lượng kiến thức tương đối trọn vẹn, gắn với môn học thuận tiện cho sinh viên tích luỹ trong quá trình 
học tập. Học phần được thiết kế riêng như một phần của môn học hoặc được kết cấu dưới dạng tổ hợp từ nhiều môn học 
có khối lượng từ 2 đến 4 tín chỉ. Nội dung được bố trí giảng dạy trọn vẹn và phân bố đều trong một học kỳ và được ký 
hiệu bằng một mã riêng do trường quy định.
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Các loại học phần: 

a) Học phần bắt buộc là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức chính yếu của mỗi chương trình và bắt buộc 
sinh viên phải tích lũy;

b) Học phần và nhóm học phần tự chọn là học phần và nhóm học phần chứa đựng những nội dung kiến thức cần 
thiết, nhưng sinh viên được chọn theo hướng dẫn của trường nhằm đa dạng hóa hướng chuyên môn hoặc được tự chọn 
tùy ý trong danh mục các môn học tự chọn để tích tích luỹ đủ số học phần quy định cho mỗi chương trình.

c) Học phần tương đương: là một hay một nhóm học phần thuộc chương trình đào tạo một khóa - ngành khác đang tổ 
chức đào tạo tại trường được phép tích lũy để thay thế một hay nhóm học phần trong chương trình của ngành đào tạo.

d) Học phần tiên quyết: Học phần A là học phần tiên quyết của học phần B, điều kiện cần thiết để học được học phần 
B là sinh viên đã tích lũy học phần A.

e) Học phần học trước: Học phần A là học phần học trước của học phần B, điều kiện cần thiết để học được học phần 
B là sinh viên đã học qua học phần A.

f) Học phần song hành: Học phần A là học phần song hành của học phần B, điều kiện bắt buộc để đăng ký học học 
phần B là sinh viên đã đăng ký học học phần A. Sinh viên được phép đăng ký học học phần B vào cùng học kỳ đã 
đăng ký học học phần A hoặc ở học kỳ tiếp sau.

2. Tín chỉ được sử dụng để tính khối lượng học tập của sinh viên. Một tín chỉ được quy định bằng 15 tiết học lý thuyết. 
Một tiết học được tính bằng 50 phút.

- Một tín chỉ lý thuyết được quy đổi: 

3 30 - 45 tiết thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận; 

•3 45 - 90 giờ thực tập tại cơ sở; 

•3 45 - 60 giờ làm tiểu luận, bài tập lớn hoặc đồ án, khoá luận tốt nghiệp.

•3 1 tuần lễ thực tập.

Đối với những học phần lý thuyết hoặc thực hành, thí nghiệm, để tiếp thu được một tín chỉ sinh viên phải dành ít nhất 30 
giờ chuẩn bị cá nhân.

4. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá sau từng học kỳ qua các tiêu chí sau:

1. Số tín chỉ của các học phần mà sinh viên đăng ký học vào đầu mỗi học kỳ (gọi tắt là khối lượng học tập đăng ký).

2. Điểm trung bình chung học kỳ là điểm trung bình có trọng số của các học phần mà sinh viên đăng ký học trong học kỳ 
đó, với trọng số là số tín chỉ tương ứng của từng học phần.

3. Khối lượng kiến thức tích lũy là khối lượng tính bằng tổng số tín chỉ của những học phần đã được đánh giá theo thang 
điểm chữ A, B, C, D tính từ đầu khóa học.

4. Điểm trung bình chung tích lũy là điểm trung bình của các học phần và được đánh giá bằng các điểm chữ A, B, C, D mà 
sinh viên đã tích lũy được, tính từ đầu khóa học cho tới thời điểm được xem xét vào lúc kết thúc mỗi học kỳ.

CHƯƠNG II
TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

5. THỜI GIAN VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

1. Tổ chức đào tạo theo khoá học, năm học và học kỳ.

a) Khoá học là thời gian thiết kế để sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo của 1 ngành cụ thể. Tuỳ thuộc chương trình, 
khoá học được quy định như sau:

- Một khóa học đại học được thực hiện từ ba năm rưỡi đến bốn năm học đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ 
thông hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp; từ một năm rưỡi đến hai năm học đối với người có bằng tốt nghiệp cao đẳng cùng 
ngành đào tạo.

b) Một năm học có hai học kỳ chính, mỗi học kỳ chính có ít nhất 15 tuần thực học và 3 tuần thi. Ngoài hai học kỳ chính, 
tùy theo tình hình thực tế và nhu cầu học tập của sinh viên, trường tổ chức thêm một kỳ học phụ (học kỳ hè) để sinh viên 
có điều kiện được học lại; học bù hoặc học vượt. Học kỳ phụ có ít nhất 5 tuần thực học và 1 tuần thi.
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2. Thời gian học tối đa

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Thời gian thiết kế Thời gian tối đa

ĐẠI HỌC 4 năm 8 năm

LIÊN THÔNG CĐ-ĐH 2 năm 4 năm

Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học chính quy không bị hạn chế về thời 
gian tối đa để hoàn thành chương trình, tuy nhiên phải tuân thủ theo quy định về bảo lưu kết quả học tập của trường.

6. ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC 

1. Khi đăng ký nhập học sinh viên phải nộp các giấy tờ theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học hiện hành. Tất cả giấy 
tờ khi sinh viên nhập học phải được xếp vào túi hồ sơ của từng cá nhân do Phòng Đào tạo của trường quản lý.

2. Sau khi xem xét thấy đủ điều kiện nhập học, Phòng Đào tạo trình Hiệu trưởng ký quyết định công nhận người đến học là 
sinh viên chính thức của trường và cấp thẻ sinh viên;

3. Mọi thủ tục đăng ký nhập học phải được hoàn thành trong thời hạn theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học hiện 
hành.

4. Sinh viên nhập học được trường cung cấp đầy đủ các thông tin về mục tiêu, nội dung và kế hoạch học tập của các chương 
trình, quy chế đào tạo, nghĩa vụ và quyền lợi của sinh viên.

7. SẮP XẾP SINH VIÊN VÀO HỌC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO HOẶC CHUYÊN NGÀNH

1. Những thí sinh đạt yêu cầu xét tuyển được trường sắp xếp vào học các ngành đào tạo đã đăng ký.

2. Đối với những ngành học có chuyên ngành, sinh viên đăng ký chuyên ngành theo quy định cụ thể của trường đối với từng 
ngành đào tạo. Mỗi sinh viên được đăng ký một số nguyện vọng chọn chuyên ngành theo thứ tự ưu tiên. Hiệu trưởng quy 
định số lượng và tiêu chí cụ thể đối với từng chuyên ngành để sinh viên đăng ký. Việc mở chuyên ngành trong các ngành đào 
tạo theo từng khóa học do Hiệu trưởng quyết định trên cơ sở nhu cầu thực tế của xã hội đối với nguồn nhân lực được đào 
tạo theo chuyên ngành đó và số lượng sinh viên đăng ký theo chuyên ngành phải đảm bảo đủ mở lớp đào tạo.

8. TỔ CHỨC LỚP HỌC

Lớp học được tổ chức theo ngành chuyên môn hoặc theo học phần

1. Lớp học theo ngành chuyên môn (lớp sinh viên): là lớp học tập trung các sinh viên đăng ký học cùng chuyên ngành đào 
tạo của một khóa học. Lớp sinh viên phải được tổ chức ổn định từ đầu đến cuối khóa để duy trì các hoạt động cần thiết của 
toàn khóa học. Tùy vào điều kiện thực tế, Hiệu trưởng quy định số lượng sinh viên tối thiểu cho mỗi lớp học.

2. Lớp học theo học phần (lớp học phần): dành cho các sinh viên đăng ký học cùng 1 học phần, cùng thời khóa biểu, trong 
cùng một học kỳ. Nếu số lượng sinh viên đăng ký thấp hơn số lượng tối thiểu quy định thì lớp học sẽ không được tổ chức 
và sinh viên phải đăng ký chuyển sang học những học phần khác có lớp, nếu chưa đảm bảo đủ quy định về khối lượng học 
tập tối thiểu cho mỗi học kỳ. Tùy vào điều kiện thực tế, Hiệu trưởng quy định số lượng sinh viên tối thiểu cho mỗi lớp học.

9. ĐĂNG KÝ KHỐI LƯỢNG HỌC TẬP

1. Số tín chỉ tối thiểu mà mỗi sinh viên phải đăng ký trong mỗi học kỳ được quy định như sau:

a) 14 tín chỉ cho mỗi học kỳ, trừ học kỳ cuối khóa học, đối với những sinh viên được xếp hạng học lực bình thường;

b) 10 tín chỉ cho mỗi học kỳ, trừ học kỳ cuối khóa học, đối với những sinh viên đang trong thời gian bị xếp hạng học 
lực yếu.

c) Không quy định khối lượng học tập tối thiểu đối với sinh viên ở học kỳ phụ.

2. Sinh viên đang trong thời gian bị xếp hạng học lực yếu chỉ được đăng ký khối lượng học tập không quá 14 tín chỉ cho mỗi 
học kỳ. Không hạn chế khối lượng đăng ký học tập của những sinh viên xếp hạng học lực bình thường.

3. Đăng ký học phần:  

- Đầu mỗi học kỳ, trường thông báo cho sinh viên Thời khóa biểu những học phần sẽ giảng dạy trong học kỳ. 

- Sinh viên phải thực hiện đăng ký học phần trước khi học kỳ mới bắt đầu trong thời gian quy định của trường (sinh viên 
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mới trúng tuyển không phải đăng ký học phần cho học kỳ đầu tiên của khóa học) và đăng ký bổ sung các học phần học 
lại (các học phần không đạt), các học phần học vượt, học bù, học cải thiện với khóa sau vào các lớp không bị trùng thời 
khóa biểu chính khóa.

4. Trong mỗi học kỳ, căn cứ số lượng đăng ký môn học vào trước mỗi học kỳ trường bố trí và phân bố lịch học, giảng đường, 
giảng viên cho từng ngành đào tạo.

10. RÚT BỚT HỌC PHẦN ĐÃ ĐĂNG KÝ

1. Việc rút bớt học phần trong khối lượng học tập đã đăng ký chỉ được chấp nhận chậm nhất sau 1 tuần kể từ đầu học kỳ, từ 
tuần thứ 02 trở đi nhà trường không giải quyết các trường hợp xin rút học phần và học phí. Ngoài thời hạn trên học phần vẫn 
được giữ nguyên trong phiếu đăng ký học và nếu sinh viên không đi học sẽ được xem như tự ý bỏ học và phải nhận điểm F.

2. Điều kiện rút bớt các học phần đã đăng ký:

a) Sinh viên phải tự viết đơn gửi Phòng Đào tạo của trường;

b) Được khoa quản lý chấp thuận hoặc theo quy định của Hiệu trưởng;

11. ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN

1. Sinh viên có học phần bắt buộc bị điểm F phải đăng ký học lại học phần đó ở một trong các học kỳ tiếp theo cho đến khi 
đạt điểm A, B, C hoặc D.

2. Sinh viên có học phần tự chọn bị điểm F phải đăng ký học lại học phần đó hoặc học đổi sang học phần tự chọn tương 
đương khác. 

3. Đối với các học phần bất kỳ đã có kết quả đạt, sinh viên được phép đăng ký học lại chính học phần đó hoặc học phần 
tương đương để cải thiện điểm trung bình chung tích lũy. Điểm cao nhất giữa 2 lần sẽ được lấy để tính điểm trung bình xếp 
loại tốt nghiệp.

12. NGHỈ ỐM

Sinh viên xin nghỉ ốm trong quá trình học hoặc trong đợt thi, phải viết đơn xin phép gửi trưởng khoa trong vòng một tuần kể 
từ ngày ốm, kèm theo giấy chứng nhận của cơ quan y tế trường, hoặc y tế địa phương hoặc của bệnh viện.

13. XẾP HẠNG HỌC LỰC

1. Sau mỗi học kỳ, căn cứ vào điểm trung bình chung tích luỹ, sinh viên được xếp hạng về học lực như sau:

a) Hạng bình thường: Nếu điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 2,00 trở lên (theo thang điểm 4).

b) Hạng yếu: Nếu điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 2,00, nhưng chưa rơi vào trường hợp bị buộc thôi học.

14. NGHỈ HỌC TẠM THỜI

1. Sinh viên được quyền viết đơn gửi Hiệu trưởng xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học trong các trường hợp sau:

 a) Được điều động vào các lực lượng vũ trang;

 b) Bị ốm hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài, nhưng phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế;

 c) Vì nhu cầu cá nhân. Trường hợp này, sinh viên phải học ít nhất một học kỳ, không rơi vào các trường hợp bị buộc 
thôi học quy định tại Điều 15 của Quy chế này và phải đạt điểm trung bình chung tích lũy không dưới 2,00 (theo thang 
điểm 4). Thời gian nghỉ học tạm thời vì nhu cầu cá nhân phải được tính vào thời gian học chính thức theo quy định.

2. Sinh viên nghỉ học tạm thời, khi muốn trở lại học tiếp tại trường, phải viết đơn gửi Hiệu trưởng ít nhất một tuần trước 
khi bắt đầu học kỳ mới.

15. CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

1. Cảnh báo học tập được thực hiện theo từng học kỳ, nhằm giúp cho sinh viên có kết quả học tập kém biết và có phương 
hướng học tập thích hợp để có thể tốt nghiệp trong thời hạn tối đa được phép theo học chương trình.

Sinh viên thuộc diện bị cảnh báo nếu điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 0,80 đối với học kỳ đầu của khóa học; dưới 
1,00 đối với các học kỳ tiếp theo.
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2. Sau mỗi học kỳ, sinh viên bị buộc thôi học nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

 a) Bị cảnh báo học tập 2 học kỳ liên tiếp;

 b) Tự ý bỏ học không lý do;

 c) Vượt quá thời gian tối đa được phép học tại trường theo khoản 2 Điều 5 của Quy chế này; 

d) Bị kỷ luật lần thứ hai vì lý do đi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ;

e) Không  hoàn thành nghĩa vụ học phí các học kỳ theo quy định của trường. 

Trường sẽ ra quyết định thôi học đối với những sinh viên thuộc diện thôi học, hoặc có đơn xin thôi học và xóa tên khỏi 
danh sách sinh viên.

3. Chậm nhất là một tháng sau khi sinh viên có quyết định buộc thôi học, trường sẽ thông báo trả về địa phương nơi sinh 
viên có hộ khẩu thường trú. Trường hợp tại trường sinh viên đã học hoặc tại những trường khác có các chương trình đào tạo 
ở trình độ thấp hơn hoặc chương trình giáo dục thường xuyên tương ứng, thì những sinh viên thuộc diện bị buộc thôi học 
quy định tại các điểm a, b và d khoản 1 của Điều này, được quyền xin xét chuyển qua các chương trình đó và được bảo lưu 
một phần kết quả học tập ở chương trình cũ khi học ở các chương trình mới này. Hiệu trưởng xem xét quyết định cho bảo 
lưu kết quả học tập đối với từng trường hợp cụ thể.

16. HỌC CÙNG LÚC HAI CHƯƠNG TRÌNH

1. Sinh viên học cùng lúc hai chương trình là sinh viên có nhu cầu đăng ký học thêm một chương trình thứ hai để khi tốt 
nghiệp được cấp hai văn bằng.

2. Điều kiện để học cùng lúc hai chương trình:

a) Ngành đào tạo chính ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo chính ở chương trình thứ nhất;

b) Sau khi đã kết thúc học kỳ thứ nhất năm học đầu tiên của chương trình thứ nhất;

c) Sinh viên không thuộc diện xếp hạng học lực yếu ở chương trình thứ nhất;

3. Sinh viên đang học thêm chương trình thứ hai, nếu rơi vào diện bị xếp hạng học lực yếu của chương trình thứ hai, phải 
dừng học thêm chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo.

4. Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình là thời gian tối đa quy định cho chương 
trình thứ nhất, quy định tại khoản 2 Điều 5 của Quy chế này. Khi học chương trình thứ hai, sinh viên được bảo lưu điểm 
của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương trình thứ nhất.

5. Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất.

17. CHUYỂN TRƯỜNG

1. Sinh viên được xét chuyển trường nếu có các điều kiện sau đây:

a) Trong thời gian học tập, nếu gia đình chuyển nơi cư trú hoặc sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cần thiết phải chuyển 
đến trường gần nơi cư trú của gia đình để thuận lợi trong học tập;

b) Xin chuyển đến trường có cùng ngành hoặc thuộc cùng nhóm ngành với ngành đào tạo mà sinh viên đang học;

c) Được sự đồng ý của Hiệu trưởng trường xin chuyển đi và trường xin chuyển đến;

d) Không thuộc một trong các trường hợp không được phép chuyển trường quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Sinh viên không được phép chuyển trường trong các trường hợp sau:

a) Sinh viên đã tham dự kỳ thi tuyển sinh theo đề thi chung, nhưng không trúng tuyển vào trường hoặc có kết quả thi 
thấp hơn điểm trúng tuyển của trường xin chuyển đến;

b) Sinh viên thuộc diện nằm ngoài vùng tuyển quy định của trường xin chuyển đến;

c) Sinh viên năm thứ nhất và năm cuối khóa;

d) Sinh viên đang trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

3. Thủ tục chuyển trường:

a) Sinh viên xin chuyển trường phải làm hồ sơ xin chuyển trường theo quy định của nhà trường;

b) Hiệu trưởng trường có sinh viên xin chuyển đến quyết định tiếp nhận hoặc không tiếp nhận; quyết định việc học tập 
tiếp tục của sinh viên, công nhận các học phần mà sinh viên chuyển đến được chuyển đổi kết quả và số học phần phải 
học bổ sung, trên cơ sở so sánh chương trình ở trường sinh viên xin chuyển đi và trường xin chuyển đến.
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CHƯƠNG III
KIỂM TRA VÀ THI HỌC PHẦN

18. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

1. Đối với các học phần chỉ có lý thuyết hoặc có cả lý thuyết và thực hành: Tùy theo tính chất của học phần, điểm tổng 
hợp đánh giá học phần (sau đây gọi tắt là điểm học phần) được tính căn cứ vào điểm thi kết thúc học phần và một phần hoặc 
tất cả các điểm đánh giá bộ phận, bao gồm: Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; điểm đánh giá nhận thức 
và thái độ tham gia thảo luận; điểm đánh giá phần thực hành; điểm chuyên cần; điểm thi giữa học phần; điểm tiểu luận. 
Điểm thi kết thúc học phần là bắt buộc cho mọi trường hợp và có trọng số không dưới 50%. 

Các điểm thành phần được chấm theo thang điểm 10 (làm tròn đến 1 chữ số thập phân), phương thức đánh giá cho từng 
điểm thành phần thay đổi tùy theo học phần do giảng viên đề xuất, Khoa/bộ môn phụ trách học phần duyệt và được quy 
định trong đề cương chi tiết của học phần.

Điểm đánh giá học phần (hay còn gọi là điểm học phần hoặc điểm tổng kết học phần) là điểm cuối cùng để đánh giá một học 
phần, là tổng điểm tính theo tỉ lệ phần trăm (%) của các cột điểm chính thức.

2. Đối với các học phần thực hành: Sinh viên phải tham dự đầy đủ các bài thực hành. Điểm trung bình cộng của điểm các 
bài thực hành trong học kỳ được làm tròn đến một chữ số thập phân là điểm của học phần thực hành.

3. Giảng viên phụ trách học phần trực tiếp ra đề thi, đề kiểm tra và cho điểm đánh giá bộ phận, trừ bài thi kết thúc học phần. 

19. TỔ CHỨC KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

1. Cuối mỗi học kỳ, trường tổ chức một kỳ thi duy nhất để thi kết thúc học phần. 

2. Thời gian dành cho ôn thi kết thúc học phần tỷ lệ thuận với số tín chỉ của học phần đó, ít nhất là 2/3 ngày cho một tín chỉ.

3. Điều kiện dự thi kết thúc học phần.

a) SV phải tham dự đầy đủ các bài thực hành và phần thực hành của học phần vừa có lý thuyết vừa có thực hành;

b) SV phải làm đầy đủ các bài tập lớn, bài kiểm tra, báo cáo sau mỗi bài thực tập, thí nghiệm,… đã quy định trong đề cương 
chi tiết của học phần;

c) SV không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần thì phải nhận điểm không (0) và đăng ký học lại học phần đó ở các 
học kỳ sau.

d) SV đến trễ giờ thi từ 15 phút trở lên sẽ không được vào phòng thi và phải nhận điểm F cho học phần đó.

20. RA ĐỀ THI, HÌNH THỨC THI, CHẤM THI VÀ SỐ LẦN ĐƯỢC DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

1. Đề kiểm tra thường xuyên, giữa học kỳ, kiểm tra thực tập do giảng viên phụ trách học phần đó đảm nhiệm.

2. Đề thi kết thúc học phần phải phù hợp với nội dung học phần đã quy định trong đề cương học phần. Việc ra đề thi hoặc 
lấy từ ngân hàng đề thi, bảo mật đề thi được thực hiện theo quy chế Khảo thí.

3. Hình thức thi kết thúc học phần có thể là thi viết (trắc nghiệm hoặc tự luận), vấn đáp, viết tiểu luận, làm bài tập lớn, hoặc 
kết hợp giữa các hình thức trên do giảng viên đề xuất được trưởng khoa phê duyệt. Hình thức thi kết thúc học phần được 
thông báo cho sinh viên vào đầu học kỳ.

4. Việc chấm thi viết và việc chấm tiểu luận, bài tập lớn kết thúc các học phần phải do hai giảng viên đảm nhiệm.

5. Thi vấn đáp kết thúc học phần phải do hai giảng viên thực hiện. Điểm thi vấn đáp được công bố công khai sau mỗi buổi 
thi. Trong trường hợp hai giảng viên chấm thi không thống nhất được điểm chấm thì các giảng viên chấm thi trình trưởng 
bộ môn hoặc trưởng khoa quyết định.

Các điểm thi kết thúc học phần và điểm học phần ghi vào bảng điểm theo mẫu thống nhất của trường, có chữ ký của cả hai 
giảng viên chấm thi và làm thành ba bản. Bảng điểm gốc được lưu tại Phòng Đào tạo; Phòng Khảo thí và Kiểm định chất 
lượng; Văn phòng Khoa lưu bản sao. Thời hạn công bố điểm thi kết thúc học phần cho sinh viên chậm nhất 02 tuần sau 
ngày kết thúc thi học phần.

6. Sinh viên vắng mặt trong kỳ thi kết thúc học phần, nếu không có lý do chính đáng phải nhận điểm 0. Sinh viên vắng mặt 
có lý do chính đáng ở kỳ thi kết thúc học kỳ, cần thực hiện thủ tục để nhận điểm I (điểm chưa hoàn tất học phần, quy định 
tại điều 22).
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21. CHẤM PHÚC KHẢO VÀ KHIẾU NẠI ĐIỂM

1. Sinh viên có quyền yêu cầu chấm phúc khảo kết quả bài thi cuối kỳ, đơn xin phúc khảo phải được gởi đến Phòng Đào tạo 
trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả học phần. Kết quả phúc khảo là kết quả cuối cùng.

2. Sinh viên có quyền khiếu nại về điểm đánh giá quá trình và điểm giữa kỳ trực tiếp với giảng viên phụ trách học phần khi 
công bố điểm trên lớp. Sau khi bảng ghi điểm đã được nộp cho Trường, sinh viên không còn quyền khiếu nại về các cột điểm 
này nữa; hoặc khi phát hiện có bất cứ sự khác biệt nào giữa bảng ghi điểm đã công bố và điểm được nhập, lưu trữ trong hệ 
thống quản lý học vụ, sinh viên có trách nhiệm thông báo và đề nghị Phòng Đào tạo kiểm tra lại và trả lời cho sinh viên về 
kết quả kiểm tra.

22. CÁCH TÍNH ĐIỂM ĐÁNH GIÁ BỘ PHẬN, ĐIỂM HỌC PHẦN

1. Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân với trọng số tương ứng. 

2. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân sau đó được chuyển sang thang 
điểm 4 như sau: 

XẾP LOẠI
THANG ĐIỂM 10 THANG ĐIỂM 4

ĐIỂM CHỮ ĐIỂM SỐ

ĐẠT 
(được tích lũy)

GIỎI 8,5 > 10 A 4

KHÁ 7,0 > 8,4 B 3

TRUNG BÌNH 5,5 > 6,9 C 2
TRUNG BÌNH YẾU 4,0 > 5,4 D 1

KHÔNG ĐẠT KÉM Dưới 4,0 F 0

Thang điểm 4 là thang điểm đánh giá chính thức, được dùng để xét học vụ, xét tốt nghiệp, xếp hạng học tập và xếp loại kết 
quả học tập cho sinh viên.

Một học phần được xem là đạt (được tích lũy) nếu điểm đánh giá học phần từ điểm D trở lên. Tuy nhiên, điểm D gọi là các 
điểm đạt có điều kiện. Sinh viên có thể học cải thiện các điểm D để đảm bảo điều kiện về điểm trung bình chung tích lũy 
qua các năm học.

 Đối với những học phần chưa đủ cơ sở để đưa vào tính điểm trung bình chung học kỳ, khi xếp mức đánh giá được 
sử dụng các kí hiệu sau:

 I Chưa đủ dữ liệu đánh giá.

 X Chưa nhận được kết quả thi.

Đối với những học phần được nhà trường cho phép chuyển điểm, khi xếp mức đánh giá được sử dụng kí hiệu R viết kèm 
với kết quả.

3. Việc xếp loại các mức điểm A, B, C, D, F được áp dụng cho các trường hợp sau đây:

a) Đối với những học phần mà sinh viên đã có đủ điểm đánh giá bộ phận, kể cả trường hợp bỏ học, bỏ kiểm tra hoặc bỏ 
thi không có lý do phải nhận điểm 0;

b) Chuyển đổi từ mức điểm I qua, sau khi đã có các kết quả đánh giá bộ phận mà trước đó sinh viên được giảng viên cho 
phép nợ;

c) Chuyển đổi từ các trường hợp X qua.

4. Việc xếp loại ở mức điểm F ngoài những trường hợp như đã nêu ở khoản 3 Điều này, còn áp dụng cho trường hợp sinh 
viên vi phạm nội quy thi, có quyết định phải nhận mức điểm F.

5. Việc xếp loại theo mức điểm I được áp dụng cho các trường hợp sau đây:

a) Trong thời gian học hoặc trong thời gian thi kết thúc học kỳ, sinh viên bị ốm hoặc tai nạn không thể dự kiểm tra hoặc 
thi, nhưng phải làm đơn kèm minh chứng gởi Phòng Đào tạo xem xét phê duyệt;

b) Sinh viên không thể dự kiểm tra bộ phận hoặc thi vì những lý do khách quan, được Phòng Đào tạo phê duyệt đơn.

Khi nhận điểm I, trừ các trường hợp đặc biệt do Hiệu trưởng quy định, trong thời gian tối đa là 2 học kỳ chính tiếp theo, 
SV phải làm đơn đăng ký dự thi để hoàn tất học phần còn nợ. Sau khi thi, điểm I sẽ được đổi thành điểm mà SV đạt 
được. Nếu qua 2 học kỳ chính, SV không đăng ký dự thi thì điểm I sẽ bị đổi thành điểm không (0)
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6. Ký hiệu R (điểm miễn) được áp dụng cho các trường hợp sau:

a) Điểm học phần được đánh giá ở các mức điểm A, B, C, D trong đợt đánh giá đầu học kỳ (nếu có) đối với một số học 
phần được phép thi sớm để giúp sinh viên học vượt.

b) Những học phần được công nhận kết quả, khi sinh viên chuyển từ trường khác đến hoặc chuyển đổi giữa các chương trình.

23. CÁCH TÍNH ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG

1. Để tính điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy, mức điểm chữ của mỗi học phần phải được quy 
đổi qua điểm số như sau:

A tương ứng với 4

B tương ứng với 3

C tương ứng với 2

D tương ứng với 1 

F tương ứng với 0

Trường hợp sử dụng thang điểm chữ có nhiều mức, Hiệu trưởng quy định quy đổi các mức điểm chữ đó qua các điểm số 
thích hợp, với một chữ số thập phân.

2. Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy được tính theo công thức sau và được làm tròn đến 2 chữ 
số thập phân:

    

𝐴𝐴 =  
∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖  × 𝑛𝑛𝑖𝑖

𝑛𝑛
𝑖𝑖−1

∑ 𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑛𝑛
𝑖𝑖−1

 

Trong đó: 

A là điểm trung bình chung học kỳ hoặc điểm trung bình chung tích lũy

ai là điểm của học phần thứ i

ni là số tín chỉ của học phần thứ i

n là tổng số học phần.

Điểm trung bình chung học kỳ để xét học bổng, khen thưởng sau mỗi học kỳ. Điểm trung bình chung học kỳ và điểm 
trung bình chung tích lũy để xét thôi học, xếp hạng học lực sinh viên và xếp hạng tốt nghiệp được tính theo điểm thi 
kết thúc học phần cao nhất trong các lần học của sinh viên.
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CHƯƠNG IV
XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

24. THỰC TẬP TỐT NGHIỆP, LÀM ĐỒ ÁN HOẶC KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP 

 1. Thực tập tốt nghiệp: là học phần có khối lượng 3 tín chỉ cho sinh viên đại học, thời gian thực tập 14 tuần. Sinh viên phải 
tham gia đợt thực tập thực tế 8 tuần vào năm thứ 2 mới đủ điều kiện tham gia thực tập tốt nghiệp. 

- Sinh viên đáp ứng theo tiến độ chuẩn đều có thể đăng ký học phần thực tập tốt nghiệp.

-  Những sinh viên muốn đăng ký học phần thực tập tốt nghiệp trước thời gian theo tiến độ chuẩn, phải hoàn tất các học 
phần cốt lõi thuộc chương trình đào tạo và được khoa quản lý phê duyệt.

- Sinh viên phải thực tập theo kế hoạch chung của trường, thực hiện đầy đủ các nội quy, quy định của trường và đơn vị thực 
tập. Yêu cầu về chuyên môn, thời gian, tiến độ được thực hiện theo sự hướng dẫn của chuyên viên tại đơn vị thực tập và 
giảng viên.

- Cuối đợt thực tập sinh viên phải nộp báo cáo thực tập về khoa quản lý.

2. Làm khoá luận/đồ án tốt nghiệp: là học phần có khối lượng 7 tín chỉ .

Thời gian làm khoá luận/đồ án tốt nghiệp kết hợp với thời gian thực tập chuyên môn cuối khoá và hoàn thành sau một 
tháng kết thúc 14 tuần thực tập.

- Sinh viên hoàn tất các học phần cốt lõi theo quy định của khoa quản lý cho từng ngành, chuyên ngành.

- Sinh viên đăng ký học phần khóa luận/đồ án cùng với đăng ký học phần thực tập tốt nghiệp hoặc sau khi đã hoàn thành 
học phần thực tập tốt nghiệp.

- Sinh viên chỉ có thể nghiên cứu và viết khóa luận/đồ án khi đã hoàn tất nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp.

- Khóa luận/đồ án tốt nghiệp được tính vào điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa.

- Trong quá trình thực hiện đề tài, sinh viên phải tuân thủ các quy định, yêu cầu về chuyên môn, thời gian, tiến độ, không 
tự ý thay đổi đề tài khi chưa có sự chấp thuận và phê duyệt bằng văn bảng của giảng viên hướng dẫn. Giảng viên hướng dẫn 
có quyền ngừng hướng dẫn sinh viên và ghi điểm F nếu sinh viên không thực hiện đầy đủ các yêu cầu và nhiệm vụ được giao 
khi không đảm bảo tiến độ hoàn thành khóa luận. 

- Sau khi hoàn thành khóa luận, sinh viên thuyết trình trước hội đồng gồm 3 thành viên. Điểm khóa luận là trung bình cộng 
của điểm hội đồng, giảng viên hướng dẫn, giảng viên phản biện.

- Giảng viên được phân công hướng dẫn sinh viên thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp có trách nhiệm theo dõi, 
kiểm tra, hướng dẫn sinh viên quá trình thực tập và hoàn tất báo cáo thực tập tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp.

3. Học và thi một số học phần chuyên môn: sinh viên không được giao làm đồ án, khoá luận tốt nghiệp phải đăng ký học 
thêm một số học phần chuyên môn, nếu chưa tích lũy đủ số tín chỉ quy định cho chương trình.

 Hình thức làm khóa luận/đồ án tốt nghiệp hoặc học và thi một số học phần chuyên môn do Trưởng khoa đề xuất được 
Hiệu trưởng phê duyệt.

25. CHẤM ĐỒ ÁN, KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

1. Hiệu trưởng quyết định danh sách giảng viên chấm đồ án, khoá luận tốt nghiệp. Việc chấm mỗi đồ án, khóa luận tốt 
nghiệp phải do 2 giảng viên đảm nhiệm.

2. Điểm của đồ án, khoá luận tốt nghiệp được chấm theo thang điểm chữ theo quy định tại khoản 1, Điều 23 của Quy chế 
này. Kết quả chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp được công bố chậm nhất là 3 tuần, kể từ ngày nộp đồ án, khóa luận tốt 
nghiệp.

Điểm đồ án, khoá luận tốt nghiệp được tính vào điểm trung bình chung tích lũy của toàn khoá học.

3. Sinh viên có đồ án, khoá luận tốt nghiệp bị điểm F, phải đăng ký làm lại đồ án, khóa luận tốt nghiệp.

26. ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

1. Những sinh viên có đủ các điều kiện sau thì được trường xét và công nhận tốt nghiệp:

a) Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật 
ở mức đình chỉ học tập;
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b) Tích lũy đủ số học phần quy định cho mỗi chương trình đào tạo;

c) Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên;

d) Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất đối với các ngành đào tạo không chuyên về quân sự và thể 
dục - thể thao;

đ) Có chứng chỉ khác đạt chuẩn đẩu ra của nhà trường;

e) Gởi đơn Phòng Đào tạo đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với 
thời gian thiết kế của khóa học.

2. Hội đồng xét tốt nghiệp căn cứ các điều kiện công nhận tốt nghiệp quy định tại khoản 1 Điều này để lập danh sách những 
sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.

Hội đồng xét tốt nghiệp trường do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng uỷ quyền làm Chủ tịch, trưởng phòng 
đào tạo làm Thư ký và các thành viên là các trưởng khoa chuyên môn, trưởng phòng công tác sinh viên.

3. Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp cho những sinh viên đủ điều 
kiện tốt nghiệp.

27. CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP, BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP, CHUYỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ 
CHUYỂN LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO 

1. Bằng tốt nghiệp đại học được cấp theo ngành đào tạo chính (đơn ngành hoặc song ngành). Hạng tốt nghiệp được xác định 
theo điểm trung bình chung tích lũy của toàn khoá học, như sau: 

a) Loại xuất sắc: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,60 đến 4,00;

b) Loại giỏi:  Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,20 đến 3,59;

c) Loại khá:  Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,50 đến 3,19;

d) Loại trung bình: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 đến 2,49.

2. Hạng tốt nghiệp của những sinh viên có kết quả học tập toàn khoá loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức, nếu rơi vào 
một trong các trường hợp sau:

a) Có khối lượng của các học phần phải học lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình;

b) Đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học.

3. Kết quả học tập của sinh viên phải được ghi vào bảng điểm theo từng học phần. Trong bảng điểm còn phải ghi chuyên 
ngành (hướng chuyên sâu) hoặc ngành phụ (nếu có).

 4. Nếu kết quả học tập của sinh viên thỏa mãn những quy định tại khoản 1 Điều 26 của Quy chế này đối với một số chương 
trình đào tạo tương ứng với các ngành đào tạo khác nhau, thì sinh viên được cấp các bằng tốt nghiệp khác nhau tương ứng 
với các ngành đào tạo đó. 

5. Sinh viên còn nợ chứng chỉ giáo dục quốc phòng, chứng chỉ giáo dục thể chất và các chứng chỉ khác đạt chuẩn đẩu ra của 
nhà trường nhưng đã hết thời gian tối đa được phép học, trong thời hạn 5 năm tính từ ngày phải ngừng học, được trở về 
trường trả nợ để có đủ điều kiện xét tốt nghiệp.

6. Sinh viên không tốt nghiệp được cấp giấy chứng nhận về các học phần đã học trong chương trình của trường. Những sinh 
viên này nếu có nguyện vọng, được quyền làm đơn xin chuyển qua các chương trình khác theo quy định tại khoản 3 Điều 
15 của Quy chế này.  

CHƯƠNG V
XỬ LÝ VI PHẠM

28. XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI SINH VIÊN VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ THI, KIỂM TRA

1. Trong khi dự kiểm tra thường xuyên, chuẩn bị tiểu luận, bài tập lớn, thi giữa học phần, thi kết thúc học phần, chuẩn bị 
đồ án, khóa luận tốt nghiệp, nếu vi phạm quy chế, sinh viên sẽ bị xử lý kỷ luật với từng học phần đã vi phạm.

2. Sinh viên đi thi hộ hoặc nhờ người khác thi hộ, đều bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập một năm đối với trường hợp vi 
phạm lần thứ nhất và buộc thôi học đối với trường hợp vi phạm lần thứ hai.

 3. Trừ trường hợp như quy định tại khoản 2 của Điều này, mức độ sai phạm và khung xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm 
được thực hiện theo các quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.



58

IX. QUY ĐỊNH CÔNG TÁC CỐ 
VẤN HỌC TẬP 
CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Văn bản này quy định chế độ làm việc đối với giảng viên cơ hữu được phân công làm công tác cố vấn học tập (CVHT) cho 
sinh viên chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ, bao gồm: nhiệm vụ và quyền hạn; thời gian và nội dung làm việc; quyền 
lợi, khen thưởng và kỷ luật; trách nhiệm của các đơn vị hỗ trợ.

2. Văn bản này áp dụng đối với giảng viên được phân công công tác CVHT và các đơn vị, cá nhân có liên quan đến công tác 
CVHT của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn.

2. MỤC ĐÍCH 

1. Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn.

2. Hỗ trợ Khoa trong công tác hướng dẫn, tư vấn sinh viên xác định và đạt được mục tiêu học tập; theo dõi tình hình của 
lớp/ nhóm sinh viên, kịp thời đề xuất giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình đào tạo.

3. Là một trong những cơ sở để đánh giá, xếp loại giảng viên hàng năm.

3. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CỐ VẤN HỌC TẬP

1. CVHT là giảng viên đã qua thời gian tập sự, đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

a) Có phẩm chất đạo đức, có kỹ năng giao tiếp tốt; có kiến thức chuyên môn phù hợp;

b) Nắm vững mục tiêu, chương trình đào tạo; hiểu rõ quy định về đào tạo theo hệ thống tín chỉ; phương pháp học tập, 
nghiên cứu khoa học và các hoạt động của sinh viên phù hợp với đào tạo tín chỉ;

c) Hiểu biết các chế độ, chính sách, quy định đối với sinh viên; nắm rõ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong trường 
để hướng dẫn sinh viên liên hệ công việc khi cần thiết.

2. Hoạt động tư vấn sinh viên của CVHT phải tuân theo các nguyên tắc sau:

a) Công bằng, công khai, đặt mục tiêu quyền lợi của sinh viên lên hàng đầu;

b) Thân thiện, tận tình, chuẩn mực trong quan hệ, ứng xử với sinh viên;

c) Nội dung tư vấn phải trung thực, chính xác, không trái pháp luật, quy chế, quy định hiện hành;

d) Chỉ hướng dẫn, tư vấn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và chịu trách nhiệm cá nhân về các nội dung 
tư vấn.
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CHƯƠNG II
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP

4. NHIỆM VỤ CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP

1. Giúp sinh viên nắm vững định hướng giáo dục của trường, mục tiêu và nội dung chương trình đào tạo, các quy định và 
thủ tục liên quan đến hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học tại trường.

2. Giúp sinh viên lập kế hoạch học tập phù hợp năng lực; nắm vững phương pháp học tập chủ động, kỹ năng nghiên cứu 
khoa học; cách thức đạt được các năng lực cần thiết để hội nhập với môi trường việc làm khi tốt nghiệp.

3. Sắp xếp thời gian hợp lý, duy trì lịch tư vấn và dành đủ thời gian để tư vấn cho sinh viên; kết hợp nhiều phương pháp gặp 
gỡ, trao đổi với sinh viên hoặc lớp/ nhóm sinh viên để đạt hiệu quả.

4. Hướng dẫn sinh viên liên hệ với các đơn vị chức năng trong trường khi cần và liên hệ với các tổ chức ngoài trường liên 
quan đến học tập, thực tập/ trải nghiệm, nghiên cứu khoa học.

5. Khuyến khích sinh viên tham gia các hoạt động học thuật, các hoạt động ngoại khóa phù hợp.

6. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất đối với lớp/ nhóm sinh viên phụ trách.

5. QUYỀN HẠN CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP

1. Đề nghị Khoa và các đơn vị liên quan cung cấp tài liệu và các thông tin cần thiết để tham khảo phục vụ cho công tác 
CVHT.

2. Yêu cầu Ban cán sự lớp định kỳ và đột xuất báo cáo tình hình mọi mặt của lớp để có biện pháp hướng dẫn, tư vấn kịp thời 
các hoạt động của sinh viên; đề nghị công nhận/ thôi nhiệm Ban cán sự lớp.

3. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tham gia thảo luận, đề xuất ý kiến tại các cuộc họp của trường/ khoa liên quan 
đến sinh viên, lớp/ nhóm phụ trách.

4. Ký xác nhận vào các đơn xin đăng ký/ rút bớt học phần…

5. Tổ chức họp lớp khóa học do mình phụ trách để thực hiện trách nhiệm được phân công.

CHƯƠNG III
THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG LÀM VIỆC

6. THỜI GIAN LÀM VIỆC 

1. Mỗi tuần, giảng viên kiêm nhiệm CVHT bố trí lịch ổn định ít nhất một buổi (03 giờ làm việc) để tiếp sinh viên tại văn 
phòng khoa hoặc phòng tiếp sinh viên về các nội dung quy định tại Khoản 1, Điều 7 của Quy định này.

2. Định kỳ mỗi tháng một lần làm việc với Ban cán sự lớp, mỗi học kỳ tổ chức họp với lớp/ nhóm mình phụ trách ít nhất 
03 lần (đầu, giữa và cuối học kỳ) về các nội dung quy định tại Khoản 2, Điều 7 của Quy định này. 

3. Ngoài những buổi họp định kỳ, có thể tổ chức các cuộc họp đột xuất với Ban cán sự lớp hoặc với lớp/ nhóm để giải quyết 
những vấn đề nảy sinh hoặc do nhu cầu của khoa, của trường.

7. NỘI DUNG LÀM VIỆC  

1. Đối với sinh viên

a) SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT: 

- Phổ biến triết lý giáo dục, tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi của trường.

- Phổ biến mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo sinh viên đăng ký học: mục tiêu chung, các năng lực cụ thể có thể đạt 
được sau khi học xong chương trình; vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp; điều kiện/ tố chất cá nhân để học tốt chương trình; 
mô tả vắn tắt các học phần trong chương trình đào tạo.

- Phổ biến quy chế rèn luyện, công tác sinh viên, quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ; quy định công tác thi kết thúc học 
phần; quy định các điều kiện về năng lực ngoại ngữ, công nghệ thông tin, kỹ năng mềm sinh viên cần đạt khi tốt nghiệp; 
quy định đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên; các quy định khác liên quan đến học tập, sinh hoạt trong quá trình 
theo học tại trường.
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- Tư vấn cho sinh viên cách thức xây dựng kế hoạch học tập cho toàn khóa học; hướng dẫn sinh viên đăng ký học phần ở 
từng học kỳ, điều chỉnh kế hoạch học tập cho phù hợp với năng lực, hoàn cảnh và đáp ứng yêu cầu của chương trình.

- Tư vấn phương pháp học tập và hòa nhập cuộc sống ở đại học; khai thác các tài nguyên phục vụ học tập; chế độ học bổng 
và cách thức tìm kiếm các nguồn học bổng. 

b) SINH VIÊN NĂM THỨ HAI: 

- Thảo luận về kết quả học tập và tư vấn cải thiện điểm, đăng ký học vượt, học lại, học 2 chương trình; lựa chọn học phần 
bắt buộc, tự chọn, ngoài chương trình. 

- Hướng dẫn kỹ năng nghiên cứu khoa học, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin; lựa chọn đề tài/ dự án, đăng ký thực hiện 
các đề tài/ dự án nghiên cứu và tham gia các cuộc thi học thuật phù hợp năng lực, định hướng nghề nghiệp. 

- Hướng dẫn lựa chọn, đăng ký nơi thực tập thực tế.

- Tư vấn rèn luyện nghiệp vụ, tham gia các hoạt động trải nghiệm/ thực hành/ thực tế liên quan đến nghề nghiệp; tham gia 
các khóa học ngắn hạn nâng cao năng lực hội nhập nghề nghiệp.

c) SINH VIÊN NĂM THỨ BA, THỨ TƯ: 

- Thảo luận về kết quả học tập và ý nghĩa của kết quả này đối với các chương trình đại học, sau đại học và các hướng nghề 
nghiệp mà sinh viên muốn theo đuổi. 

- Tư vấn cải thiện điểm, tích lũy tín chỉ để tốt nghiệp đúng tiến độ; lựa chọn chuyên ngành phù hợp.

- Thảo luận và hướng dẫn lựa chọn, đăng ký nơi thực tập; lựa chọn đề tài/ đồ án tốt nghiệp hoặc các học phần tốt nghiệp 
thay thế.

- Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ và điều kiện xét tốt nghiệp, trong đó lưu ý tổng số tín chỉ tích lũy, điểm trung bình chung tích 
lũy, các chứng chỉ/ chứng nhận đầu ra theo quy định. 

- Thảo luận về yêu cầu của tổ chức/ doanh nghiệp đối với năng lực người tốt nghiệp, định hướng và giới thiệu các dịch vụ 
việc làm cho sinh viên.

- Phổ biến quy định đánh giá khóa học, đánh giá chương trình đào tạo.

d) ĐỐI VỚI NHỮNG SINH VIÊN KHUYẾT TẬT, CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT HOẶC GẶP KHÓ KHĂN TRONG 
HỌC TẬP, CUỘC SỐNG: cần ưu tiên thường xuyên liên hệ, động viên hoặc đề nghị trường/ khoa có biện pháp hỗ trợ 
giúp sinh viên vượt qua khó khăn để hoàn thành kế hoạch học tập đã đặt ra. 

2. Đối với lớp/ nhóm sinh viên

a) HỌP ĐẦU HỌC KỲ:

- Công bố Ban cán sự lớp do trường chỉ định (đối với năm thứ nhất) hoặc tổ chức họp lớp chọn Ban cán sự lớp. Phân công 
nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Ban cán sự lớp, làm rõ mối quan hệ công tác giữa CVHT và lớp. 

- Xây dựng và phổ biến công tác của học kỳ.

- Hướng dẫn sinh viên cách thức tìm hiểu, truy cập thông tin về các quy chế, quy định liên quan đến sinh viên; phổ biến 
những nội dung mới, điều chỉnh trong các quy định hiện hành (nếu có).

- Những điều cần lưu ý về phương pháp học tập, phương pháp nghiên cứu khoa học của sinh viên trong lớp.

- Các công việc khác theo yêu cầu quản lý của trường/ khoa có liên quan đến lớp.

b) HỌP GIỮA HỌC KỲ: 

- Nắm bắt hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên. Phổ biến những nội dung liên quan đến công tác thi học 
kỳ, đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên.

- Các công việc khác theo yêu cầu quản lý của trường/ khoa có liên quan đến lớp.

c) HỌP CUỐI HỌC KỲ:

- Sơ kết các nội dung đã thực hiện trong học kỳ; tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên lớp theo quy định của trường.

- Phổ biến những nội dung mới, điều chỉnh trong các quy định hiện hành.

- Xét thi đua, khen thưởng sinh viên theo quy định.

- Các công việc khác theo yêu cầu quản lý của trường/ khoa có liên quan đến lớp.
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CHƯƠNG IV
QUYỀN LỢI, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

8. QUYỀN LỢI

1. Giảng viên làm công tác CVHT được hưởng các quyền lợi theo quy định hiện hành về chế độ làm việc của Trường Đại 
học Quốc tế Sài Gòn.

2. Được hưởng các quyền lợi khác theo các quy định riêng của khoa/ bộ môn (nếu có).

9. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

1. Việc hoàn thành nhiệm vụ CVHT là một trong các tiêu chuẩn xét thi đua, khen thưởng hàng năm. 

2. CVHT không hoàn thành nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật theo quy định của nhà trường.

CHƯƠNG V
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ HỖ TRỢ  

10. TRÁCH NHIỆM CỦA KHOA ĐÀO TẠO

1. Trưởng khoa có trách nhiệm quản lý, theo dõi hoạt động và đánh giá công tác CVHT do khoa quản lý.

2. Chọn cử các giảng viên có đủ điều kiện tại Điều 3 của Quy định này.

3. Hàng năm trưởng khoa kiện toàn đội ngũ CVHT, hỗ trợ cho việc triển khai công tác CVHT của trường, báo cáo Hiệu 
trưởng (thông qua phòng Đào tạo) danh sách giảng viên tham gia công tác CVHT vào đầu mỗi học kỳ hoặc khi có điều 
chỉnh, bổ sung.

4. CVHT được phân công theo lớp/ nhóm sinh viên thuộc một ngành hoặc một chuyên ngành đào tạo.

5. Cuối mỗi học kỳ, báo cáo tổng hợp công tác CVHT của đơn vị, đồng thời đề xuất khen thưởng CVHT xuất sắc gửi Hiệu 
trưởng, thông qua phòng Đào tạo.

11. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

1. Phòng Đào tạo:

a) Trên cơ sở danh sách CVHT được các khoa phân công theo các lớp/ nhóm sinh viên, phòng Đào tạo tham mưu Hiệu 
trưởng ban hành quyết định công nhận danh sách các giảng viên kiêm nhiệm CVHT vào đầu mỗi năm học.

b) Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu tham khảo về công tác CVHT cho các CVHT, các khoa. 

c) Gửi quyết định mỗi khi có xử lý biến động sinh viên như: Cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học, đình chỉ học tập, 
cảnh báo kỷ luật, chuyển trường, bảo lưu kết quả học tập… cho CVHT theo dõi.

d) Cung cấp kết quả học tập tổng hợp mỗi học kỳ của sinh viên để CVHT sử dụng khi cần thông báo cho gia đình sinh 
viên, hoặc cảnh báo, hỗ trợ cho sinh viên trong quá trình học tập.

e) Cung cấp, tập huấn và giải đáp thông tin về quy chế, quy định liên quan đến công tác đào tạo, chương trình đào tạo, 
đăng ký học phần và kết quả học tập của sinh viên theo yêu cầu của CVHT.

f) Cung cấp cho CVHT tài khoản truy cập vào hệ thống cổng thông tin portal để theo dõi kết quả học tập của lớp sinh 
viên được phân công phụ trách.

2. Phòng Công tác sinh viên:

a) Cung cấp danh sách lớp sinh viên theo ngành/ chuyên ngành cho khoa, làm cơ sở phân công CVHT phụ trách.

b) Cung cấp, tập huấn và giải đáp thông tin liên quan đến quy chế rèn luyện sinh viên theo yêu cầu của CVHT.

c) Cung cấp các thông tin về chính sách học bổng, các chính sách hỗ trợ sinh viên khác cho CVHT.

3. Các phòng: 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các phòng cung cấp các văn bản, tài liệu liên quan nhằm phục vụ tốt cho công tác hỗ trợ sinh 
viên thông qua đội ngũ giảng viên làm công tác CVHT.
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X. QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG, RÀ 
SOÁT, ĐIỀU CHỈNH, BAN HÀNH 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, 
CHUẨN ĐẦU RA
CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
ĐIỀU 1. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh: Văn bản này quy định việc xây dựng, rà soát, điều chỉnh ban hành chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra 
trình độ đại học, thạc sĩ của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (sau đây gọi tắt là Nhà trường).

2. Đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng đối với các khoa được giao nhiệm vụ đào tạo (sau đây gọi tắt là đơn vị đào tạo) của 
Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn.

ĐIỀU 2. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu 
như sau:

1. Tín chỉ là đơn vị tính khối lượng học tập của người 
học. 

a) Một tín chỉ được quy định tối thiểu bằng 15 giờ 
học lý thuyết và 30 giờ tự học, chuẩn bị cá nhân 
có hướng dẫn; hoặc bằng 30 giờ thực hành, thí 
nghiệm, thảo luận và 15 giờ tự học, chuẩn bị cá 
nhân có hướng dẫn; hoặc bằng 45 giờ thực tập tại 
cơ sở, làm tiểu luận, bài tập lớn, làm đồ án, khoá 
luận tốt nghiệp, luận văn, luận án;

b) Một giờ tín chỉ được tính bằng 50 phút học tập.

2. Khối lượng kiến thức tối thiểu đối với một trình độ đào tạo của giáo dục đại học là số lượng tín chỉ bắt buộc mà người 
học phải tích lũy được ở trình độ đào tạo đó, không bao gồm số lượng tín chỉ của các học phần Giáo dục thể chất và Giáo 
dục Quốc phòng - An ninh.

3. Chương trình đào tạo là hệ thống kiến thức lý thuyết và thực hành được thiết kế đồng bộ với phương pháp giảng dạy, 
học tập và đánh giá kết quả học tập để đảm bảo người học tích luỹ được kiến thức và đạt được năng lực cần thiết đối với 
mỗi trình độ của giáo dục đại học.

4. Chuẩn đầu ra là yêu cầu tối thiểu về kiến thức, kỹ năng, thái độ, trách nhiệm nghề nghiệp mà người học đạt được sau 
khi hoàn thành chương trình đào tạo, được cơ sở đào tạo cam kết với người học, xã hội và công bố công khai cùng với 
các điều kiện đảm bảo thực hiện.

5. Năng lực người học đạt được sau khi tốt nghiệp là khả năng làm việc cá nhân và làm việc nhóm trên cơ sở tuân thủ 
các nguyên tắc an toàn nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp và tâm huyết với nghề; bao gồm kiến thức, kỹ năng, tính chủ 
động sáng tạo trong giải quyết các vấn đề liên quan đến ngành/ chuyên ngành tương ứng đối với mỗi trình độ đào tạo.

6. Cấu trúc chương trình đào tạo: Là các thành tố tối thiểu mà chương trình đào tạo phải có gồm mục tiêu chương trình 
đào tạo (mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể…), chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và 
trách nhiệm), chuẩn đầu ra môn học, thời gian đào tạo theo thiết kế, khối lượng kiến thức toàn khóa, đối tượng tuyển 
sinh, quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp, cách thức đánh giá, nội dung chương trình, kế hoạch tổ chức đào tạo, đề 
cương chi tiết học phần.
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CHƯƠNG II. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU, 
YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC ĐẠT 
ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP MỖI TRÌNH ĐỘ ĐÀO 
TẠO CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
ĐIỀU 3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Đơn vị đào tạo khi xây dựng chương trình đào tạo phải đảm bảo các yêu cầu sau:

1. Căn cứ vào năng lực, điều kiện và định hướng phát triển đối với từng ngành, chuyên ngành đào tạo của đơn vị và 
nhu cầu thực tế của việc sử dụng nguồn nhân lực ở các trình độ để xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo. 

2. Xác định rõ mục tiêu chương trình, chuẩn đầu ra của mỗi ngành, chuyên ngành đào tạo; khối lượng kiến thức, cấu 
trúc chương trình và yêu cầu tốt nghiệp phù hợp với các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Nhà 
trường. 

3. Đảm bảo khối lượng kiến thức tối thiểu đáp ứng Khung trình độ quốc gia Việt Nam với trình độ đại học (đạt bậc 6) 
là 120 tín chỉ, trình độ thạc sỹ (đạt bậc 7) là 60 tín chỉ.

4. Nội dung chương trình đào tạo hướng vào việc thực hiện mục tiêu và đạt được chuẩn đầu ra đã được xác định; 
đảm bảo cho người học có đầy đủ kiến thức và năng lực thực hiện công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học trong 
ngành đào tạo.

5. Các chương trình đào tạo chuẩn phải đảm bảo cấu trúc và tỷ lệ các khối kiến thức thống nhất trong toàn Trường. 

ĐIỀU 4. YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI MỖI 
TRÌNH ĐỘ CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Ngoài các yêu cầu chung về đạo đức nghề nghiệp, thái độ tuân thủ các nguyên tắc an toàn nghề nghiệp, trình độ lý luận 
chính trị, kiến thức quốc phòng - an ninh theo quy định hiện hành và đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 
cơ bản theo quy định hiện hành về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban 
hành, người học sau khi tốt nghiệp mỗi trình độ của giáo dục đại học phải đạt được các yêu cầu năng lực tối thiểu sau đây:

1. Trình độ đại học: người học có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về một ngành 
đào tạo, kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật; có kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, 
phân tích, tổng hợp; kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ 
phức tạp; làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm 
với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức, thuộc ngành đào tạo, giám sát người khác thực hiện 
nhiệm vụ.

a. Yêu cầu về kiến thức gồm có:

- Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành đào tạo.

- Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật.

- Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.

- Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể.

- Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn.

b. Yêu cầu về kỹ năng gồm có: 

- Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp.

- Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.

- Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc 
thay đổi.

- Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

- Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng 
trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp.



- Đạt chuẩn ngoại ngữ theo quy định của Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục & Đào 
tạo về khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc và quy định chuẩn ngoại ngữ của Nhà Trường

- Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT của Nhà trường. 

c. Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm gồm có:

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách 
nhiệm đối với nhóm.

- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.

- Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.

- Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động.

2. Trình độ thạc sĩ: người học có kiến thức thực tế, kiến thức lý thuyết sâu, rộng ở mức độ làm chủ kiến thức trong 
phạm vi của ngành đào tạo; có kỹ năng phản biện, phân tích, tổng hợp và đánh giá dữ liệu, thông tin một cách khoa 
học và tiên tiến; kỹ năng nghiên cứu phát triển, đổi mới và sử dụng các công nghệ phù hợp trong lĩnh vực học thuật và 
nghề nghiệp; kỹ năng truyền bá, phổ biến tri thức trong các lĩnh vực chuyên môn, có khả năng tự định hướng, thích 
nghi với môi trường nghề nghiệp thay đổi; có khả năng hướng dẫn người khác thực hiện nhiệm vụ và khả năng quản 
lý, đánh giá, cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp.

a. Yêu cầu về kiến thức bao gồm:

- Kiến thức thực tế và lý thuyết sâu, rộng, tiên tiến, nắm vững các nguyên lý và học thuyết cơ bản trong lĩnh vực 
nghiên cứu thuộc chuyên ngành đào tạo.

- Kiến thức liên ngành có liên quan.

- Kiến thức chung về quản trị và quản lý.

b. Yêu cầu về kỹ năng bao gồm:

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin để đưa ra giải pháp xử lý các vấn đề một cách khoa học;

- Có kỹ năng truyền đạt tri thức dựa trên nghiên cứu, thảo luận các vấn đề chuyên môn và khoa học với người cùng 
ngành và với những người khác.

- Kỹ năng tổ chức, quản trị và quản lý các hoạt động nghề nghiệp tiên tiến.

- Kỹ năng nghiên cứu phát triển và sử dụng các công nghệ một cách sáng tạo trong lĩnh vực học thuật và nghề 
nghiệp.

- Đạt chuẩn ngoại ngữ theo quy định của Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục & Đào 
tạo về khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc

c. Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm bao gồm:

- Nghiên cứu, đưa ra những sáng kiến quan trọng.

- Thích nghi, tự định hướng và hướng dẫn người khác.

- Đưa ra những kết luận mang tính chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn.

- Quản lý, đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn.

CHƯƠNG III. QUY TRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH 
VÀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, CHUẨN 
ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, THẠC SĨ 
ĐIỀU 5. QUY TRÌNH VÀ TỔ CHỨC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, CHUẨN ĐẦU RA

1. Quy trình xây dựng chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra

a) BƯỚC 1: Khảo sát, xác định nhu cầu nhân lực theo trình độ và ngành/ chuyên ngành đào tạo; khảo sát nhu cầu của 
người sử dụng lao động đối với người tốt nghiệp ngành/chuyên ngành đào tạo kết hợp với yêu cầu về khối lượng kiến 
thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực người học đạt được sau khi tốt nghiệp quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Quy định 
này;

b) BƯỚC 2: Xây dựng mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể của chương trình đào tạo; xây dựng chuẩn đầu ra của chương 
trình đào tạo (các khoa tổ chức xây dựng dự thảo chuẩn đầu ra, trong quá trình dự thảo chuẩn đầu ra cần xây dựng ma 
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trận tương quan giữa chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo so với yêu cầu chuẩn đầu ra trong khung trình độ quốc gia, 
tầm nhìn sứ mạng của trường, khoa; và hoàn thiện chuẩn đầu ra);

c) BƯỚC 3: Xác định cấu trúc, khối lượng kiến thức cần thiết của chương trình đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo 
đảm bảo mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra (Chương trình đào tạo được thiết kế tương thích về nội dung và đóng góp cụ 
thể của các học phần để đạt được chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo) 

d) BƯỚC 4: Đối chiếu, so sánh với chương trình đào tạo cùng trình độ, cùng ngành/ chuyên ngành của các cơ sở đào 
tạo khác ở trong nước và nước ngoài để hoàn thiện chương trình đào tạo;

đ) BƯỚC 5: Thiết kế đề cương chi tiết các học phần theo chương trình đào tạo đã xác định (các học phần được thiết kế 
trên cơ sở chuẩn ra đầu ra và chuẩn đầu ra của học phần kết nối, góp phần đạt được chuẩn đầu ra của chương trình đào 
tạo và nội dung bài giảng phải kết nối với chuẩn đầu ra của học phần)

e) BƯỚC 6: Tổ chức lấy ý kiến của giảng viên, cán bộ quản lý trong và ngoài cơ sở đào tạo, các nhà khoa học, đại diện 
đơn vị sử dụng lao động liên quan và người đã tốt nghiệp (nếu có) về chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra;

g) BƯỚC 7: Hoàn thiện dự thảo chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra trên cơ sở tiếp thu ý kiến phản hồi của các bên liên 
quan và trình Hội đồng khoa học và đào tạo trường xem xét tiến hành các thủ tục thẩm định và áp dụng;

h) BƯỚC 8: Đánh giá và cập nhật chuẩn đầu ra, nội dung chương trình môn học và phương pháp giảng dạy, phương 
pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập dựa trên các tiến bộ mới của lĩnh vực chuyên ngành và yêu cầu của việc sử dụng 
lao động.

2. Tổ chức xây dựng chương trình đào tạo 

a)  Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Tổ soạn thảo chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra. Thành phần tổ soạn thảo 
là cán bộ, giảng viên, chuyên gia am hiểu về ngành/ chuyên ngành đào tạo và có năng lực xây dựng phát triển chương 
trình đào tạo bao gồm đại diện lãnh đạo khoa chuyên môn liên quan, đại diện phòng Đào tạo, giảng viên đúng  ngành/
chuyên ngành đào tạo, đại diện doanh nghiệp. Số lượng thành viên trong tổ soạn thảo là số lẻ, tối thiểu là 5 thành viên 
trở lên, gồm Tổ trưởng, Thư ký và một số ủy viên.

b) Tổ soạn thảo chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra thực hiện các bước từ 2 đến 7 của Khoản 1 Điều này.

ĐIỀU 6. QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA

1. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra (sau đây gọi là Hội đồng 
thẩm định) theo đề nghị của Hội đồng khoa học và đào tạo. Tiêu chuẩn và cơ cấu Hội đồng thẩm định được quy định như 
sau:

a) Hội đồng thẩm định có ít nhất 5 thành viên là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đúng ngành/chuyên ngành đào tạo với 
chương trình cần thẩm định; trong đó có ít nhất một người đại diện cho các đơn vị sử dụng lao động sau đào tạo; các 
thành viên Tổ soạn thảo không tham gia Hội đồng thẩm định. Khuyến khích các khoa mời giảng viên có uy tín của các 
trường đại học nước ngoài tham gia hội đồng thẩm định chương trình.

Trường hợp không có người đại diện cho đơn vị sử dụng lao động đủ tiêu chuẩn tham gia Hội đồng thẩm định thì có thể 
mời người có học vị thạc sĩ từ 3 năm trở lên cùng ngành đào tạo và có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm thực tiễn thuộc lĩnh 
vực của chương trình đào tạo tham gia làm ủy viên hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ.

b) Hội đồng thẩm định gồm Chủ tịch, Thư ký và một số uỷ viên, trong đó có 02 ủy viên phản biện thuộc hai cơ sở đào 
tạo khác nhau. 

Trường hợp chương trình cần thẩm định thuộc ngành/chuyên ngành mới, chưa có cơ sở nào ở Việt Nam đào tạo thì 
Hội đồng thẩm định gồm những người đủ tiêu chuẩn theo quy định này thuộc ngành gần, đã nghiên cứu và công bố ít 
nhất một công trình khoa học liên quan đến chương trình cần thẩm định (trừ thành viên đại diện cho đơn vị sử dụng 
lao động).

2. Thẩm định chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra

a) Hội đồng thẩm định căn cứ vào bản dự thảo chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, các quy định của quy chế đào tạo hiện 
hành đối với các trình độ tương ứng; các quy định hiện hành về chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra; yêu cầu của ngành/
chuyên ngành đào tạo và mục tiêu, chuẩn đầu ra đã xác định để thẩm định chương trình.

b) Cuộc họp của hội đồng thẩm định phải được ghi thành biên bản chi tiết; trong đó có kết quả biểu quyết về Kết luận 
của Hội đồng thẩm định, có chữ ký của các thành viên hội đồng.

c) Hội đồng thẩm định phải kết luận rõ một trong các nội dung sau: Hội đồng thông qua chương trình đào tạo, chuẩn 
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đầu ra không cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc Hội đồng thông qua chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra nhưng yêu cầu phải 
chỉnh sửa, bổ sung và nêu nội dung cụ thể cần phải chỉnh sửa, bổ sung hoặc Hội đồng không thông qua chương trình 
đào tạo, chuẩn đầu ra và nêu lý do không được thông qua. 

3. Hiệu trưởng ký quyết định ban hành chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra trên cơ sở đề nghị của hội đồng khoa học và đào tạo 
trường; công bố công khai chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo trên trang thông tin điện tử của trường.

ĐIỀU 7. QUY TRÌNH CẬP NHẬT VÀ TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, CHUẨN ĐẦU RA

1. Quy trình cập nhật, đánh giá chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra

a) BƯỚC 1: Lập kế hoạch cập nhật, đánh giá chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra;

b) BƯỚC 2: Thu thập thông tin, minh chứng liên quan đến sự cần thiết phải cập nhật chương trình đào tạo, chuẩn đầu 
ra (những thay đổi trong quy định của nhà nước, của cơ sở đào tạo về chương trình đào tạo; những tiến bộ mới trong lĩnh 
vực khoa học thuộc ngành, chuyên ngành; các vấn đề kinh tế xã hội, kết quả nghiên cứu liên quan đến chương trình đào 
tạo; phản hồi của các bên liên quan; những thay đổi học phần, môn học hoặc nội dung chuyên môn…).

c) BƯỚC 3: Đánh giá và xây dựng báo cáo đánh giá về tính hiệu quả của chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra đang thực 
hiện (đáp ứng so với chuẩn đầu ra và mục tiêu đã xác định; sự thống nhất và gắn kết giữa nội dung chương trình, phương 
pháp kiểm tra đánh giá, nguồn tài liệu phục vụ học tập và giảng dạy…); so sánh giữa kết quả nghiên cứu về yêu cầu phát 
triển chương trình đào tạo và mức độ đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo đang thực hiện; dự kiến tác động của 
việc thay đổi, cập nhật chương trình đào tạo.

d) BƯỚC 4: Dự thảo những nội dung cần sửa đổi, cập nhật chương trình đào tạo và  chuẩn đầu ra trình Hội đồng khoa 
học và đào tạo xem xét thông qua, hồ sơ gồm: 

Tờ trình về việc cần thiết điều chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra, Biên bản thông qua chương trình 
đào tạo, chuẩn đầu ra của Hội đồng hhoa học và đào tạo khoa; Chương trình đào tạo cập nhật kèm đề cương.

đ) BƯỚC 5: Hội đồng khoa học và đào tạo trường xem xét, thông qua nội dung sửa đổi, cập nhật chương trình đào tạo 
và chuẩn đầu ra, trình hiệu trưởng ban hành chương trình đào tạo sửa đổi, bổ sung. Nếu cần thiết, Hội đồng khoa học và 
đào tạo trường quyết định việc thẩm định chương trình đào tạo sửa đổi, bổ sung theo Điều 6 của Quy định này.

2. Tổ chức đánh giá chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra

a) Ít nhất 2 năm một lần, Trưởng Khoa phải tổ chức đánh giá chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra theo quy định tại 
Khoản 1 Điều này (từ bước 1 đến bước 4). Việc dự thảo nội dung cần sửa đổi, cập nhật chương trình đào tạo, chuẩn đầu 
ra được thực hiện theo Điều 5 của Quy định này hoặc theo quy trình rút gọn và tổ chức đơn giản hơn, tuỳ theo mức độ 
sửa đổi, cập nhật.

b) Hiệu trưởng ban hành chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra cập nhật, bổ sung trên cơ sở đề xuất của Hội đồng khoa 
học và đào tạo trường sau khi chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra được đánh giá theo Khoản 1 Điều này. 

CHƯƠNG IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ĐIỀU 8. TRÁCH NHIỆM THI HÀNH

1. Phòng Đào tạo có trách nhiệm lập kế hoạch triển khai, cung cấp các biểu mẫu, hướng dẫn tổ chức thực hiện, kiểm tra, 
giám sát và tư vấn quá trình xây dựng, rà soát và điều chỉnh chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra. 

2. Các phòng chức năng, các khoa/bộ môn trực thuộc trường có trách nhiệm phối hơp để triển khai kế hoạch xây dựng, rà 
soát, điều chỉnh chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra các ngành đào tạo.

3. Hội đồng Khoa học và Đào tạo khoa, trường có trách nhiệm xem xét thông qua nội dung chương trình đào tạo, chuẩn 
đầu ra; trình Hiệu trưởng phê duyệt.

4. Hiệu trưởng kiểm tra, ký ban hành chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra các ngành đào tạo.

ĐIỀU 9. HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Quy định này có hiệu lực từ ngày ký Quyết định ban hành, các Quy định trước đây trái với Quy định này đều bị bãi bỏ.

2. Trong quá trình thực hiện Quy định này sẽ được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn và yêu cầu nhiệm 
vụ mới./.
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XI. QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC 
THỰC HIỆN HỌC PHẦN THỰC 
TẬP TỐT NGHIỆP, KHÓA LUẬN 
HOẶC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 
1. THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ ĐÁNH GIÁ 
1.1. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HỌC PHẦN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP:

Tất cả sinh viên năm cuối hoặc những sinh viên có nguyện vọng tham gia học phần thực tập tốt nghiệp trước thời gian theo tiến 
độ chuẩn, nếu đã hoàn thành các học phần cốt lõi thuộc chương trình đào tạo và được Khoa quản lý phê duyệt.

Thực hiện đăng ký học phần và hoàn thành học phí theo quy định. 

1.2. QUẢN LÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Sinh viên phải tham gia đợt thực tập thực tế 8 tuần vào năm thứ 2 mới đủ điều kiện tham gia thực tập tốt nghiệp. 

Sinh viên thực tập theo kế hoạch và tiến độ của Trường. Sinh viên phải thực hiện đầy đủ các quy định, nội quy của Trường và 
đơn vị thực tập, yêu cầu về chuyên môn, thời gian, tiến độ thực hiện theo sự hướng dẫn của chuyên viên và giảng viên.

Thời gian sinh viên tham gia thực tập tại đơn vị thực tập tối thiểu 14 tuần.

Cuối đợt thực tập, sinh viên nộp báo cáo thực tập về cho Khoa quản lý để giảng viên hướng dẫn chấm điểm.

1.3. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP:

Gồm 2 điểm thành phần được tính theo thang điểm 10 làm tròn đến 1 số thập phân:

Điểm quá trình thực tập (70%): Do chuyên viên nơi thực tập hướng dẫn chuyên môn đánh giá dựa trên cơ sở công việc, tiến độ 
sinh viên thực hiện theo tiêu chí đánh giá trường công bố cho sinh viên và công ty thực tập (mẫu phiếu điểm).

Điểm nội dung báo cáo thực tập (30%): Cuối đợt thực tập, sinh viên nộp báo cáo thực tập về cho Khoa quản lý. Giảng viên 
hướng dẫn đánh giá dựa trên các tiêu chí quy định mà Khoa quản lý đã công bố cho sinh viên và giảng viên.

Điểm học phần thực tập tốt nghiệp là điểm trung bình có trọng số của các điểm thành phần làm tròn đến một chữ số thập phân; 

Điểm học phần thực tập tốt nghiệp được tính vào điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa. Sinh viên bị điểm F phải đăng 
ký lại học phần thực tập tốt nghiệp.

2. KHÓA LUẬN HOẶC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
2.1. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN KHÓA LUẬN HOẶC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Sinh viên hoàn thành các học phần cốt lõi theo quy định của Khoa quản lý cho từng ngành, chuyên ngành.

Sinh viên đăng ký làm khóa luận hoặc đồ án tốt nghiệp cùng với đăng ký học phần thực tập tốt nghiệp hoặc sau khi hoàn thành 
học phần thực tập tốt nghiệp, hoàn thành học phí theo quy định.

 2.2. ĐĂNG KÝ KHÓA LUẬN HOẶC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Khoa quản lý phân công giảng viên hướng dẫn việc chọn và đăng ký đề tài cho các sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận hoặc 
đồ án tốt nghiệp.

Sau khi các đề tài được giao và công bố, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của giảng viên hướng dẫn, sinh viên không được 
tự ý đổi đề tài trong quá trình thực hiện. 

2.3. QUẢN LÝ THỰC HIỆN KHÓA LUẬN HOẶC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP.

Mỗi sinh viên có một phiếu theo dõi tiến độ, giảng viên hướng dẫn xếp lịch gặp sinh viên hàng tuần, hướng dẫn sinh viên giải 
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quyết những vấn đề trong quá trình thực hiện đề tài, ghi nhận xét và ký tên vào phiếu theo dõi tiến độ.

Trong quá trình thực hiện đề tài, nếu sinh viên không thực hiện đầy đủ các yêu cầu và nhiệm vụ được giao, hoặc không đảm bảo 
tiến độ hoàn tất đề tài, giảng viên hướng dẫn có quyền đề nghị Khoa quản lý ngừng hướng dẫn sinh viên và ghi điểm F (điểm 
0/10) vào kết quả đánh giá khóa luận hoặc đồ án tốt nghiệp.

Sinh viên phải tự mình thực hiện đề tài. Sinh viên sử dụng phần mềm đạo văn của trường để kiểm tra nội dung. Nếu bị phát hiện 
có sao chép hoặc nhờ người khác làm hộ thì sẽ bị xử lý kỷ luật từ mức cảnh cho đến không cho phép thực hiện hoặc hủy đề tài.

Đối với đề tài có sử dụng tài liệu thực tế của doanh nghiệp, sinh viên thực hiện và giảng viên hướng dẫn có trách nhiệm kiểm 
tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ tài liệu của cơ quan cung cấp số liệu này.

Viết báo cáo khóa luận hoặc đồ án tốt nghiệp: Mỗi sinh viên (hoặc nhóm sinh viên) phải thực hiện một báo của riêng. Nội dung 
và hình thức trình bày báo cáo theo mẫu quy định của Trường (Phụ lục 1 đính kèm). Sinh viên nộp 02 quyển báo cáo khóa luận 
hoặc đồ án tốt nghiệp có nhận xét và chữ ký xác nhận của giảng viên hướng dẫn về Khoa quản lý.

2.4. ĐÁNH GIÁ KHÓA LUẬN HOẶC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Khóa luận hoặc đồ án tốt nghiệp chỉ được đánh giá kết quả khi sinh viên đã hoàn thành thực tập tốt nghiệp.

Điểm đánh giá của học phần khóa luận hoặc đồ án tốt nghiệp theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, được 
tính vào điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa.

Sinh viên bị điểm F phải đăng ký thực hiện lại khóa luận hoặc đồ án tốt nghiệp.

- Tổ chức đánh giá khóa luận hoặc đồ án tốt nghiệp

Đánh giá khóa luận hoặc đồ án tốt nghiệp do giảng viên hướng dẫn, giảng viên phản biện và hội đồng đánh giá theo sự phân 
công của Khoa quản lý. Sinh viên trình bày báo cáo trước Hội đồng đánh giá. 

- Hội đồng đánh giá khóa luận hoặc đồ án tốt nghiệp do Khoa quản lý đề nghị và Hiệu trưởng quyết định thành lập. Số thành 
viên của mỗi hội đồng là 3 người . Điểm đánh giá khóa luận hoặc đồ án tốt nghiệp của hội đồng là trung bình cộng các điểm của 
từng thành viên hội đồng và của giảng viên hướng dẫn, giảng viên phản biện.

- Kết quả đánh giá cuối cùng của khóa luận hoặc đồ án tốt nghiệp được công bố và nộp về Phòng Đào tạo ngay sau mỗi buổi 
bảo vệ.
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XIII. QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC 
THI, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT 
QUẢ HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số:107/QĐ-SIU ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn)

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

1. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Văn bản này quy định về việc đánh giá kết quả học tập của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, bao gồm: đánh giá học phần, 
ra đề thi, tổ chức thi, chấm thi; công bố, lưu trữ và giải quyết khiếu nại về điểm thi; trách nhiệm của cán bộ coi thi và sinh 
viên dự thi; kiểm tra xử lý vi phạm và phân công trách nhiệm.

2. Quy định này được áp dụng đối với: 

- Các phòng, khoa, cá nhân thuộc Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn.

- Sinh viên thuộc các bậc đào tạo: Đại học hệ chính quy, hệ liên thông chính quy, sau đại học thuộc Trường Đại học Quốc 
tế Sài Gòn.

2. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phải đảm bảo được yêu cầu đánh giá đúng năng lực, trình độ kiến thức, kỹ năng thực hành và khả năng vận dụng kiến 
thức của người học trong phạm vi chương trình đào tạo. Đảm bảo phân loại trình độ năng lực của sinh viên, phù hợp với 
mục tiêu môn học, chuẩn đầu ra của mỗi học phần.

2. Đảm bảo việc dạy học bao quát được toàn bộ nội dung đề cương học phần, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

3. Đảm bảo tính khách quan, công bằng, chính xác trong việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

4. Các quy định về hình thức, trọng số điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần phải được thể hiện rõ ràng 
trong đề cương môn học đã được Hiệu trưởng phê duyệt. Giảng viên phải thông báo công khai, minh bạch các quy định cho 
sinh viên ngay trong buổi đầu tiên lên lớp giảng dạy học phần.

CHƯƠNG II
ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN  

3. HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ VÀ TRỌNG SỐ 

1. Đối với các học phần chỉ có lý thuyết hoặc có cả lý thuyết và thực hành: Tùy theo tính chất của học phần, điểm tổng hợp 
đánh giá học phần (sau đây gọi tắt là điểm học phần) được tính căn cứ vào điểm thi kết thúc học phần và một phần hoặc tất 
cả các điểm đánh giá bộ phận, bao gồm: Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; điểm đánh giá nhận thức và 
thái độ tham gia thảo luận; điểm đánh giá phần thực hành; điểm chuyên cần; điểm thi giữa học phần; điểm tiểu luận. Điểm 
thi kết thúc học phần là bắt buộc cho mọi trường hợp và có trọng số không dưới 50%. 

Việc lựa chọn hình thức đánh giá cho từng điểm thành phần thay đổi tùy theo học phần do giảng viên đề xuất, Khoa/bộ 
môn phụ trách học phần duyệt và được quy định trong đề cương chi tiết của học phần.

2. Đối với các học phần thực hành: Sinh viên phải tham dự đầy đủ các bài thực hành. Điểm trung bình cộng của điểm các 
bài thực hành trong học kỳ được làm tròn đến một chữ số thập phân là điểm của học phần thực hành.

3. Mỗi học phần có 3 cột điểm chính thức: điểm quá trình chiếm 20%; điểm thi giữa kỳ chiếm 30%; điểm thi cuối kỳ chiếm 
50%. Những học phần đặc biệt có số cột điểm do Hiệu trưởng quy định riêng. Trong đó:

a) Điểm quá trình (20%) bao gồm: điểm chuyên cần 10%, điểm tham gia các hoạt động tại lớp, bài kiểm tra cá nhân hoặc 
nhóm: 10%); 

b) Điểm thi giữa kỳ (30%) gồm hình thức bài kiểm tra trên lớp, lý thuyết, thực hành, vấn đáp, bài tiểu luận, bài tập lớp...; 
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c) Điểm thi cuối kỳ (50%) gồm bài thi cuối kỳ theo lịch chung của trường hoặc hình thức viết tiểu luận, làm đồ án, sự kiện 
theo đặc trưng môn học. Nếu sinh viên bỏ thi kết thúc học phần không lý do chính đáng sẽ nhận điểm F và phải học lại 
học phần đó.

4. Giảng viên phụ trách học phần trực tiếp ra đề thi, đề kiểm tra và cho điểm đánh giá bộ phận, trừ bài thi kết thúc học phần. 

Các điểm thành phần được chấm theo thang điểm 10 (làm tròn đến 1 chữ số thập phân), phương thức đánh giá cho từng 
điểm thành phần thay đổi tùy theo học  phần và được quy định trong đề cương chi tiết học phần.

Điểm đánh giá học phần (hay còn gọi là điểm học phần hoặc điểm tổng kết học phần) là điểm cuối cùng để đánh giá một học 
phần, là tổng điểm tính theo tỉ lệ phần trăm (%) của các cột điểm chính thức.

4. TỔ CHỨC KỲ THI

1. Cuối mỗi học kỳ hoặc sau khi kết thúc học phần, trường tổ chức một kỳ thi duy nhất để thi kết thúc học phần.

2. Thời gian dành cho ôn thi mỗi học phần tỷ lệ thuận với số tín chỉ của học phần đó, ít nhất là 2/3 ngày cho một tín chỉ. 
Phòng Đào tạo lập kế hoạch thi và công bố lịch thi kết thúc học phần trước ngày thi ít nhất 10 ngày.

5. HÌNH THỨC THI

1. Hình thức thi kết thúc học phần có thể là thi viết (trắc nghiệm hoặc tự luận), vấn đáp, viết tiểu luận, làm bài tập lớn, hoặc 
kết hợp giữa các hình thức trên được quy định trong đề cương chi tiết học phần. 

2. Hình thức thi của một học phần phải được thực hiện thống nhất trong cả kỳ thi chính và kỳ thi phụ (nếu có).

3. Khi cần thay đổi hình thức thi, khoa/bộ môn đề nghị bằng văn bản gửi Phòng Đào tạo để tổng hợp báo cáo Phó Hiệu 
trưởng phụ trách đào tạo/người được Hiệu trưởng phân quyền xem xét, phê duyệt. Việc thay đổi phải được thông báo cho 
sinh viên 30 ngày trước kỳ thi.

CHƯƠNG III
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ COI THI VÀ SINH VIÊN DỰ THI

6. ĐỀ THI 

1. Yêu cầu đối với đề thi, đáp án

Giảng viên giảng dạy học phần chịu trách nhiệm ra đề thi, đáp án kết thúc học phần. Mỗi học phần cần có 02 đề thi kèm 
theo đáp án; hình thức thi trắc nghiệm phải có ít nhất là 50 câu hỏi khác nhau/học phần. 

Đề thi, đáp án phải ghi tên trường, khoa; tên học phần, học kỳ, năm học, thời gian làm bài, mã đề, tên giảng viên ra đề; được 
sử dụng tài liệu hoặc không sử dụng tài liệu theo mẫu thống nhất chung của trường. 

Đề thi kết thúc học phần phải phù hợp với nội dung học phần đã quy định trong chương trình, đồng thời đạt yêu cầu phân 
loại được trình độ học lực, phát huy khả năng tư duy, sáng tạo của sinh viên và phù hợp với thời gian quy định cho mỗi 
môn thi.

Đề thi, đáp án phải có chữ ký của giảng viên và ký duyệt của Trưởng khoa/bộ môn.

Thời gian làm bài cho các đề thi kết thúc học phần:

Thi tự luận: đối với học phần 2 tín chỉ, thời gian thi là 60 phút; đối với học phần  từ 3 - 4 tín chỉ, thời gian thi từ 75 - 90 phút.

Thi trắc nghiệm, thi tổng hợp (kết hợp hình thức tự luận và trắc nghiệm): từ 60 - 90 phút.

Các hình thức thi khác như thực hành, vấn đáp… do khoa quy định riêng tùy theo tính chất của mỗi học phần.

 Mỗi đề thi, đáp án được đựng trong phong bì dán kín, có chữ ký giáp lai của giảng viên ở mặt sau. Phong bì đựng đề thi, đáp 
án ghi đầy đủ tên học phần, trình độ đào tạo, ngành đào tạo, kỳ thi, ghi số thứ tự đề thi, đáp án theo mẫu thống nhất chung 
của trường. Giảng viên gửi đề thi cho khoa trong thời gian một tuần trước khi kết thúc học phần. 

Sau khi nhận đề từ giảng viên, trưởng khoa/ bộ môn kiểm tra ký duyệt đề thi và ký niêm phong đề thi. Thư ký khoa phải 
gởi bộ đề thi đã duyệt (2 đề) cho phòng Khảo thí chậm nhất 02 tuần trước khi thi.

2. In sao đề thi

Cán bộ Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng chọn ngẫu nhiên đề đã được duyệt và tổ chức in sao, đóng gói niêm phong 
đề thi tại phòng in sao. Trong quá trình thực hiện phải tuân thủ nguyên tắc: Thu hồi và niêm phong đề thi gốc để lưu 
trữ; Xử lý hủy đề thi photo thừa hoặc hỏng. Tuyệt đối không được rời bỏ vị trí trong lúc đang nhân sao đề thi.

3. Bảo mật đề thi
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Giảng viên ra đề thi phải tuyệt đối giữ bí mật về nội dung đề thi do mình biên soạn, gởi đề thi có chữ ký niêm phong 
cho Khoa/bộ môn duyệt đề thi. 

Khoa (bộ môn) tổ chức duyệt đề thi nghiêm túc và bảo mật; người duyệt đề phải ký niêm phong đề thi và gởi cho 
Phòng Khảo thí. 

Phòng Khảo thí quản lý toàn bộ đề thi trong tủ đựng đề thi. Trưởng Phòng Khảo thí chịu trách nhiệm về việc bảo 
quản và bảo mật đề thi. Đề thi gốc, túi đựng đề thi phải được lưu trữ trong tủ có khóa an toàn.

4. Giao nhận đề thi

Khi tiến hành giao nhận đề thi, các bộ phận và cá nhân phải tuân thủ nguyên tắc: kiểm tra tính bảo mật của đề thi, chữ 
ký hoặc dấu niêm phong, ký xác nhận vào biên bản giao nhận.

7. TỔ CHỨC THI 

1. Danh sách sinh viên dự thi

Chậm nhất là 07 ngày trước khi kết thúc học phần, Phòng Tài chính - Nhân sự phải kiểm dò và đưa ra khỏi danh sách lớp 
học phần những sinh viên bị cấm thi (nếu có) đối với các sinh viên không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ học phí theo quy 
định.

Chậm nhất là 03 ngày sau khi kết thúc học phần, khoa cung cấp cho phòng Đào tạo danh sách sinh viên bị cấm thi 
(nếu có) đối với các sinh viên không thực hiện đầy đủ các nội dung hoặc yêu cầu bắt buộc của học phần (ví dụ: phần thí 
nghiệm, thực hành, phần bài tập lớn, báo cáo, tiểu luận…). Danh sách sinh viên bị cấm thi do giảng viên đề nghị và do bộ 
môn hoặc khoa duyệt và công bố.

Chậm nhất 05 ngày trước kỳ thi, Phòng Đào tạo rà soát và hoàn thành dữ liệu sinh viên đủ điều kiện dự thi. Phòng Khảo 
thí & Đảm bảo chất lượng chịu trách nhiệm in danh sách sinh viên dự thi từ phần mềm Quản lý đào tạo.

2. Phòng thi

Phòng thi phải được bố trí độc lập, đảm bảo điều kiện về trật tự, ánh sáng, thông gió, bàn ghế và các thiết bị cần thiết 
khác theo yêu cầu của từng môn thi.

Tùy vào sức chứa của giảng đường, phòng học, Phòng Đào tạo sẽ bố trí các phòng thi phù hợp, đảm bảo khoảng cách 
giữa 02 sinh viên ngồi liền kề từ 1,0m.

Mỗi phòng thi phải có ít nhất 02 cán bộ coi thi. Từ 40 sinh viên trở xuống, bố trí 02 cán bộ coi thi; từ 41 – 60 sinh viên 
bố trí 03 cán bộ coi thi. 

CHƯƠNG IV
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ COI THI VÀ SINH VIÊN DỰ THI

8. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ COI THI

1. Các công việc cán bộ coi thi phải thực hiện trước giờ thi

Có mặt tại hội đồng thi trước giờ thi 30 phút để sinh hoạt, nhận hồ sơ phòng thi và đề thi từ thư ký buổi thi.

Tại phòng thi, trước giờ thi 15 phút cán bộ coi thi 2 đánh số báo danh theo thứ tự trong danh sách dự thi, gọi tên sinh 
viên vào phòng thi, kiểm tra các vật dụng sinh viên mang vào phòng thi, kiểm tra thẻ sinh viên (hoặc giấy tờ tùy thân 
có dán ảnh). Cán bộ coi thi 1 ghi các thông tin cơ bản của môn thi lên bảng như: môn thi, thời gian làm bài, được hay 
không được sử dụng tài liệu, sĩ số sinh viên có mặt trên danh sách dự thi.

Phổ biến cho sinh viên những thông tin cần thiết về kỷ luật phòng thi; ký, ghi rõ họ tên vào tất cả các tờ giấy thi, giấy 
nháp và phát cho sinh viên (phát từng tờ giấy thi, sau khi sinh viên làm hết tờ thứ nhất, kiểm tra và phát tờ thứ hai); 
hướng dẫn sinh viên ghi đầy đủ các thông tin cần thiết vào giấy thi và giấy nháp.

Đến giờ thi cán bộ coi thi 1 làm thủ tục mở đề thi và mở đề thi đúng thời gian quy định của môn thi, kiểm tra số lượng 
đề thi và phát đề thi cho từng sinh viên.

2. Các công việc cán bộ coi thi phải thực hiện trong giờ thi

Trong giờ thi, cán bộ coi thi phải bao quát hết phòng thi để giám sát sinh viên trong quá trình làm bài. Cán bộ coi thi 
không được đứng gần sinh viên khi làm bài, khi sinh viên thắc mắc về đề thi thì liên hệ thư ký phòng thi để được hỗ trợ, 
nếu có trả lời thì phải nói công khai trong phạm vi quy định.

Cán bộ coi thi lập biên bản xử lý sinh viên vi phạm kỷ luật thi (nếu có) theo đúng quy định và ghi chú các trường hợp 
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bị xử lý kỷ luật vào danh sách dự thi. Trường hợp sinh viên bị kỷ luật ở mức đình chỉ thi, cán bộ coi thi yêu cầu sinh viên 
ký vào biên bản xử lý kỷ luật (có minh chứng kèm theo), nộp bài thi, đề thi sau đó cho phép sinh viên rời khỏi phòng thi.

Nếu có tình huống bất thường trong phòng thi phải thông báo cho Hội đồng thi và phối hợp với các phòng chức năng khác 
để cùng giải quyết.

Chỉ cho sinh viên rời khỏi phòng thi sau 2/3 thời gian làm bài, đồng thời yêu cầu sinh viên đã hoàn tất thủ tục nộp bài thi 
và đề thi (nếu đề thi có yêu cầu thu hồi).

Trong quá trình coi thi, cán bộ coi thi cần thông báo thời gian thi còn lại để sinh viên biết.

3. Các công việc cán bộ coi thi phải thực hiện khi kết thúc giờ thi

Khi kết thúc giờ thi, cán bộ coi thi yêu cầu sinh viên ngừng làm bài và thu bài thi cùng đề thi (nếu đề thi có yêu cầu thu hồi) 
của tất cả sinh viên, kể cả sinh viên bị kỷ luật. Khi nhận bài thi phải đếm đủ số tờ giấy thi của sinh viên đã nộp, yêu cầu sinh 
viên ghi đúng số tờ giấy thi và ký tên vào danh sách dự thi.

Sau khi thu bài, cán bộ coi thi kiểm tra sắp xếp bài thi theo thứ tự trong danh danh sách sinh viên dự thi, ký tên vào danh 
sách sinh viên dự thi, biên bản coi thi và mang túi bài thi bàn giao cho thư ký buổi thi. Mỗi túi bài thi phải được kiểm tra và 
đối chiếu số bài, số tờ của từng bài, kèm theo danh sách sinh viên dự thi, giấy cam đoan và các biên bản xử lý kỷ luật cùng 
minh chứng (nếu có). 

Sau khi bàn giao xong túi bài thi, thư ký buổi thi và cán bộ coi thi ký xác nhận vào biên bản bàn giao bài thi. 

9. TRÁCH NHIỆM CỦA SINH VIÊN DỰ THI

1. Sinh viên dự thi phải có mặt tại phòng thi theo đúng thời gian đã được thông báo trong lịch thi (nếu đến chậm quá 15 phút 
sau khi đã bóc đề thi sẽ không được dự thi); có thái độ nghiêm túc trong khi thi; chịu sự giám sát, hướng dẫn của cán bộ coi thi.

2. Khi vào phòng thi, sinh viên phải tuân thủ nội quy phòng thi như sau:

Xuất trình thẻ sinh viên (hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh) khi được yêu cầu.

Chỉ được mang vào phòng thi bút, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính điện tử không có thẻ nhớ và không 
soạn thảo được văn bản, các tài liệu khác (nếu đề thi cho phép).

Không được mang vào phòng thi giấy than, bút xóa, các tài liệu (nếu đề thi không cho phép), phương tiện kỹ thuật thu, phát, 
truyền tin, ghi âm, ghi hình, thiết bị chứa thông tin và các vật dụng khác.

Trước khi làm bài thi phải ghi đầy đủ họ tên, số báo danh (hoặc số thứ tự theo danh sách), mã đề thi (nếu phòng thi có từ 
02 đề thi khác nhau trở lên) vào giấy thi, giấy nháp.

Trong giờ thi phải tuyệt đối trật tự, nghiêm túc làm bài; không được ra khỏi phòng thi (trừ các trường hợp bất khả kháng 
được sự đồng ý của cán bộ coi thi); không được có bất kỳ hành vi gian lận nào.

Bài làm phải viết rõ ràng, sạch sẽ, không nhàu nát; không đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng; không làm bài bằng hai thứ 
mực, mực đỏ, bút chì - trừ hình tròn vẽ bằng compa... Các phần viết sai phải dùng thước gạch chéo, không dùng bút xóa.

Nếu cần hỏi cán bộ coi thi điều gì thì phải hỏi công khai. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để cán bộ coi thi xử lý.

Sinh viên có quyền phát hiện và tố giác những hiện tượng vi phạm quy chế thi.

Khi hết giờ thi, sinh viên phải ngừng làm bài và nộp bài thi, đề thi (nếu đề thi có yêu cầu thu hồi) cho cán bộ coi thi (kể cả 
trường hợp không làm được bài hoặc bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế thi). 

Khi nộp bài, sinh viên phải ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký tên vào danh sách sinh viên dự thi.

CHƯƠNG V
CHẤM THI, CÔNG BỐ KẾT QUẢ, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI ĐIỂM THI VÀ LƯU TRỮ HỒ SƠ THI

10. CHẤM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Trưởng khoa (Trưởng bộ môn) chịu trách nhiệm phân công giảng viên chấm thi kết thúc học phần. Công tác chấm thi phải thực 
hiện nghiêm túc, khách quan, chính xác và công bằng.

1. Chấm thi trên giấy (bài thi tự luận)
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Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng bàn giao túi bài thi đã rọc phách cho Ban chấm thi của khoa. Ban chấm thi kiểm 
tra số bài thi, bàn giao cho giảng viên được phân công chấm thi. Trong trường hợp có sự sai lệch giữa số lượng bài thi thực 
tế và danh sách sinh viên ký nộp bài, phải lập biên bản báo cáo ngay cho lãnh đạo tổ chức thi biết để xem xét giải quyết.

Sau khi chấm thi xong, giảng viên chấm thi nộp bài thi về Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng để ráp phách vào phiếu 
ghi điểm đúng thời hạn quy định. Tuyệt đối không để thất lạc bài thi và danh sách dự thi của sinh viên. 

2. Chấm thi phòng máy

Đối với các học phần không chấm thi trực tiếp tại phòng thi: Trung tâm công nghệ thông tin có trách nhiệm lưu trữ bài 
thi của sinh viên trên máy chủ và trên đĩa CD ngay sau khi kết thúc mỗi ca thi và bàn giao bài thi cho giảng viên chấm thi;

Đối với học phần chấm thi trực tiếp tại phòng thi: Giảng viên được phân công chấm thi học phần phải có mặt tại phòng 
máy trước giờ thi ít nhất 15 phút để trực tiếp chấm thi. Cán bộ chấm thi trực tiếp trên máy với sự có mặt của cán bộ coi 
thi và sinh viên. Điểm thi chấm trực tiếp trên máy được công bố công khai sau mỗi buổi thi.

Sau khi nhận túi bài thi từ khoa, chậm nhất là 02 tuần, giảng viên hoàn thành việc chấm thi và bàn giao túi bài thi về 
Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng sau đó Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng tiến hành ráp phách, giảng viên 
vào điểm và ký vào phiếu ghi điểm.

Việc bàn giao túi bài thi, phiếu ghi điểm giữa giảng viên và Phòng Khảo thí phải có biên bản ký nhận.

3. Thi vấn đáp

Phải bố trí hai giảng viên ở mỗi bàn hỏi thi. Điểm thi vấn đáp của sinh viên được công bố công khai ngay sau mỗi buổi thi.

4. Chấm trắc nghiệm 

Việc thực hiện chấm thi trắc nghiệm trên giấy có thể thực hiện một trong hai phương pháp: Chấm quét trên máy tính 
hoặc chấm thủ công.

5. Xử lý các trường hợp đặc biệt trong công tác chấm thi

a. Trừ điểm đối với bài thi

Những bài thi có dấu hiệu bất thường thì tổ chức chấm tập thể. Nếu đủ căn cứ xác đáng để cán bộ chấm thi kết luận là 
có lỗi cố ý đánh dấu bài của sinh viên thì bài làm đó bị trừ 50% điểm toàn bài;

Những bài thi giống nhau: Hai cán bộ chấm thi lập biên bản các bài thi giống nhau và trừ 50% số điểm bài thi. Nếu sinh 
viên bị xử lý có đủ bằng chứng để chứng minh mình bị quay cóp thì Hội đồng xem xét giảm từ mức kỷ luật cảnh cáo 
xuống mức khiển trách trừ 25% số điểm bài thi.

b. Cho điểm không (0) đối với những bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định của kỳ thi.

6. Ra đề thi, tổ chức thi và chấm thi đối với các hình thức thi khác

Đối với các hình thức thi như báo cáo chuyên đề, bài tập lớn, tiểu luận; thi thực hành, vấn đáp… do giảng viên chủ động 
thực hiện sau khi kết thúc học phần và báo cáo với khoa. Sau khi có kết quả thi, giảng viên chuyển phiếu ghi điểm cho 
khoa theo quy định như các hình thức thi khác.

11. NHẬP ĐIỂM VÀ CÔNG BỐ ĐIỂM HỌC PHẦN 

1. Đối với điểm quá trình, giảng viên có trách nhiệm công bố cho sinh viên vào buổi học cuối cùng.

2. Đối với điểm thi kết thúc học phần: được công bố cùng với điểm tổng kết của học phần. Việc công bố điểm học phần 
phải được thực hiện chậm nhất không quá 03 tuần sau khi kết thúc kỳ thi và được cập nhật trên cổng thông tin điện tử

3. Phòng Đào tạo có trách nhiệm kiểm dò sau khi tổ chức nhập điểm để đảm bảo tính chính xác kết quả thi.

4. Mỗi điểm thi sau khi nhập muốn sửa chữa phải lập biên bản  

12. KHIẾU NẠI ĐIỂM, PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI

1. Sinh viên được quyền khiếu nại về điểm đánh giá quá trình trực tiếp với giảng viên phụ trách học phần khi giảng viên 
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công bố điểm trên lớp.

2. Sinh viên được quyền phúc khảo bài thi kết thúc học phần khi nhận thấy kết quả có sự khác biệt quá nhiều so với sự 
đánh giá của bản thân. Để được phúc khảo bài thi, sinh viên nộp đơn cho Phòng Đào tạo trong vòng 07 ngày kể từ ngày 
công bố kết quả thi kết thúc học phần. Thời hạn chấm phúc khảo và công bố kết quả phúc khảo không quá 10 ngày kể 
từ ngày nhận đơn.

3. Chỉ tiếp nhận và giải quyết những khiếu nại về điểm thi đối với các học phần áp dụng hình thức thi tự luận, trắc 
nghiệm, tiểu luận. Đối với các hình thức thi khác (nếu có) sinh viên có thể khiếu nại ngay khi buổi thi kết thúc và có kết 
quả.

4. Các khoa phân công giảng viên chấm phúc khảo không phải là giảng viên chấm thi lần đầu, nếu có sự thay đổi điểm 
phải có biên bản đối chất giữa các giảng viên chấm thi lần đầu và giảng viên chấm phúc khảo.

5. Khi phát hiện sự khác biệt giữa phiếu ghi điểm đã công bố và điểm được nhập, lưu trữ trong hệ thống quản lý học vụ, 
sinh viên có trách nhiệm đề nghị phòng Đào tạo kiểm tra lại.

13. LƯU TRỮ HỒ SƠ THI 

1. Các điểm thi kết thúc học phần và điểm học phần ghi vào bảng điểm theo mẫu thống nhất của trường, có chữ ký của 
cả hai giảng viên chấm thi và làm thành ba bản có xác nhận của Khoa/ bộ môn. Bảng điểm gốc được lưu tại Phòng Đào 
tạo; Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng; Văn phòng Khoa lưu bản sao. 

2. Hồ sơ lưu trữ các tài liệu liên quan đến kỳ thi, bao gồm: biên bản giao nhận bài thi, bài thi, các biên bản xử lý sinh viên 
vi phạm quy chế thi lưu trữ tại phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng tối thiểu là 02 năm kể từ khi tổ chức thi kết thúc 
học phần. Danh sách dự thi và ghi điểm đánh giá học phần lưu trữ vĩnh viễn tại Phòng Đào tạo.

CHƯƠNG VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

14. XỬ LÝ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VI PHẠM QUY CHẾ THI

Cán bộ, giảng viên tham gia công tác thi (ra đề thi, tổ chức thi, coi thi và chấm thi…) nếu vi phạm các quy định (bị phát hiện 
trong khi làm nhiệm vụ hoặc sau khi kỳ thi đã kết thúc), tùy theo mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật theo các hình thức sau đây:

1. Khiển trách: áp dụng đối với trường hợp vi phạm lỗi trong khi làm nhiệm vụ coi thi như: đến chậm giờ quy định; không 
ký vào giấy thi, giấy nháp của sinh viên; không tập trung làm nhiệm vụ trong khi coi thi (đọc sách báo, nói chuyện, đi ra 
ngoài…), bỏ buổi 1 coi thi không báo cáo với đơn vị tổ chức thi mà không có lý do chính đáng; nộp đề thi hoặc bảng điểm trễ 
hạn một lần so với quy định.

2. Cảnh cáo: áp dụng đối với trường hợp vi phạm một trong các lỗi như: để cho sinh viên quay cóp, mang và sử dụng tài 
liệu hoặc các phương tiện không được phép mang vào phòng thi; không lập biên bản đối với sinh viên đã bị phát hiện có 
vi phạm quy chế thi; làm mất bài thi trong khi thu bài hoặc chấm bài; chấm thi hay cộng điểm bài thi có nhiều sai sót; ra 
đề thi ngoài nội dung học phần đã quy định trong chương trình; bỏ buổi 1 coi thi không báo cáo với đơn vị tổ chức thi mà 
không có lý do chính đáng.

3. Chuyển công tác khác, buộc thôi việc: áp dụng đối với trường hợp vi phạm một trong những lỗi như: làm lộ đề thi, mua 
bán đề thi, làm lộ số phách bài thi trong khi chấm thi; đưa đề thi ra ngoài, đưa bài giải từ ngoài vào phòng thi; giúp sinh viên 
làm bài trong lúc đang thi; gian lận trong chấm thi; sửa chữa, thêm bớt vào bài làm của sinh viên để tăng hay hạ điểm; sửa 
chữa làm sai lệch điểm trên bài thi, trên bảng ghi điểm; đánh tráo bài thi hoặc điểm thi của sinh viên.

15. XỬ LÝ ĐỐI VỚI SINH VIÊN VI PHẠM QUY CHẾ THI

Sinh viên vi phạm quy chế thi đều bị lập biên bản và tùy theo mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật theo các hình thức sau đây:

1. Khiển trách: trừ 25% số điểm bài thi. Áp dụng đối với những sinh viên phạm lỗi một lần: nhìn bài, trao đổi, thảo luận 
với người khác.

2. Cảnh cáo: trừ 50% số điểm bài thi. Áp dụng đối với những sinh viên vi phạm lỗi sau đây: đã bị khiển trách một lần nhưng 
trong giờ thi vẫn tiếp tục vi phạm quy chế; trao đổi bài làm, giấy nháp với sinh viên khác; cho sinh viên khác chép bài; viết, 
vẽ những nội dung không liên quan đến bài thi trên giấy thi. Những bài thi có kết luận giống nhau thì bị xử lý như nhau. 
Nếu sinh viên bị xử lý có đủ bằng chứng để chứng minh mình bị quay cóp thì có thể xem xét giảm từ mức kỷ luật cảnh cáo 
xuống mức khiển trách.
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3. Đình chỉ thi: sinh viên bị đình chỉ thi trong khi thi học phần nào thì bài thi học phần đó bị điểm không (0). Áp dụng đối 
với các sinh viên vi phạm một trong các lỗi sau đây: đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi vấn tiếp tục vi phạm quy 
chế; khi vào phòng thi mang theo các tài liệu, phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tải, ghi âm, ghi hình, thiết bị chứa đựng 
thông tin có thể lợi dụng để làm bài thi; đưa đề thi ra ngoài hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi; có mùi rượu bia, có 
hành động gây gổ, đe dọa cán bộ có trách nhiệm trong phòng thi hay đe dọa sinh viên khác.

Việc xử lý kỷ luật phải được công bố cho sinh viên biết, nếu sinh viên không đồng ý ký tên vào biên bản thì cán bộ coi thi 
phải ghi rõ vào biên bản.

4. Đình chỉ học tập hoặc buộc thôi học đối với những sinh viên vi phạm các lỗi sau: Thi hộ và nhờ thi hộ dưới mọi hình thức.

Hình thức kỷ luật này do Hội đồng khen thưởng kỷ luật sinh viên quyết định trên cơ sở đề nghị của Phòng Đào tạo.

16. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

1. Phòng Đào tạo 

Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy để lập kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần và thông báo cho sinh viên toàn trường.

Quản lý và cung cấp dữ liệu liên quan đến công tác thi cho Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng: danh sách các lớp 
học phần, danh sách sinh viên các lớp học phần, danh sách sinh viên dự thi (phiếu ghi điểm). 

Giải quyết các trường hợp vắng thi có xin phép, cho điểm I khi sinh viên hội đủ các điều kiện theo quy định.

Thực hiện việc kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các khâu liên quan đến công tác thi kết thúc học phần.

Tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, phúc khảo điểm bài thi cho sinh viên. 

Tiếp nhận phiếu ghi điểm từ Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng, tiến hành đưa dữ liệu điểm vào hệ thống phần mềm 
và quản lý điểm tập trung của toàn trường.

Công bố điểm thi trên website và cổng thông tin điện tử.

2. Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng

Phân công cán bộ, giảng viên tham gia công tác coi thi; tiến hành phổ biến quy chế thi cho cán bộ coi thi.

Chọn đề, tổ chức in sao, đóng gói và quản lý đề thi theo chế độ bảo mật.

Tổ chức kỳ thi kết thúc học phần theo đúng quy định. 

Tổ chức chấm thi, chấm phúc khảo, lưu trữ bài thi, tổng hợp và chuyển phiếu ghi điểm cho Khoa và phòng Đào tạo.

3. Các khoa quản lý học phần 

Lập danh sách sinh viên bị cấm thi (nếu có) đối với các sinh viên không thực hiện đầy đủ các nội dung hoặc yêu cầu bắt 
buộc của học phần do giảng viên đề nghị.

Tổ chức ra đề thi, duyệt đề gởi cho Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng.

Phân công giáo viên chấm thi, chấm phúc khảo.

4. Phòng Tuyển sinh & Công tác sinh viên: phổ biến nội dung liên quan đến trách nhiệm của sinh viên khi tham gia thi kết 
thúc học phần; quán triệt ý thức, thái độ nghiêm túc trong thi cử đến từng sinh viên.

5. Phòng Tài chính - Nhân sự: thông báo cho sinh viên đóng học phí, cung cấp danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi liên 
quan đến thực hiện nghĩa vụ học phí theo quy định.

6. Phòng Hành chính & Dịch vụ sinh viên: đảm bảo các điều kiện tổ chức kỳ thi như phòng thi, các thiết bị cần thiết khác. 

7. Các đơn vị khác có liên quan: khi cần sự hỗ trợ của các đơn vị liên quan, Ban Giám hiệu sẽ trực tiếp điều động.
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XIV. QUY CHẾ THI ĐUA, KHEN 
THƯỞNG

I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
ĐIỀU 1. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1.  Quy định này quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (sau đây gọi tắt là Trường).
2.  Quy định này áp dụng đối với các tập thể, cá nhân là cán bộ, giảng viên, nhân viên đang công tác tại trường.
3.  Những nội dung về công tác thi đua, khen thưởng không quy định tại văn bản này được thực hiện theo Luật thi đua, khen 

thưởng và các văn bản hướng  dẫn ban hành.

ĐIỀU 2. MỤC TIÊU CỦA CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
Công tác thi đua, khen thưởng của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn nhằm động viên, khích lệ và tôn vinh các tập thể, cá 
nhân nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường, đặc biệt là công tác quản lý, đào 
tạo và nghiên cứu khoa học.

ĐIỀU 3. NGUYÊN TẮC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
1. Nguyên tắc thi đua

a) Tự nguyện, tự giác, công khai;
b) Đoàn kết, hợp tác, cùng phát triển;
c) Mọi cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua đều phải có đăng ký thi đua, xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua, 
không đăng ký thi đua sẽ không được xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua. Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải 
căn cứ vào kết quả phong trào thi đua.

2. Nguyên tắc khen thưởng
a) Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời;
b) Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng nhưng không cùng một thời điểm và một sự việc, 
không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được. Hình thức khen thưởng theo đợt, chuyên đề không tính 
làm điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước;
c) Bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng;
đ)  Bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới trong thi đua, khen thưởng;
d) Thành tích đạt được trong điều kiện khó khăn và có phạm vi ảnh hưởnglớn được khen thưởng mức cao hơn. Chú trọng 
khen thưởng cá nhân là người  lao động trực tiếp và cá nhân có nhiều sáng tạo trong lao động, công tác;
g) Khi xét khen thưởng người đứng đầu đơn vị phải căn cứ vào thành tích của tập thể do cá nhân đó lãnh đạo;
h) Thời gian trình khen thưởng lần tiếp theo được tính theo thời gian lập được thành tích ghi trong quyết định khen 
thưởng lần trước. Đối với quyết định khen thưởng không ghi thời gian lập được thành tích thì thời gian trình khen thưởng 
lần sau được tính theo thời gian ban hành quyết định khen thưởng lần trước.

II. HÌNH THỨC, NỘI DUNG THI ĐUA, CÁC DANH HIỆU THI ĐUA VÀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU 

THI ĐUA
ĐIỀU 4. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THI ĐUA

1. Thi đua được tổ chức dưới các hình thức sau:
a) Thi đua thường xuyên được tổ chức hàng ngày, hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm, là hình thức thi đua căn cứ và 
chức năng, nhiệm vụ được giao của cá nhân, tập thể để tổ chức phát động nhằm thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu do Nhà 
trường hoặc các đơn vị trong trường đề ra;
b) Thi đua theo đợt (hoặc thi đua theo chuyên đề) được tổ chức để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách theo 
từng giai đoạn và thời gian được xác định Trường hoặc các đơn vị trong Trường phát động.

2. Nội dung tổ chức phát động phong trào thi đua:
a) Xác định rõ mục tiêu, phạm vi, đối tượng thi đua, trên cơ sở đó đề ra các chỉ tiêu và nội dung thi đua cụ thể. Việc xác 
định nội dung và chỉ tiêu thi đua phải đảm bảo khoa học, phù hợp với thực tế của Trường hoặc các đơn vị trong trường và 
có tính khả thi;
b) Các giải pháp để tổ chức, vận động thi đua, theo dõi quá trình tổ chức thi đua và chỉ đạo phong trào thi đua;

76



c) Sơ kết, tổng kết phong trào thi đua; đánh giá, rút kinh nghiệm; lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong 
trào thi đua để khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng.

ĐIỀU 5. ĐĂNG KÝ THI ĐUA, DANH HIỆU THI ĐUA
1. Sau khi kết thúc năm học, các đơn vị thuộc Trường tổ chức tổng kết năm học cho các cá nhân, tập thể đề nghị và đăng 

ký thi đua cho năm học tiếp theo với các nội dung, chỉ tiêu, danh hiệu cụ thể, tổng hợp gửi về Hội đồng Thi đua - Khen 
thưởng Trường trước ngày 15 tháng 8 hàng năm.

2. Đối với phong trào thi đua theo đợt (hoặc thi đua theo chuyên đề) do các đơn vị thuộc Trường tổ chức phát động. Các đơn vị 
phải chủ động xây dựng kế hoạch và đăng ký thi đua, hình thức khen thưởng gửi về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường.

ĐIỀU 6. CÁC DANH HIỆU THI ĐUA
1. Đối với cá nhân

a) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”;
b) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”;
c) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;
d) Danh hiệu “Lao động tiên tiến”;
e) Danh hiệu “Cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác năm”;
f) Danh hiệu “Cá nhân hoàn thành tốt công tác năm”;
g) Các danh hiệu thi đua khác của Trường.

2. Đối với tập thể
a) Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”;
b) Danh hiệu “Cờ thi đua xuất sắc của Bộ”;
c) Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”;
d) Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”;
e) Danh hiệu “Đơn vị hoàn thành xuất sắc công tác năm”;
f) Danh hiệu “Đơn vị hoàn thành tốt công tác năm”;
g) Các danh hiệu thi đua khác của Trường.

ĐIỀU 7. TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA ĐỐI VỚI CÁ NHÂN
1. Danh hiệu “Cá nhân hoàn thành tốt công tác năm”

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;
b) Chấp hành tốt nội quy, quy định của Nhà trường và chủ trương, chính  sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần 
khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp, tích cực tham gia các phong trào thi đua;
c) Kết quả đánh giá, phân loại lao động đạt loại A 2 lần trong 3 kỳ đánh giá hằng năm của Trường.

2. Danh hiệu “Cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác năm”
a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;
b) Chấp hành tốt nội quy, quy định của Nhà trường và chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh 
thần khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp, tích cực tham gia các phong 
trào thi đua;
c) Kết quả đánh giá, phân loại lao động đạt loại A trong cả 3 kỳ đánh giá hằng năm của Trường.

3. Danh hiệu “Lao động tiên tiến”
a) Tiêu chuẩn chung

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;
- Chấp hành tốt nội quy, quy định của Nhà trường và chủ trương, chính  sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có 
tinh thần khắc phục khó khăn để  hoàn thành nhiệm vụ, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp, tích cực tham gia các 
phong trào thi đua;
- Tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ;
- Có đạo đức, lối sống lành mạnh;
- Kết quả đánh giá, phân loại lao động đạt loại A trong cả 3 kỳ đánh giá hằng năm của Trường.

b) Tiêu chuẩn cụ thể
- Đối với giảng viên
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+ Tích cực tham gia các phong trào thi đua;
+ Thực hiện đủ khối lượng, nội dung kiến thức của môn học theo các quy định hiện hành, giảng dạy theo đúng kế 
hoạch của Khoa, Trường; tham gia đầy đủ hoạt động chuyên môn của Trường;
+ Bài giảng đảm bảo tính chính xác, thông tin cập nhật kiến thức mới, rèn luyện được kỹ năng, phẩm chất nghề nghiệp 
cho người học;
+ Hướng dẫn người học hoàn thành đúng thời hạn tiểu luận, bài tập lớn, khóa luận, đồ án, luận văn, luận án tốt nghiệp;
+ Tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng.

- Đối với nhân viên các phòng, khoa
+ Tích cực tham gia các phong trào thi đua;
+ Hoàn thành tốt công việc được giao, có tinh thần tương trợ đồng nghiệp;
+ Có trách nhiệm trong công việc, có ý thức cải tiến để nâng cao hiệu quả công việc;
+ Phối hợp công việc tốt với đồng nghiệp trong và ngoài đơn vị;
+ Giữ gìn an ninh trật tự công cộng, vệ sinh môi trường.
+ Thực hiện nghiêm túc phân công, phân nhiệm của nhà Trường.

- Đối với cán bộ quản lý
+ Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị theo đúng chức trách, thẩm quyền được giao; hoàn thành tốt mọi 
nhiệm vụ công tác, chỉ tiêu kế hoạch đơn vị được giao;
+ Thực hiện dân chủ, công bằng, kết nối nhân sự, giữ gìn sự đoàn kết, đạo đức nghề nghiệp trong đơn vị được giao 
quản lý, phụ trách;
+ Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong đơn vị được giao quản lý, phụ trách;
+ Gương mẫu trong làm việc, trong lối sống, không tham ô, được tín nhiệm; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất cho 
người lao động;
+ Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đoàn kết, chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, chính sách của Đảng, 
phát luật của Nhà nước; có phong trào thi đua tốt;
+ Đơn vị trực tiếp quản lý phải đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên và không có cán bộ, nhân viên nào vi 
phạm kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

c) Đối tượng nữ nghỉ thai sản theo chế độ quy định của Nhà nước được tính để bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”;
d) Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi 
dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại Trường để được bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”. 
Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi 
dưỡng, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì được tính để xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”;
e) Đối với cá nhân chuyển công tác, đơn vị mới có trách nhiệm bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” (trường hợp có 
thời gian công tác ở đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên phải có ý kiến nhận xét của đơn vị cũ);
Trường hợp cá nhân được điều động, biệt phái đến đơn vị khác trong một thời gian nhất định thì việc bình xét tặng danh hiệu 
“Lao động tiên tiến” do đơn vị cũ xem xét quyết định và được đơn vị tiếp nhận cá nhân được điều động, biệt phái xác nhận;
Các cá nhân có chức danh giảng viên nhưng tham gia quản lý hoặc điều động làm công tác khác, khi bình xét các danh hiệu 
thi đua, hình thức khen thưởng phải có ý kiến của cả 02 đơn vị mình đang tham gia giảng dạy, quản lý;
f) Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với các cá nhân mới làm việc tại Trường dưới 10 tháng; bị kỷ luật từ 
hình thức khiển trách trở lên.

4. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”
a) Tiêu chuẩn chung

- Đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến";
- Có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được Hội đồng khoa học cấp Trường công nhận, hoặc 
có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng tại đơn vị mang lại hiệu quả thiết thực.

b) Tiêu chuẩn cụ thể
- Đối với giảng viên

+ Sách chuyên khảo, sách giáo trình, tài liệu tham khảo được xuất bản tại các Nhà xuất bản có chỉ số ISSN.
+ Bài báo khoa học thuộc chuyên môn được đăng ở các tạp chí khoa học trong nước/quốc tế nằm trong danh mục tính 
điểm khoa học của Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước có điểm từ 1,0 trở lên.

- Đối với cán bộ quản lý: đơn vị trực tiếp quản lý phải đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên và không có cán 
bộ, nhân viên nào vi phạm kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

c) Cá nhân đạt một trong các thành tích sau được tính thay thế tiêu chuẩn có 01 sáng kiến để làm căn cứ xét tặng danh 
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hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”:
+ Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành theo quyết định phân công và được xác nhận kết 
quả tham gia soạn thảo văn bản của người có thẩm quyền;
+ Tham gia biên soạn chương trình, tài liệu, giáo dục mầm non; chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông đã 
được nghiệm thu, được người có thẩm quyền xác nhận;
+ Chủ biên 01 sách chuyên khảo được sử dụng trong giảng dạy;
+ Chủ biên 01 giáo trình hoặc đồng chủ biên 02 giáo trình môn học được sử dụng  trong giảng dạy;
+ Tác giả chính 01 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí chuyên ngành quốc tế nằm trong danh mục ISI hoặc Scopus;
+ Hướng dẫn chính đội tuyển thi Olympic quốc tế đoạt giải Ba trở lên; 
+ Tác giả chính của tác phẩm nghệ thuật đoạt giải Ba trở lên tại các Hội thi, Hội diễn cấp quốc gia;
+ Hướng dẫn 01 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên đoạt giải nhất cấp trường trở lên;
+ Tác giả chính của tác phẩm nghệ thuật được chọn tham gia triển lãm, Hội thi, Hội diễn cấp quốc gia;
+ Là tác giả chính bài báo khoa học được đăng tải trên các kỷ yếu hội thảo, tạp chí Khoa học – Công nghệ quốc gia 
được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước công nhận và tính điểm: Tác giả chính là người đứng đầu danh sách tác giả;
+ Là tác giả của sản phẩm khoa học - công nghệ được đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ hoặc được ứng dụng trong thực 
tiễn sản xuất, đời sống hoặc chuyển giao khoa học - công nghệ được địa phương, đơn vị sử dụng đánh giá có hiệu quả; 
+ Có ý tưởng sáng tạo hoặc sản phẩm khoa học tham gia hội thi cấp Đại học hoặc cấp trường đạt giải Nhất, Nhì, Ba.

Tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không  quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động 
tiên tiến” của đơn vị. Số cá nhân được lựa chọn theo nguyên tắc từ người có số phiếu đồng ý cao nhất trở xuống đến khi đủ tỷ 
lệ. Trường hợp cuối danh sách có nhiều người có số phiếu đồng ý như nhau thì do Chủ tịch Hội đồng quyết định lựa chọn.

5. Tiêu chuẩn danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc: Thực hiện theo Luật Thi đua, khen thưởng; 
Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật thi đua, khen thưởng; Văn bản hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục.

ĐIỀU 8. TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA ĐỐI VỚI TẬP THỂ
1. Danh hiệu “Đơn vị hoàn thành tốt công tác năm”

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao;
b) Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả;
c) Có trên 70% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Cá nhân xuất sắc công tác năm”.

2. Danh hiệu “Đơn vị hoàn thành xuất sắc công tác năm”
a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao;
b) Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả;
c) Có trên 85% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Cá nhân xuất sắc công tác năm”.

3. Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”
Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” được xét tặng hàng năm cho tập thể là các đơn vị trực thuộc Trường đạt các tiêu 
chuẩn sau:
d) Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao;
e) Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả;
f) Có trên 70% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức 
cảnh cáo trở lên;
g) Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

4. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”
Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được xét tặng hàng năm cho tập thể là các đơn vị trực thuộc Trường đạt các tiêu chuẩn sau:
a) Đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”;
b) Thể hiện tinh thần sáng tạo, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước;
c) Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao 
động tiên tiến”;
d) Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;
f) Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
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5. Danh hiệu Cờ thi đua cấp Bộ; Cờ thi đua của Chính phủ: Thực hiện theo Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 
91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi 
đua, khen thưởng; Văn bản hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục.

III. PHÂN LOẠI VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
ĐIỀU 9. CÁC LOẠI HÌNH KHEN THƯỞNG

1. Khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được là hình thức khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc hoặc 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân căn cứ theo quy định xem xét, đánh giá, công nhận.

2. Khen thưởng theo đợt (hoặc chuyên đề) là khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt được thành tích xuất sắc sau khi kết thúc đợt 
thi đua do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo, Hiệu trưởng nhà trường phát động.

3. Khen thưởng đột xuất là khen thưởng cho tập thể, cá nhân lập được thành tích đột xuất hoặc đặc biệt xuất sắc đột xuất.
Thành tích đột xuất là thành tích đạt được ngoài chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ mà tập thể, cá nhân được giao.
Thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất là thành tích đột xuất đạt được ở mức độ đặc biệt xuất sắc do Hiệu trưởng và thành 
viên Hội đồng Trường đặc trách hoạt động & phát triển quyết định.

4. Khen thưởng quá trình cống hiến là khen thưởng cho cá nhân có quá trình tham gia hoạt động trong các giai đoạn phát 
triển của Nhà trường, giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong Trường, có công lao, thành tích xuất sắc.

ĐIỀU 10. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
1. Giấy khen của Hiệu trưởng

a) Giấy khen của Hiệu trưởng để tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
- Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cuối năm;
- Lập được thành tích đột xuất trong năm;
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân; có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Nhà trường.

b) Giấy khen của Hiệu trưởng để tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
- Đạt được danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cuối năm;
- Lập được thành tích đột xuất trong năm học;
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước và các quy định của Nhà trường, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

c) Các hình thức khen thưởng cấp Bộ, và cấp Nhà nước
- Các hình thức khen thưởng như Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ, Huy chương, Huân chương các loại thực hiện theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng năm 2003 và các Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 
của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng; Văn bản hướng dẫn công 
tác thi đua trong ngành giáo dục.
- Các thành tích được tính thay thế tiêu chuẩn có sáng kiến để làm căn cứ xét tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Thực hiện theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của 
Thủ tướng Chính phủ, Văn bản hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục. 

2. Các hình thức khen thưởng khác
a) Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” 

Thực hiện theo quy định Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục.
b) Danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân” và “Nhà giáo Ưu tú”

- Đối tượng, tiêu chuẩn danh hiệu “Nhà giáo nhân dân” và “Nhà giáo ưu tú” được thực hiện theo Nghị định số 27/2015/
NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ;
- Danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” được xét và công bố 03 năm một lần vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo 
Việt Nam 20 tháng 11.
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IV. QUY TRÌNH VÀ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
ĐIỀU 11. THỜI GIAN VÀ QUY TRÌNH XÉT DUYỆT

1. Đối với danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng hàng năm 
a)  Thời gian tổ chức xét: kết thúc năm học, các đơn vị tiến hành bình xét, công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức 
khen thưởng;
b)  Quy trình xét duyệt

Bước 1. Cá nhân và tập thể viết báo cáo thành tích và sáng kiến, cải tiến (nếu có); đối chiếu với tiêu chuẩn các danh hiệu 
thi đua, hình thức khen thưởng, tự nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Trưởng đơn vị nhận xét, đóng góp ý 
kiến, đánh giá, và lập danh sách đề nghị về Phòng Tài chính – Nhân sự (TC-NS) để tổng hợp gửi đến Hội đồng Thi đua - 
Khen thưởng Trường;

Bước 2. Hội đồng khoa học & đào tạo cấp cơ sở tổ chức nghiệm thu sáng kiến, cải tiến của cá nhân và tập thể thuộc 
phạm vi quản lý và chuyển kết quả nghiệm thu, minh chứng cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường;

Bước 3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường căn cứ hồ sơ đề nghị đối chiếu với tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua, 
hình thức khen thưởng để tiến hành thẩm định, thảo luận thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị xét danh hiệu 
thi đua, hình thức khen thưởng, bỏ phiếu suy tôn các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; 

Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hiệu trưởng ra quyết định công nhận các danh hiệu thi đua, 
hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân theo thẩm quyền và lập hồ sơ trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xét, công 
nhận hoặc đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng không thuộc thẩm quyền.

2. Đối với khen thưởng đột xuất 
Trường hợp các tập thể, cá nhân đạt thành tích đặc biệt xuất sắc sau các đợt phát động thi đua, chuyên đề của Bộ, của 
Trường hoặc có thành tích đột xuất trong công tác thì đơn vị đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thường xét khen thưởng 
hoặc trình cấp cao hơn khen thưởng.

3. Đối với khen thưởng hàng tháng 
Ngày 25 hàng tháng, trưởng đơn vị đánh giá việc thi đua trong tháng của người lao động, gửi kết quả đánh giá về Phòng 
Tài chính – Nhân sự để tổng hợp và gửi BGH để đánh giá người lao động toàn trường. Kết quả đánh giá là căn cứ cho việc 
thưởng hàng tháng cho người lao động

ĐIỀU 12. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
1. Hồ sơ đề nghị của các đơn vị trong Trường:

- Bảng tổng hợp thi đua của đơn vị, danh sách đề nghị tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng của đơn vị;
- Biên bản họp xét thi đua, khen thưởng của đơn vị;
- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân; nộp 03 bản khi được đề nghị khen thưởng từ cấp Bộ trở lên.
Hồ sơ gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cấp Trường theo quy định.

2. Hồ sơ do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp Trường trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối 
với các danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập thể lao động 
xuất sắc (cho Trường), các hình thức khen thưởng cấp Bộ, cấp Nhà nước. Căn cứ kết quả bình xét thi đua, đề nghị của Hội 
đồng Thi đua - Khen thưởng cấp Trường, Thường trực thi đua hoàn thiện hồ sơ, hướng dẫn các tập thể, cá nhân được đề 
nghị khen thưởng cấp cao hoàn thiện hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trình Hội đồng thi đua khen thưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét.

ĐIỀU 13. THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG ĐƠN GIẢN
1. Những trường hợp có đủ các điều kiện sau đây được đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản:

- Việc khen thưởng phục vụ yêu cầu chính trị, kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 
của Nhà trường;
- Cá nhân, tập thể lập được thành tích xuất sắc đột xuất trong quá trình công tác, lao động, học tập;
- Thành tích, công trạng rõ ràng.
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2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản:
- Tờ trình của đơn vị đề nghị khen thưởng;
- Biên bản họp xét thi đua , khen thưởng cấp Trường;
- Báo cáo thành tích theo mẫu ban hành kèm theo Quy định này;
- Hồ sơ đề nghị được lập thành 02 bộ (bản chính) đối với hình thức khen thưởng cấp Bộ/Tỉnh; 04 bộ (bản chính) đối với 
hình thức khen thưởng cấp Nhà nước.

ĐIỀU 14. LƯU TRỮ HỒ SƠ KHEN THƯỞNG
Phòng Tài chính – Nhân sự có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ khen thưởng của Trường để phục vụ cho việc tra cứu hồ sơ, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo hoặc xác nhận hồ sơ theo yêu cầu, thực hiện đúng quy định về lưu trữ hồ sơ.

V. HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG
ĐIỀU 15. HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRƯỜNG

1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn do Hiệu trưởng Nhà trường quyết định thành lập gồm:
a) Chủ tịch: Hiệu trưởng;
b) 01 Phó Chủ tịch thường trực: Thư ký Hội đồng Trường;
c) 01 Phó Chủ tịch: Phó Hiệu trưởng thường trực Nhà trường;
d) Các thành viên là Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn và các Trưởng đơn vị trong Trường tham mưu giúp việc do Hiệu 
trưởng quyết định.

2. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng có thể mời một số đại biểu có liên quan tham dự cuộc họp 
của Hội đồng; các đại biểu mời  dự họp được phát biểu ý kiến, nhưng không có quyền biểu quyết tại cuộc họp của Hội đồng.

3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường thực hiện chức năng tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng về công tác thi đua, khen 
thưởng; làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
Trường hợp ý kiến các thành viên Hội đồng ngang nhau thì ý kiến của Chủ tịch Hội đồng là quyết định.

4. Nhiệm vụ của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường:
a) Tổ chức phát động, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện phong trào thi đua và nhân rộng điển hình tiên 
tiến, gương người tốt, việc tốt trong lĩnh vực, nhiệm vụ quản lý của Trường, đảm bảo cho phong trào phát triển mạnh mẽ, 
sâu rộng, đúng hướng, thiết thực và có hiệu quả;
b) Bình xét, lựa chọn những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua, trình Hiệu 
trưởng, quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị Hiệu trưởng trình cấp 
trên khen thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao hơn theo quy định;
c) Tổng kết, sơ kết phong trào thi đua của Trường, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định;
d) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao.
Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường do Hiệu trưởng quy định.

VI. MỨC CHI TIỀN THƯỞNG VÀ CÁC CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI
ĐIỀU 16. MỨC THƯỞNG CHO THÀNH TÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG NCKH

STT CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC MỨC TIỀN THƯỞNG

1 Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học

1.1 Hoàn thành đề tài cấp Nhà nước Tác giả chính: 80.000.000đ /đề tài
Tác giả phụ: 20.000.000đ/ đề tài

1.2 Hoàn thành đề tài Nafosted Tác giả chính: 60.000.000đ/ đề tài
Tác giả phụ: 15.000.000đ/ đề tài

1.3 Hoàn thành đề tài cấp Bộ và tương đương Tác giả chính: 50.000.000đ/ đề tài
Tác giả phụ: 10.000.000đ/đề tài

1.4 Hoàn thành đề tài cấp Trường Tác giả chính: 20.000.000đ/ đề tài
Tác giả phụ: 4.000.000đ/ đề tài

1.5 Hoàn thành đề tài trọng điểm cấp Trường Tác giả chính: 30.000.000đ/ đề tài
Tác giả phụ: 5.000.000đ/đề tài
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1.6 Đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên đạt giải thưởng Tác giả chính: 1.000.000đ/đề tài
Tác giả phụ: 500.000đ/đề tài

1.7 Hướng dẫn NCKH sinh viên đạt giải cấp trường Tác giả 500.000đ/đề tài

1.8 Hướng dẫn NCKH sinh viên đạt giải cấp Thành phố/Bộ Tác giả chính 1.000.000đ/đề tài
Tác giả phụ 500.000đ/đề tài

2 Công bố kết quả nghiên cứu

2.1
Bài đăng tạp chí ISI (SSCI, SCI, SCIE, AHCI), hoặc đạt Scopus Q1, ABDC hạng 
A, A*

Tác giả chính: 80.000.000đ/bài
Tác giả phụ: 20.000.000đ/bài

2.2
Bài đăng tạp chí ISI (SSCI, SCI, SCIE, AHCI), hoặc đạt Scopus Q2 , ABDC hạng 
B

Tác giả chính: 70.000.000đ/bài
Tác giả phụ: 20.000.000đ/bài

2.3
Bài đăng tạp chí ISI (SSCI, SCI, SCIE, AHCI), hoặc đạt Scopus Q3 – Q4, ABDC 
hạng C

Tác giả chính: 60.000.000đ/bài
Tác giả phụ: 15.000.000đ/bài

2.4 Bài đăng tạp chí Scopus (tra cứu theo địa chỉ http://www.scopus.com) Tác giả chính: 50.000.000đ/bài
Tác giả phụ: 10.000.000đ/bài

2.5
Bài Hội thảo đăng Kỷ yếu khoa học quốc tế được các nhà xuất bản khoa học công 
bố, dưới dạng book chapter hoặc bài báo khoa học, có ISSN hoặc ISBN

Tác giả chính: 5.000.000đ/bài
Tác giả phụ: 1.500.000đ/bài

2.6
Bài đăng tạp chí quốc tế (có ISSN) chưa đạt tiêu chuẩn mục 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 trên 
đây

2.7

Tạp chí trong nước thuộc danh mục tạp chí được HĐCDGSNN chấp nhận:

- Tạp chí từ 01 điểm trở lên Tác giả chính: 5.000.000đ/bài
Tác giả phụ: 1.500.000đ/bài

- Tạp chí có 0,75 điểm Tác giả chính: 3.000.000đ/bài
Tác giả phụ: 1.000.000đ/bài

- Tạp chí có 0,5 điểm Tác giả chính: 2.000.000đ/bài
Tác giả phụ: 750.000đ/bài

- Tạp chí có 0,25 điểm Tác giả chính: 1.000.000đ/bài
Tác giả phụ: 500.000 đồng/bài

2.8
Bài đăng trên tạp chí khoa học không thuộc danh mục tạp chí thuộc HĐCDGSNN 
chấp nhận, có ISSN

Tác giả chính: 2.000.000đ/bài
Tác giả phụ: 750.000đ/bài

2.9

- Bài đăng trong Kỷ yếu Hội thảo trong nước (cấp cơ sở giáo dục đại học) được xuất 
bản, hoặc được công bố toàn văn trên website của cơ sở giáo dục đại học tổ chức 
hội thảo và có ISSN hoặc ISBN

Tác giả chính: 2.000.000đ/bài
Tác giả phụ: 750.000đ/bài

- Giáo trình, sách chuyên khảo Tác giả chính: 20.000.000đ/tài liệu
Tác giả phụ : 4.000.000đ/tài liệu

- Tài liệu tham khảo Tác giả chính: 12.000.000đ/tài liệu
Tác giả phụ : 2.000.000đ/tài liệu

- Tài liệu hướng dẫn, cẩm nang Tác giả chính: 10.000.000đ/ tài liệu
Tác giả phụ: 1.500.000đ/ tài liệu

ĐIỀU 17. MỨC THƯỞNG TRONG THI ĐUA HẰNG THÁNG
1. Thưởng cho thành tích thi Toefl định kỳ hàng tháng 

- Từ 500 điểm: 500.000đ/tháng;
- Từ 550 điểm: 600.000đ/tháng.

2. Thưởng cho năng lực và ý thức công việc hằng tháng
Tiêu chí đánh giá thưởng năng lực & ý thức công việc như sau:

STT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
MỨC ĐỘ

CHƯA ĐẠT ĐẠT TB ĐẠT KHÁ ĐẠT GIỎI ĐẠT XUẤT SẮC

1 Khả năng nắm bắt công việc o o o o o

2 Kiến thức về công việc o o o o o
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3 Chất lượng/ áp lực công việc o o o o o

4 Chăm chỉ, nhiệt tình o o o o o

5 Giao tiếp, thái độ o o o o o

6 Tuân thủ sự phân công o o o o o

7 Ngoại hình, tác phong o o o o o

8 Tuân thủ nội quy, quy định của trường o o o o o

9 Khả năng sáng tạo o o o o o

10 Tiếng Anh o o o o o

- Chưa đạt: 0 điểm
- Đạt TB: 2 điểm
- Đạt Khá: 3 điểm
- Đạt Giỏi: 4 điểm
- Đạt Xuất sắc: 5 điểm

Lấy tổng số điểm nhân với 100.000đ/điểm
Mức thưởng tối đa 5.000.000đ/người/tháng
Khoản thưởng này được xét hàng tháng và chi thưởng cùng thu nhập hàng tháng.

ĐIỀU 18. MỨC THƯỞNG TRONG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
Áp dụng cho cán bộ, giảng viên, nhân viên hoàn thành bậc học cao hơn:

- Hoàn thành bậc cử nhân: 500.000đ/người/tháng
- Hoàn thành bậc thạc sĩ: 1.000.000đ/người/tháng
- Hoàn thành tiến sĩ: 2.000.000đ/người/tháng

Khoản thưởng này được xét khi người lao động được cấp bằng bậc học cao hơn  và được cộng vào thu nhập hàng tháng của người lao động.

ĐIỀU 19. MỨC THƯỞNG CÁC NGÀY LỄ TẾT
1. CÁC DỊP LỄ

- Cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên khối văn phòng: 400.000đ – 600.000 đ/người/dịp
- Nhân viên khối hành chánh: 200.000đ/người/dịp
- Giảng viên cơ hữu các chức danh giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ: 3.000.000đ/người/dịp
- Hiệu trưởng: 5.000.000đ/người/dịp

2. TẾT ÂM LỊCH
Căn cứ vào kết quả xét thi đua năm liền trước năm thưởng Tết âm lịch, mức thưởng như sau:
- Người lao động Việt Nam

+ Xếp loại A: 80% thu nhập tháng 12 của năm liền trước năm thưởng Tết;
+ Xếp loại B: 60% thu nhập tháng 12 của năm liền trước năm thưởng Tết;
+ Xếp loại C: 40% thu nhập tháng 12 của năm liền trước năm thưởng Tết;
+ Xếp loại D: 20% thu nhập tháng 12 của năm liền trước năm thưởng Tết.

- Người lao động nước ngoài
+ Xếp loại A: 40% thu nhập tháng 12 của năm liền trước năm thưởng Tết;
+ Xếp loại B: 30% thu nhập tháng 12 của năm liền trước năm thưởng Tết;
+ Xếp loại C: 20% thu nhập tháng 12 của năm liền trước năm thưởng Tết;
+ Xếp loại D: 10% thu nhập tháng 12 của năm liền trước năm thưởng Tết.

ĐIỀU 20. MỨC THƯỞNG CỐNG HIẾN
- Áp dụng cho nhân sự cơ hữu có thâm niên từ 05 năm trở lên. 
- Tùy trường hợp HĐT sẽ xem xét theo đề nghị của Hiệu trưởng.
- Mức thưởng từ 10.000.000đ đến 50.000.000đ.
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ĐIỀU 21. MỨC THƯỞNG KHI HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC 
Định kỳ tháng 03 và tháng 08 hàng năm, căn cứ vào kết quả đánh giá, xếp loại người lao động của 06 (sáu) tháng liền trước, mức 
thưởng như sau:

STT CHỨC VỤ
 MỨC THƯỞNG 

 THÂM NIÊN 
 MỨC A  MỨC B  MỨC C 

1 Cán bộ quản lý 750,000 500,000 250,000 200,000
2 Giảng viên, nhân viên văn phòng 200,000 150,000 50,000 100,000

3 Nhân viên hành chính, dịch vụ 150,000 125,000 75,000 50,000

Ghi chú: Người lao động làm từ 06 tháng trở lên được xét thưởng kết quả hoàn thành công việc theo qui định 
trên, thâm niên áp dụng cho người lao động công tác tại từng vị trí trên 01 năm.

Mức thưởng này được cộng vào thu nhập hàng tháng của người lao động kể từ ngày có quyết định khen thưởng.

ĐIỀU 22. TIỀN THƯỞNG KÈM THEO CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CỦA CÁC 
CẤP TRÊN TRƯỜNG

Thực hiện theo quy định tại các các Điều 69, 70, 71, 72, 73 và Điều 74 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ.
Cá nhân được tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được ưu tiên cử đi nghiên cứu, học tập, công tác, bồi dưỡng 
nâng cao trình  độ chuyên môn, nghiệp vụ ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

VII. XỬ LÝ VI PHẠM VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ HIỆU 
LỰC THI HÀNH

ĐIỀU 23. XỬ LÝ VI PHẠM, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ THI ĐUA, KHEN 
THƯỞNG.

1. Cấp nào ra quyết định khen thưởng thì có thẩm quyền hủy bỏ quyết định khen thưởng, tước danh hiệu vinh danh, thu hồi 
hiện vật, tiền thưởng đã trao.

2. Trình tự, thủ tục xử lý vi phạm về thi đua, khen thưởng thực hiện theo quy định tại Điều 78 và Điều 79 Nghị định số 
91/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật  sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, Hiệu trưởng có trách nhiệm giải quyết hoặc đề nghị cấp 
trên giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

ĐIỀU 24. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ vào tình hình thực tế của Nhà trường, hàng năm Hội đồng thi đua Khen thưởng cấp Trường tham mưu cho Hiệu 

trưởng:
a. Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, lựa chọn tập thể, cá 
nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Tổ chức, tổng kết, sơ 
kết vào cuối năm học, kỳ học và kết thúc các phong trào thi đua;
b. Xây dựng kế hoạch hàng năm để tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm thi đua, 
khen thưởng.

2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trường có trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện các phong trào thi đua do Trường 
phát động tại đơn vị  mình,  phát động phong trào thi đua của đơn vị, tổ chức đăng ký thi đua, thực hiện tổng kết, sơ kết 
phong trào thi đua, bình xét, đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích, đạt tiêu chuẩn với Hội đồng Thi 
đua - Khen thưởng Nhà trường; phối hợp với Phòng Tài chính - Nhân sự trong quá trình triển khai thực hiện, hoàn thiện 
hồ sơ thi đua, khen thưởng theo quy định.

3. Phòng Tài chính - Nhân sự có trách nhiệm giúp Hiệu trưởng, chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng hướng dẫn các đơn 
vị thực hiện các văn bản pháp quy về thi đua, khen thưởng hiện hành, theo dõi công tác thi đua, khen thưởng của các đơn 
vị, hướng dẫn các cá nhân, tập thể hoàn thiện hồ sơ thi đua, khen thưởng theo đúng quy định.

4. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện vấn đề chưa phù hợp thì các đơn vị phản ánh bằng văn bản về Phòng Tài chính - 
Nhân sự để xem xét, bổ sung, sửa  đổi.
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XIV. QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ 
DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ

I. QUY ĐỊNH CHUNG
ĐIỀU 1. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Quy chế này quy định về việc sử dụng thư điện tử để trao đổi thông tin điện tử trong hoạt động của Trường Đại học Quốc 
tế Sài Gòn.

2. Quy chế này áp dụng cho tất cả các cá nhân, các đơn vị, các đoàn thể trực thuộc Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn quản lý.

ĐIỀU 2. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
Trong quy chế này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
a/. Thư điện tử (e-mail) là phương tiện liên lạc, trao đổi thông tin thông qua các hộp thư điện tử trên Internet của các tổ chức 
và cá nhân; Mỗi hộp thư có tên gồm:
[tên-riêng]@[tên-miền].
b/. Tên-miền (domain name) của cơ sở giáo dục đại học là tên đăng ký sở hữu của cơ sở đó trên mạng Internet. Các cơ sở giáo 
dục đại học tại Việt Nam phải có tên miền chung cấp hai là edu.vn. Tên miền của cơ sở giáo dục đại học (được gọi tắt là tên-
miền-riêng), có mẫu như sau:
[Mã-tên-cơ-sở-giáo-dục-đại-học].edu.vn
Trong đó Mã-tên-cơ-sở-giáo-dục-đại-học là cụm ký tự viết tắt bằng tiếng Việt hay tiếng Anh của cơ sở giáo dục đại học.

ĐIỀU 3. YÊU CẦU CHUNG VỀ HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ 
1. Các thông tin điện tử trao đổi trong hệ thống thư điện tử của Trưởng Đại học Quốc tế Sài Gòn thực hiện theo Quyết định số 

72/2002/QĐ-TTg ngày 10/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thống nhất dùng bộ mã các ký tự chữ Việt theo tiêu 
chuẩn TCVN 6909:2001 trong việc lưu trữ dữ liệu và trao đổi thông tin.

2. Tiêu chuẩn về truy cập thông tin thực hiện theo quy định tại Thông tư 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông 
tin và Truyền thông ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

 ĐIỀU 4. CÁC HÀNH VI NGHIÊM CẤM
1. Các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật và các quy định có liên quan khác của Nhà nước.
2. Không cố ý lưu chuyển trên hệ thống thư điện tử các văn bản, tài liệu có tính mật theo quy định của pháp luật.
3. Không cố ý phát tán thư rác, virus và các hành động làm ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống.
4. Tuyệt đối không phát tán, chuyển tiếp thư có nội dung văn hoá đồi trụy, chống phá Nhà nước, kích động bạo lực và chiến 

tranh, gây chia rẽ đoàn kết giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo và các đơn thư khiếu nại, tố cáo, bôi xấu nhà trường, gây chia 
rẽ nội bộ.

II. TỔ CHỨC, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ
ĐIỀU 5. HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN

1. Hệ thống thư điện tử Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (gọi tắt là “SIUmail”) được xây dựng và vận hành trên hạ tầng kỹ thuật 
mạng thông tin của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, có khả năng trao đổi thông tin qua Internet;

2. SIUmail cung cấp các dịch vụ miễn phí cho tất cả các cá nhân và đơn vị trong Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn với mục đích 
phục vụ cho việc trao đổi thông tin trong công tác, học tập, nghiên cứu và giảng dạy;

3. Địa chỉ của hộp thư điện tử trong SIUmail có dạng: [tên-tài-khoản]@siu.edu.vn

ĐIỀU 6. QUY TRÌNH CẤP MỚI, CẤP LẠI, QUẢN LÝ VÀ THU HỒI HỘP THƯ ĐIỆN TỬ
1. Việc cấp mới sẽ áp dụng cho các cá nhân làm việc tại Trường. Cá nhân và tập thể được sự đồng ý từ Ban Giám hiệu Trường 

về việc cấp hộp thư điện tử mới có quyền được cấp và sử dụng.
2. Việc cấp lại, kích hoạt lại tài khoản, thay đổi tài khoản được áp dụng đối với các cá nhân đã được cấp hộp thư điện tử nhưng 

vì lý do nào đó, chẳng hạn như: chuyển đổi công tác, đổi họ tên, sinh viên tốt nghiệp được giữ lại Trường, bị khóa hộp thư do 
quá 06 tháng không sử dụng, …). Các cá nhân này làm đơn xin cấp lại. 

3. Các hộp thư điện tử không truy xuất (login) trong thời gian 06 tháng sẽ tự động bị hệ thống vô hiệu hóa. Các cá nhân có nhu 
cầu sử dụng lại cần thực hiện theo khoản 2 của điều này.
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4. Việc thu hồi các hộp thư điện tử áp dụng đối với các trường hợp bị buộc thôi việc hoặc vi phạm những hành vi bị nghiêm 
cấm đối với việc sử dụng SIUmail.

5. Tất cả các trường hợp cấp mới, vô hiệu hóa hộp thư, ..  sẽ được thông báo qua điện thoại của cá nhân hoặc tập thể.

ĐIỀU 7. TÊN HỘP THƯ ĐIỆN TỬ
Các cá nhân, đơn vị trong Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn được đăng ký, quản lý và sử dụng hộp thư điện tử của Trường; Mỗi hộp 
thư được cấp có địa chỉ hộp thư là duy nhất được đặt theo nguyên tắc ngắn gọn, không trùng lắp, dễ nhớ và dễ tìm. Cụ thể như sau:

- Địa chỉ dành cho cá nhân: [tên-người-dùng]@siu.edu.vn
Trong đó, “tên-người-dùng” là họ tên của cá nhân người được cấp hộp thư điện tử, trong trường hợp bị trùng họ và tên thì có 
thể được ghi thêm tên viết tắt của phòng ban (nơi làm việc) ở phía sau để phân biệt, trường hợp nếu tên quá dài sẽ được ghi ngắn 
gọn bằng họ và tên bỏ phần chứ lót để phân biệt.
- Địa chỉ dành cho đơn vị khoa: [tên-khoa]@siu.edu.vn
- Địa chỉ dành cho các đơn vị và tổ chức còn lại: [tên-đơn-vị]@siu.edu.vn
Trong đó, “tên-khoa” và “tên-đơn-vị” được viết tắt các chữ đầu trong phần tên.

ĐIỀU 8. SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ TRONG CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH, ĐIỀU HÀNH
1. Các cá nhân, đơn vị trong Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn phải dùng hộp thư điện tử của Trường cung cấp (SIUmail) khi 

giao dịch công tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường.
2. Phòng Hành chính là đơn vị duy nhất ban hành các văn bản hành chính, điều hành có giá trị pháp lý của Ban Giám hiệu, 

của các cơ quan, tổ chức có liên quan thông qua hệ thống thư điện tử hoặc công văn điện tử (không kèm văn bản giấy) và có 
giá trị tương đương.

3. Các loại thông tin, văn bản có thể sử dụng thư điện tử để trao đổi, thông báo, điều hành và quản lý:
- Thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo;
- Lịch công tác của cá nhân, đơn vị;
- Các tài liệu trao đổi phục vụ công việc của đơn vị, tài liệu học tập, nghiên cứu, tài liệu phục vụ các cuộc họp, báo cáo chuyên 
đề;
- Văn bản gửi đến các cá nhân, đơn vị để biết, hoặc để xử lý;
- Thư mời, công văn, kế hoạch, báo cáo, các thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo và các văn bản khác.
- Thông báo về việc tải văn bản có giá trị pháp lý được đăng tải trên trang web của các cơ quan đảng, nhà nước;

4. Các văn bản được chuyển qua hệ thống thư điện tử theo đúng quy định của pháp luật, được đảm bảo xác thực trong giao dịch 
điện tử sẽ có giá trị pháp lý tương đương với văn bản giấy và cơ quan, đơn vị, hoặc cá nhân gửi có thể không phải gửi thêm 
văn bản giấy.

ĐIỀU 9. SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ TRONG CÔNG TÁC HỌC TẬP, GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO
Các giảng viên, giáo vụ và các đơn vị liên quan đến công tác đào tạo có trách nhiệm dùng hệ thống thư điện tử để gửi các loại hình 
thư điện tử như sau:

1. Thông tin, thông báo về việc học, dạy, kiểm tra và thi cử.
2. Các loại tài liệu học tập và nghiên cứu cho giảng viên, người học có liên quan.
3. Trao đổi thông tin về việc dạy-học giữa giảng viên và người học.
4. Thăm dò, lấy ý kiến về người dạy, người học, chương trình đào tạo và các nội dung hoạt động khác sau khi người học tốt 

nghiệp.

ĐIỀU 10. ĐƠN VỊ QUẢN LÝ HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN
Phòng Công nghệ thông tin là đơn vị chịu trách nhiệm:

1. Quản trị toàn bộ hệ thống thư điện tử của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn.
2. Đảm bảo cho Hệ thống thư điện tử của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn hoạt động ổn định, liên tục (24/24), thông suốt và 

thuận tiện khi sử dụng.
3. Đảm bảo sự an toàn thông tin của hệ thống thư điện tử.
4. Quản lý việc cấp mới, thay đổi, thu hồi hộp thư điện tử.
5. Ngăn chặn các loại thư rác được gửi đi, hoặc gửi đến hệ thống thư điện tử (SIUmail) của Trường.
6. Tiếp nhận và xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình sử dụng thư điện tử của các đơn vị và cá nhân trong toàn trường.
7. Tổ chức sao lưu sắp xếp và lưu trữ hệ thống thư điện tử của trường theo quy định của pháp luật. Định kỳ sáu (06) tháng một 

lần, có kế hoạch và triển khai thực hiện việc duy trì, phát triển hệ thống thư điện tử.
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8. Lên kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn cho người dùng khai thác và sử dụng có hiệu quả Hệ thống thư 
điện tử của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn.

ĐIỀU 11. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG HỘP THƯ ĐIỆN TỬ
Mỗi cá nhân được cấp hộp thư hoặc được phân công quản lý hộp thư điện tử của đơn vị phải có trách nhiệm:

1. Không thực hiện những hành vi bị nghiêm cấm ở Điều 4.
2. Thường xuyên kiểm tra thư điện tử định kỳ trong ngày để trao đổi công việc, cập nhật trạng thái liên lạc;
3. Đối với các thư quan trọng, phải xác thực lại nguồn gốc nội dung thư với người gửi qua các hình thức liên lạc khác.
4. Quản lý và lưu trữ nội dung thư điện tử trên máy chủ hợp lý; Định kỳ xóa những thư điện tử đã cũ không còn giá trị để tiết 

kiệm dung lượng và tăng tốc độ truy xuất hệ thống.
5. Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình đưa vào hoặc gửi đi trong hộp thư mình quản lý.
6. Quản lý an toàn thông tin về tài khoản, mật khẩu và nội dung của hộp thư điện tử được cấp, hoặc được phân công quản lý.
7. Không truy nhập vào hộp thư của người khác, không để người khác sử dụng địa chỉ, hộp thư điện tử của mình.
8. Hạn chế sử dụng hộp thư của Trường vào những việc mang tính riêng tư, cũng như sử dụng hộp thư điện tử miễn phí khác 

(như Yahoo, Hotmail, Gmail, …) để trao đổi thông tin trong quá trình xử lý công việc.
9. Khi nhận được các loại thư phản động, kích động, có nội dung không lành mạnh, … hoặc phát hiện hiện tượng gây rối, làm mất 

an ninh, an toàn thông tin trên mạng, cần nhanh chóng thông báo ngay cho Phòng Công nghệ thông tin để có biện pháp xử 
lý thích hợp.

ĐIỀU 12. TRÁCH NHIỆM CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN
1. Trưởng đơn vị phải bổ biến quy chế này trong đơn vị và phân công cụ thể người chịu trách nhiệm quản lý và xử lý công việc 

khi tiếp nhận các thông tin qua hộp thư điện tử của đơn vị.
2. Khi có quyết định chính thức của các đợt tuyển mới hoặc thay đổi nhân sự ở các đơn vị, Phòng Hành chính chịu trách nhiệm 

lập danh sách thông báo cho cán bộ phụ trách hệ thống thư điện tử để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp trong việc sử dụng.
3. Lãnh đạo đơn vị có trách nhiệm hỗ trợ các cá nhân thuộc đơn vị mình quản lý trong việc đăng ký sử dụng hệ thống thư điện 

tử của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn.
4. Trưởng, phó đơn vị các cấp trong toàn trường phải là người đi đầu, gương mẫu sử dụng hộp thư điện tử trong công tác điều 

hành, quản lý, giải quyết công việc.
5. Trong quá trình sử dụng, nếu có trục trặc hoặc sự cố về hệ thống thư điện tử, các cá nhân và đơn vị tham gia hệ thống thư 

điện tử của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn có nhiệm vụ thông báo ngay cho Trung tâm Tin học để kịp thời sửa chữa tránh 
ảnh hưởng đến việc sử dụng chung của toàn Trường.

ĐIỀU 13. THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM
Tất cả các hộp thư điện tử của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn đều phải chịu sự thanh tra, kiểm tra và xử lý của các cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
Các trường hợp bị phát hiện vi phạm trong quá trình sử dụng, tùy theo mức độ sai phạm, các nhân hoặc đơn vị sẽ bị xử lý theo quy 
định của Nhà trường, hoặc cao hơn theo quy định, pháp luật của Nhà nước.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ĐIỀU 14. TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BAN GIÁM HIỆU VÀ CÁC CÁ NHÂN THAM GIA VÀO 
HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN CÓ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN 
NGHIÊM TÚC QUY CHẾ NÀY.

ĐIỀU 15. PHÒNG TÀI CHÍNH CĂN CỨ VÀO KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG 
TIN ĐƯỢC BAN GIÁM HIỆU PHÊ DUYỆT HẰNG NĂM, BỐ TRÍ KINH PHÍ CHO VIỆC ĐẢM BẢO HOẠT 
ĐỘNG THÔNG SUỐT CỦA HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN 
(SIUMAIL) THEO QUY ĐỊNH.



XV. ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM
PHẦN 1: SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ
I. KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC 
TẾ SÀI GÒN

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn được thành lập theo Quyết định số 1273/QĐ-TTg ngày 24/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (Saigon International University) sau đây được gọi tắt là SIU, là trường đại học tư thục đào tạo 
theo tiêu chuẩn quốc tế với tôn chỉ:

a) Đào tạo các chương trình giảng dạy bằng 
tiếng Việt và tiếng Anh trình độ quốc tế trong 
các lĩnh vực khoa học - công nghệ, khoa học sức 
khỏe, khoa học quản lý, kinh tế, giáo dục, xã 
hội, nghệ thuật và nhân văn.
b) Chủ trương tinh thần Việt Nam, khoa học 
thế giới.
c) Khẳng định uy tín về chất lượng giáo dục, 
đào tạo và nghiên cứu để hòa nhập, phục vụ 
cộng đồng và xuất khẩu giáo dục ra nước ngoài, 
được quốc tế công nhận.
Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn đào tạo theo 
tiêu chuẩn quốc tế trình độ cao đẳng, đại học và 
sau đại học đa ngành, liên thông hệ thống giáo 
dục đại học Việt Nam và quốc tế. Sinh viên có 
đầy đủ phẩm chất đạo đức, tri thức, sức khỏe, 
tinh thần dân tộc, có kỹ năng quan hệ xã hội, 
đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển của đất 
nước. 

II. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN
Tùy theo tình hình cụ thể, Hiệu trưởng xin ý kiến Hội đồng Trường xem xét phân công lại chức năng - nhiệm vụ; bố trí, sắp xếp 
lại để thành lập mới hoặc giải thể các khoa/phòng/ban/trung tâm cho phù hợp nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của trường.
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III. NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG
1. CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI
Một là, sự quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển và quy hoạch mạng lưới trường 
ĐH, CĐ; việc đề ra các chính sách đào tạo cụ thể và sự tổ chức thực hiện của các địa phương và các trường; việc tạo điều kiện để 
các trường tham gia các dự án và các chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ quản.
Hai là, nhu cầu của thị trường lao động luôn cần nguồn nhân lực có khả năng hoạt động thực tiễn không chỉ cho vùng trọng 
điểm kinh tế phía Nam, của cả nước mà còn cho khu vực và các nước phương Tây.
Ba là, sự phát triển mạnh mẽ số lượng các tổ chức/doanh nghiệp ký kết hỗ trợ SIU, nơi tiếp nhận sinh viên thực tập, thực tế, tạo 
việc làm, thu dụng nhân công, cung cấp học bổng... Mặt khác, các tổ chức/doanh nghiệp còn là hỗ trợ Trường Đại học Quốc tế 
Sài Gòn trong việc góp ý chương trình đào tạo, cung ứng chuyên gia thỉnh giảng phụ trách các hội thảo/tập huấn; nơi có nhu cầu 
về nghiên cứu ứng dụng, là địa chỉ chuyển giao kết quả nghiên cứu của Trường.

2. CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG
Một là, phẩm chất, năng lực lãnh đạo, trong đó đặc biệt là có tầm nhìn và khả năng hoạch định chiến lược, sự đồng thuận trong 
thực hiện mục tiêu chung và ý chí vươn lên không ngừng để hoàn thành nhiệm vụ.
Hai là, phẩm chất, năng lực của giảng viên đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế - có thể thấy qua quá trình kiểm định quốc tế của 
IACBE.
Ba là, đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ quản lý, giảng viên, nhân viên được quan tâm cải thiện, tạo động lực cho đội 
ngũ toàn tâm, toàn ý gắn bó với Trường.
Bốn là, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, trong quá trình hoạt động với cơ cấu tổ chức hợp lý, đang tiếp tục mở rộng và phát 
triển quy mô đào tạo đa ngành, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thành phố Hồ Chí Minh. Trường có nhiều 
hoạt động nâng cao chất lượng giảng dạy, đẩy mạnh NCKH và chuyển giao công nghệ, tiếp cận các chương trình nghiên cứu 
trọng điểm của Thành phố; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học; tăng cường đầu tư CSVC, trang thiết bị.
Năm là, sự quan tâm, đầu tư của HĐT về các mặt nhân sự, tài chính, đất đai, cơ sở vật chất… phục vụ việc dạy - học - nghiên cứu - 
sinh hoạt của giảng viên, nhân viên, sinh viên;  cũng như phát huy vai trò của Trường trong các hoạt động tại địa phương. HĐT 
quyết tâm xây dựng Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn là một trường đại học quốc tế đa ngành, định hướng là một trường đại học 
nghiên cứu và xem đây là yếu tố quan trọng nhằm giúp trường đào tạo đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn đồng bộ về cơ 
cấu, thích ứng với nghề nghiệp, phục vụ tốt yêu cầu phân công lại lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế của 
Việt Nam, góp phần vào việc phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh.

IV. CƠ SỞ PHÁP LÝ
Đề án vị trí việc làm trong Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn được xây dựng dựa trên các cơ sở pháp lý sau:

 Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường Đại học”;
 Luật Giáo dục Đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội;
 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý nhân viên;
 Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định 

mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập;
 Nghị quyết số 14/2005-NQ-CP ngày 02/11/2005 của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam 

giai đoạn 2006-2020;
 Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao 

đẳng giai đoạn 2006-2020;
 Quyết định số 47/2014/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc 

đối với giảng viên;
 Quyết định số 6639/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Quy hoạch phát triển 

nguồn nhân lực ngành giáo dục giai đoạn 2011-2020”;
 Quyết định số 1273/QĐ-TTg ngày 24/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép thành lập Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn;
 Quy chế tổ chức & hoạt động của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

PHẦN 2: XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM 
VIỆC VÀ CƠ CẤU QUẢN LÝ
I. XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM

A. VỊ TRÍ VIỆC LÀM THUỘC NHÓM CÔNG VIỆC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH: 11 vị trí
1. VỊ TRÍ CẤP TRƯỞNG ĐƠN VỊ (HIỆU TRƯỞNG): 01 vị trí, 01 người
3 Hiệu trưởng là người trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động của nhà trường; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ 
quan quản lý giáo dục trực tiếp và trước HĐT về việc thực hiện các quy định, quy chế về giáo dục - đào tạo, bảo đảm chất lượng 
hoạt động giáo dục - đào tạo và những hoạt động khác của trường trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao;
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3 Hiệu trưởng phải bảo đảm có đủ các tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ nhà trường tương ứng, quy chế tổ chức và hoạt 
động của nhà trường ngoài công lập, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín, đã qua giảng dạy hoặc tham gia quản lý giáo 
dục Cao đẳng, Đại học ít nhất 05 năm, có học vị từ Tiến sĩ và học hàm Phó giáo sư trở lên. Hiệu trưởng được HĐT bầu bằng bỏ 
phiếu kín và được cấp trên công nhận;
3 Ngoài các nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều lệ trường đại học, Hiệu trưởng còn có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

  Tổ chức thực hiện các quyết định của HĐT;
  Kiến nghị biện pháp huy động, quản lý và sử dụng các nguồn nhân lực nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục, phát triển trường 

và các biện pháp bảo đảm chất lượng hiệu quả giáo dục - đào tạo, hoạt động khoa học - công nghệ, trình HĐT phê duyệt;
  Dự kiến bộ máy, biên chế và nhân sự của Trường bằng văn bản để trình HĐT phê duyệt; quyết định tuyển dụng lao động 

theo quy định của pháp luật và theo kế hoạch đã được HĐT phê duyệt; thực hiện các quy định của Nhà nước đối với trường 
ngoài công lập về lao động - tiền lương, tiền công, bảo hiểm, học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, khen thưởng, kỷ luật;
  Tổ chức công tác kế toán, quản lý tài chính, tài sản của Trường theo quy định của pháp luật;
  Lập dự toán và quyết toán hàng năm, trình HĐT phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính đã được HĐT phê duyệt; 

báo cáo định kỳ về tài chính và các hoạt động của nhà trường theo quy định với HĐT, các cấp có liên quan;
  Ký đồng chủ tài khoản với Chủ tịch HĐT tại các tài khoản của Trường mở ở bất kỳ Ngân hàng, Kho bạc nào;
  Bảo đảm trật tự, an ninh và môi trường sạch, đẹp, an toàn trong nhà trường;
  Được tham dự các cuộc họp của HĐT (nếu không phải là thành viên) nhưng không có đủ quyền biểu quyết. Trong trường 

hợp cần thiết, Hiệu trưởng có quyền bảo lưu ý kiến không nhất trí với quyết định của HĐT và báo cáo cơ quan quản lý giáo 
dục trực tiếp;
  Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

2. VỊ TRÍ CẤP PHÓ ĐƠN VỊ (PHÓ HIỆU TRƯỞNG): 01 vị trí, 02 người
3 Giúp việc cho Hiệu trưởng có các Phó Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng phải có đạo đức, sức khoẻ và năng lực phù hợp. Riêng 
Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo và nghiên cứu khoa học phải có đủ tiêu chuẩn như đối với Hiệu trưởng. Trên cơ sở đề nghị 
của Hiệu trưởng, HĐT thông qua, Chủ tịch HĐT quyết định bổ nhiệm hoặc không bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng.
3 Phó Hiệu trưởng có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

 Giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của trường. Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác 
theo sự phân công của Hiệu trưởng giải quyết các công việc do Hiệu trưởng giao;
 Khi giải quyết công việc được Hiệu trưởng giao, Phó Hiệu trưởng thay mặt Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước Hiệu 

trưởng, trước pháp luật về kết quả công việc được giao.

3. VỊ TRÍ TRƯỞNG PHÒNG: 1 vị trí, 05 người
3.1 TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH & DỊCH VỤ SINH VIÊN: (01 người)
3 Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tổ chức chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Phòng HC&DVSV;
3 Tổ chức quản lý công sở; xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị phục vụ làm việc và giảng dạy theo quy định; 
quản lý việc vận hành, bảo trì, sửa chữa, hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Điện, hệ cấp thoát nước, điện thoại, hệ thống âm thanh… bảo 
đảm cho hoạt động của Trường;
3 Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác xây dựng mới, mở rộng, cải tạo, sửa chữa các cơ sở thuộc Trường; thực hiện giám 
sát thi công, kiểm tra khối lượng quyết toán các hạng mục, và lưu trữ hồ sơ theo quy định; thực hiện sửa chữa các hạng mục công 
trình được phân công phụ trách;
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3 Chịu trách nhiệm chính công tác xây dựng, sửa chữa, mua sắm, trang bị các loại máy móc trang thiết bị, văn phòng phẩm, 
dụng cụ làm việc, giảng dạy, học tập và thiết bị phòng cháy chữa cháy của Trường; quản lý công tác sữa chữa, bảo trì máy móc, 
thiết bị văn phòng; tổ chức, triển khai thực hiện việc sử dụng các tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện nghiên cứu, 
giảng dạy, làm việc, và học tập một cách hiệu quả và tiết kiệm;
3 Tổ chức kiểm kê tài sản, thanh lý tài sản, trang thiết bị định kỳ hàng năm theo quy định;
3 Tổ chức, thực hiện vệ sinh môi trường tại các cơ sở của Trường theo phạm vi được phân công; vệ sinh các phòng làm việc của 
Ban Giám hiệu và Hội đồng Trường; chăm sóc và theo dõi cây xanh trong khuôn viên các cơ sở được phân công; tổ chức giám 
sát, kiểm tra định kỳ môi trường vệ sinh, mỹ quan các cơ sở thuộc trường; lập kế hoạch và đề xuất những phương án, giải pháp 
nhằm đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp;
3 Thực hiện các công việc phục vụ giảng đường, hội trường (bao gồm: đóng, mở cửa; bố trí thiết bị giảng dạy; bàn, ghế; bục, 
bảng; âm thanh; chiếu sáng; quạt; chuông báo giờ học; phục vụ nước uống);
3 Xây dựng quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ liên quan theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao;
3 Thay mặt Trường trong quan hệ với chính quyền địa phương;
vPhối hợp các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của Trường;
3 Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao;
vThực hiện những công việc khác được Hiệu trưởng phân công.

3.2 TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO: (01 người)
3 Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tổ chức chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Phòng Đào tạo;
3 Chỉ đạo lập kế hoạch công tác đào tạo của Trường theo năm học, học kỳ, triển khai việc thực hiện đến từng đơn vị trong Trường;
3 Phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh các khối, ngành, các hệ đào tạo; phối hợp tổ chức thực hiện kế 
hoạch quảng bá, tư vấn tuyển sinh; tham gia xây dựng phương án điểm trúng tuyển;
3 Tổ chức xây dựng và quản lý chương trình đào tạo: Mở ngành, chuyên ngành mới; xây dựng, thẩm định chương trình đào tạo; 
cập nhật, ban hành chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra chương trình đào tạo;
3 Chủ trì tập huấn, phổ biến quy chế, kế hoạch, chương trình học tập, thi, kiểm tra, đánh giá cho người học; phối hợp với cố 
vấn học tập xử lý học vụ thường xuyên;
3 Tham mưu công tác giảng dạy, học tập của các đơn vị trong Trường và có biện pháp cụ thể để hoàn thành các mặt công tác 
theo kế hoạch;
3 Tham mưu về chiến lược phát triển các ngành nghề đào tạo, xây dựng văn bản, quy chế về công tác đào tạo. Nắm vững qui 
trình quản lý đào tạo của các hệ đào tạo;
3 Nghiên cứu đề xuất, giám sát, rà soát chính sách về đào tạo.
3 Thường xuyên quan tâm đến công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ chuyên viên của Phòng;
3 Chủ trì các cuộc họp lãnh đạo Phòng và cán bộ viên chức của Phòng;
3 Làm việc với Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Trường;
3 Quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định tại Quy chế in và quản lý văn bằng, chứng chỉ;
3 Tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua trong Phòng;
3 Giải quyết những vấn đề ngoài thẩm quyền Phó trưởng phòng và nhân viên phụ trách;
3 Làm các công việc khác khi có yêu cầu của Hiệu trưởng.

3.3 TRƯỞNG PHÒNG KHOA HỌC & HỢP TÁC 
QUỐC TẾ: (01 người)
3 Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tổ chức chỉ đạo 
thực hiện các nhiệm vụ của Phòng;
3 Phụ trách, tổ chức, điều hành và chịu trách nhiệm trước 
Nhà trường mọi công việc của Phòng;
3 Công tác quản lý chung: 

 Lập chiến lược và định hướng NCKH & HTQT theo 
năm học, giai đoạn dài hạn và trung hạn;
 Nghiên cứu đề xuất, giám sát, rà soát chính sách về 

hoạt động KH-CN.
 Theo dõi mảng khoa học - công nghệ và hợp tác quốc 

tế của Nhà trường, bao gồm: tổ chức việc đề xuất nhiệm 
vụ khoa học các cấp hàng năm của Nhà trường; tổ chức 
hỗ trợ cho các giảng viên, nghiên cứu viên Nhà trường 
tham gia đấu thầu nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tổ 
chức việc giám sát thực hiện các nhiệm vụ khoa học và 
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công nghệ của quản lý, giảng viên, nhân viên, người học trong trường; tìm kiếm và mời nghiên cứu viên ngoài trường tham gia 
hoạt động KH-CN của trường; tổ chức việc nghiệm thu kết quả đề tài NCKH các cấp; quản lý hoạt động hợp tác quốc tế: trao 
đổi sinh viên, giảng viên, thực tập sinh, NCKH, tổ chức hội thảo…
  Kết hợp Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng thực hiện công tác kiểm định quốc tế.

3.4 TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG: (01 người)
3 Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi hoạt động của Phòng.
3 Phụ trách chung, phân công, giao nhiệm vụ, kiểm tra đôn đốc cán bộ - nhân viên trong Phòng và trực tiếp thực hiện nhiệm 
vụ chuyên môn của Phòng.
3 Đánh giá chất lượng hoạt động của Phòng; trách nhiệm, năng lực, kết quả làm việc, chấp hành nội quy, kỷ cương của cán bộ - 
nhân viên trong Phòng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Nhà trường.
3 Tham mưu cho Hiệu trưởng, đề xuất phương án và thực hiện nhiệm vụ về công tác KT&ĐBCL, thực hiện các nghiệp vụ về 
kiểm định chất lượng giáo dục trong Nhà trường theo quy định chung của Bộ GD&ĐT và của Trường.
3 Lập mục tiêu chất lượng cho Phòng, đảm bảo các thông tin về hệ thống chất lượng nội bộ được cập nhật chính xác, phân phối đến 
các bộ phận. Duy trì hồ sơ chất lượng theo các thủ tục và hướng dẫn liên quan. Chủ trì các đợt đánh giá nội bộ trong toàn trường. Đào 
tạo nhân sự đủ tiêu chuẩn đảm nhận công tác đảm bảo chất lượng theo quy định của Bộ GD&ĐT; tham gia các hội thảo, các đợt tập 
huấn về công tác đảm bảo chất lượng, nghiên cứu vận dụng trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục trong nhà trường.
3 Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch, tổ chức giám sát các hoạt động kiểm định chất lượng, bao gồm tự đánh giá Trường; 
tự đánh giá các chương trình đào tạo của Trường; đánh giá ngoài theo các bộ tiêu chuẩn quốc tế và Bộ Giáo dục & Đào tạo;
3 Theo dõi tình hình thực hiện cải tiến chất lượng theo các tiêu chí kiểm định chất lượng quốc tế và Bộ GD&ĐT; tổng hợp và 
báo cáo tình hình với Hội đồng Trường và Ban Giám hiệu;
3 Thực hiện tự đánh giá, cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo đơn vị và chương trình đào tạo theo định kỳ, bao gồm: Lập kế 
hoạch và kinh phí thực hiện, thành lập Ban chỉ đạo và nhóm viết báo cáo đánh giá, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực 
hiện thu thập thông tin và phân nhóm viết báo cáo đánh giá, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện thu thập minh 
chứng cho báo cáo đánh giá;
3 Viết tin về các sự kiện, thông tin, báo cáo kiểm định CLGD;
Thực hiện tổng hợp và báo cáo định kỳ về công tác đánh giá chất lượng đào tạo theo yêu cầu của cấp trên;
3 Chịu trách nhiệm công tác khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan bên trong và bên ngoài nhà trường về các mặt hoạt động của trường;
3 Phối hợp với Phòng Đào tạo ban hành và thực hiện các quy định cụ thể về thi kết thúc học phần, quản lý và thông báo điểm thi;
3 Đề xuất, tham mưu cho Hiệu trưởng về xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thành lập, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi;
3 Soạn thảo, theo dõi, đốc thúc các bên liên quan thực hiện nghiêm túc;
3 Kiểm tra việc thực hiện các quy định về xây dựng ngân hàng đề thi;
3 Tiếp nhận, xử lý kỹ thuật, lưu trữ, bảo quản, quản lý, bảo mật ngân hàng đề thi;
3 Chọn, in sao, nhân bản, đóng gói, niêm phong đề thi - đáp án khi sử dụng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tính 
chính xác, khách quan và bảo mật trong quá trình bảo quản, quản lý, khai thác và sử dụng ngân hàng đề thi;
3 Theo dõi, đốc thúc việc thực hiện, cập nhật, bổ sung, đổi mới và hoàn thiện ngân hàng đề thi định kỳ theo quy định.
3 Giám sát các Khoa, Bộ môn thực hiện nghiêm quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo, các quy định của Trường về công tác thi, 
kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.

3.5 TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH - NHÂN SỰ: (01 người)
3 Trưởng phòng Tài chính - Nhân sự chịu trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho HĐT, BGH tổ chức, thực hiện công tác tài 
chính, nhân sự;
3 Lập kế hoạch công tác của Phòng và phối hợp với các đơn vị khác lập kế hoạch công tác của toàn Trường theo tháng/quý/
năm học hoặc kế hoạch theo nhiệm kỳ công tác để trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện;
3 Phối hợp với các Trưởng đơn vị trong trường tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện công tác quy hoạch nhân lực, xây dựng đề 
án vị trí việc làm;
3 Theo dõi, rà soát việc thực hiện và đề xuất cải tiến các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch về nguồn nhân lực của Trường;
3 Lập đề xuất tuyển dụng nhân sự và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhân sự quản lý;
3 Xây dựng và và triển khai kế hoạch đánh giá CB, GV, NV của Trường, triển khai công tác xét thi đua, khen thưởng hằng năm;
3 Đảm bảo thực hiện đúng, đủ các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với người lao động trong Trường. Phổ biến và kiểm tra 
việc thực hiện chế độ, chính sách trong Trường;
3 Bảo đảm việc lập và lưu trữ hồ sơ người lao động theo quy định của pháp luật;
3 Phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân sự của Trường;
3 Điều hành bộ máy kế toán theo quy định của pháp luật;
3 Tham mưu cho HĐT quản lý, sử dụng hợp lý, hợp pháp, có hiệu quả tất cả các nguồn lực tài chính của Nhà trường;
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3 Theo dõi, giám sát, thu thập ý kiến phản hồi của các bên liên quan về kết quả và chỉ số tài chính, kết quả và chỉ số thị trường 
đạt được của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ trong năm học từ đó phối hợp với các đơn vị trong trường tham mưu cho HĐT, 
BGH xác định mục tiêu về kết quả và chỉ số tài chính, kết quả và chỉ số thị trường đạt được của hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ 
cho năm học sau;
3 Chỉ đạo việc lập báo cáo thống kê hàng quý, năm và đột xuất;
3 Soạn thảo, trình ký các quyết định về khung lương, tăng lương, phụ cấp;
3 Kiểm soát tình hình thanh toán, sử dụng kinh phí cho hoạt động, kinh phí thực hiện chương trình, dự án, theo dõi và kiểm 
soát việc thanh toán các khoản chi theo quy định;
3 Kiểm tra, kiểm soát các khoản phải thu;
3 Tham gia thẩm định giá, đấu thầu, xét chọn mua sắm vật tư, thiết bị, tài sản và sửa chữa TSCĐ, thẩm định thủ tục và các chỉ 
tiêu tài chính của các hợp đồng kinh tế;
3 Theo dõi, kiểm tra, kiểm soát tình hình thực hiện dự án, đề tài nghiên cứu khoa học;
3 Tham gia xây dựng, duyệt dự toán, kiểm soát các chi phí hoạt động của trường;
3 Lưu trữ hồ sơ theo quy định;
3 Thực hiện các công tác khác khi HĐT, BGH phân công.

3.6 TRƯỞNG PHÒNG TUYỂN SINH & CÔNG TÁC SINH VIÊN: (01 người)
3 Đề xuất chiến lược (mục tiêu, giải pháp) tăng (số lượng và chất lượng) tuyển sinh hàng năm; Nghiên cứu đề xuất, giám sát, rà 
soát chính sách về tuyển sinh.
3 Tham mưu và giúp Hiệu trưởng, Hội đồng tuyển sinh trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các 
nhiệm vụ công tác tuyển sinh sau đại học, đại học, cao đẳng hệ chính quy;
3 Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc xây dựng, và phát triển thương hiệu SIU;
3 Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong triển khai công tác sinh viên.

4. VỊ TRÍ TRƯỞNG KHOA: 01 VỊ TRÍ, 05 NGƯỜI (CNTT, NGOẠI NGỮ, QUẢN TRỊ, LUẬT, KIẾN TRÚC & 
XÂY DỰNG)
3 Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tổ chức chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của khoa;
3 Chỉ đạo lập kế hoạch công tác đào tạo của khoa theo năm học, học kỳ, triển khai việc thực hiện đến từng giảng viên trong khoa;
3 Phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh các khối, ngành, các hệ đào tạo; phối hợp tổ chức thực hiện kế 
hoạch quảng bá, tư vấn tuyển sinh; tham gia xây dựng phương án điểm trúng tuyển;
3 Tổ chức xây dựng và quản lý chương trình đào tạo: Xây dựng, cập nhật chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra; Xây dựng, cập nhật, 
hiệu chỉnh các đề cương môn học của các môn học thuộc quản lý của khoa theo mục tiêu chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo;
3 Chủ trì các cuộc họp lãnh đạo khoa với giảng viên và nhân viên của khoa;
3 Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, 
tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;
3 Xây dựng kế hoạch ký kết hợp tác với các doanh nghiệp;
3 Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học 
và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;
3 Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ;
3 Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, 
học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;
3 Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giảng viên, nhân viên; tổ 
chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc khoa;
3 Quán triệt các Giảng viên trong Khoa về chủ trương và quy định của trường về việc xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng 
đề thi các học phần;
3 Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tạo lập ngân hàng đề thi các học phần do Khoa quản lý theo đúng yêu cầu về 
hình thức, nội dung, thời gian, quy trình và tiến độ thực hiện;
3 Đề xuất hội đồng thẩm định ngân hàng đề thi cho từng học phần.
3 Xây dựng kế hoạch và phân công giảng viên xây dựng và phản biện ngân hàng đề thi các học phần ;
3 Ký duyệt vào từng đề thi, đáp án và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nội dung khoa học của các đề thi do giảng viên 
biên soạn;
3 Hoàn thành và gửi ngân hàng đề thi (bao gồm cả đáp án và thang điểm) dạng bản in trên giấy A4 cùng các hồ sơ liên quan về 
Phòng KT&ĐBCL;
3 Bảo mật ngân hàng đề thi học phần trong và sau khi biên soạn;
3 Làm các công việc khác khi có yêu cầu của Hiệu trưởng.
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5. VỊ TRÍ PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: 01 vị trí, 12 người
5.1 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH & DỊCH VỤ SINH VIÊN: (02 người).
3 Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tổ chức chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Phòng HC&DVSV;
3 Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác xây dựng mới, mở rộng, cải tạo, sửa chữa các cơ sở thuộc Trường; thực hiện giám 
sát thi công, kiểm tra khối lượng quyết toán các hạng mục, và lưu trữ hồ sơ theo quy định; thực hiện sửa chữa các hạng mục công 
trình được phân công phụ trách;
3 Chịu trách nhiệm chính công tác xây dựng, sửa chữa, mua sắm, trang bị các loại máy móc trang thiết bị, văn phòng phẩm, 
dụng cụ làm việc, giảng dạy, học tập và thiết bị phòng cháy chữa cháy của Trường; quản lý công tác sửa chữa, bảo trì máy móc, 
thiết bị văn phòng; tổ chức, triển khai thực hiện việc sử dụng các tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện nghiên cứu, 
giảng dạy, làm việc, và học tập một cách hiệu quả và tiết kiệm;
3 Tổ chức kiểm kê tài sản, thanh lý tài sản, trang thiết bị định kỳ hàng năm theo quy định;
3 Tổ chức, thực hiện vệ sinh môi trường tại các cơ sở của Trường theo phạm vi được phân công; vệ sinh các phòng làm việc của 
Ban Giám hiệu và Hội đồng Trường; chăm sóc và theo dõi cây xanh trong khuôn viên các cơ sở được phân công; tổ chức giám 
sát, kiểm tra định kỳ môi trường vệ sinh, mỹ quan các cơ sở thuộc trường; lập kế hoạch và đề xuất những phương án, giải pháp 
nhằm đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp;
3 Thực hiện các công việc phục vụ giảng đường, hội trường (bao gồm: đóng, mở cửa; bố trí thiết bị giảng dạy; bàn, ghế; bục, 
bảng; âm thanh; chiếu sáng; quạt; chuông báo giờ học; phục vụ nước uống);
3 Xây dựng quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ liên quan theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao;
3 Thay mặt Trường trong quan hệ với chính quyền địa phương;
3 Phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của Trường;
3 Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao;
3 Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về công việc được phân công và định kỳ báo cáo việc thực hiện công việc được giao;
3 Các công việc khác khi có yêu cầu của Lãnh đạo Trường.

5.2 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO: (01 người)
3 Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về quản lý điều hành các mặt công tác về đào tạo đã được Trưởng 
phòng phân công:

 Công tác lập kế hoạch, theo dõi, kiểm tra thực hiện chương trình đào tạo;
 Công tác thực tập, thí nghiệm, thực hành, seminar, tính toán giờ giảng của trường;
 Công tác quản lý chất lượng;
 Công tác xây dựng, thẩm định các chương trình đào tạo;
 Công tác văn thư;
 Công tác lập lịch thi học kỳ và kỳ thi phụ;
 Công tác theo dõi, quản lý phần mềm quản lý đào tạo, website của phòng;

3 Xây dựng kế hoạch đào tạo, nội dung, chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần, biên soạn giáo trình, bài giảng đối với 
các ngành đào tạo đại học hệ chính quy;
3 Rà soát, kiểm tra chương trình, khung chương trình, tài liệu, giáo trình, ngân hàng đề thi các hệ đào tạo đang quản lý;
3 Lập kế hoạch thời gian đào tạo theo năm học, khóa học cho toàn Trường, lập thời khoá biểu theo học kỳ cho các ngành đào 
tạo đại học hệ chính quy;
3 Chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc kịp thời việc thực hiện các mặt công tác đã triển khai đạt kết quả;
3 Phối hợp kiểm tra, theo dõi nề nếp học tập, quản lý kết quả học tập của người học;
3 Báo cáo, tổng kết, rút kinh nghiệm việc chỉ đạo, thực hiện các mặt công tác đào tạo đã được phân công;
3 Tổ chức đề xuất giải pháp thực hiện đổi mới phương pháp dạy - học, tiếp cận các phương thức đào tạo tiên tiến nhằm nâng 
cao hơn nữa chất lượng đào tạo bậc đại học hệ chính quy của Nhà trường;
3 Thực hiện và đôn đốc động viên việc thực hiện các quy định của Trường, Bộ Giáo dục & Đào tạo về đào tạo và mọi chủ 
trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
3 Làm các công việc khác khi có yêu cầu của Trưởng phòng.

5.3 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH - NHÂN SỰ: (02 người).
3 Theo dõi, tổng hợp, phân tích, lập các báo cáo về tình hình tài chính của trường;
3 Theo dõi chi tiết các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu;
3 Thực hiện ghi chép, phản ảnh đầy đủ kịp thời tình hình vật tư, tài sản tại trường và sổ sách kế toán liên quan theo đúng quy 
định hiện hành;
3 Hằng năm, kết hợp với phòng Hành chánh & Dịch vụ sinh viên và các đơn vị liên quan thực hiện công tác kiểm kê và đánh 
giá lại tài sản theo quy định;
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3 Kê khai và làm thủ tục nộp đầy đủ, kịp thời các loại thuế phải nộp NSNN, cụ thể:
 Hàng tháng tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi và hạch toán;
 Liên hệ in, làm thủ tục đăng ký, phát hành, sử dụng hóa đơn và hàng quý phối hợp với kế toán thu báo cáo tình hình sử 

dụng hóa đơn theo quy định;
 Hàng tháng, lập tờ khai và nộp tiền thuế TNCN đúng và kịp thời;
 Hàng quý, lập tờ khai và nộp tiền thuế GTGT, thuế TNDN tạm nộp kịp thời;
 Hằng năm, quyết toán thuế TNCN, TNDN đúng và kịp thời;
 Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu và nghiên cứu kiến 

nghị, đề xuất biện pháp khắc phục, cải tiến;
3 Lập biên lai, phiếu thu học phí, lệ phí và các khoản thu khác của trường, theo dõi quản lý ẩn chỉ theo quy định;
3 Ghi chép, hạch toán phản ánh đầy đủ, kịp thời các khoản thu phí, lệ phí, các khoản thu khác tại trường, nộp kịp thời các 
khoản thu tiền mặt vào tài khoản ngân hàng trường;
3 Định khoản tất cả các nghiệp vụ phát sinh;
3 Lưu trữ hồ sơ theo quy định;
3 Tham gia các công tác khác của phòng và Nhà trường khi được phân công.

5.4 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TUYỂN SINH & CÔNG TÁC SINH VIÊN: (03 người).
3 Cùng Trưởng phòng xây dựng chiến lược và kế hoạch tuyển sinh, truyền thông, CTSV;
3 Tổ chức gặp gỡ làm việc với các Sở GD&ĐT, lãnh đạo các trường THPT tại các địa phương về công tác hướng nghiệp, tuyển sinh;
3 Tổ chức cho sinh viên trường tham gia công tác tư vấn hướng nghiệp tại các trường THPT; tổ chức tham quan hướng nghiệp 
cho HS các trường THPT tại Trường; tham gia tư vấn hướng nghiệp tại các địa phương;
3 Tổng hợp, phân tích các số liệu thống kê liên quan đến tuyển sinh; đánh giá hiệu quả công tác tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh;
3 Hỗ trợ Trưởng phòng giải quyết công việc theo sự phân công của Trưởng phòng;
3 Cùng Trưởng phòng giám sát, theo dõi hoạt động và công việc của nhân viên, đưa ra giải pháp hỗ trợ kịp thời cho nhân viên.

5.5 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KHOA HỌC & HỢP TÁC QUỐC TẾ: (02 người).
Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về quản lý điều hành các mặt công tác đã được Trưởng phòng phân công:
3 Giúp Trưởng phòng trong việc phụ trách công tác kiểm định quốc tế của trường;
3 Hỗ trợ Trưởng phòng phụ trách công tác khoa học - công nghệ và chịu trách nhiệm trực tiếp một số nội dung công việc của 
Phòng như sau:

 Theo dõi, đôn đốc cán bộ của Phòng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao;
 Ký thay Trưởng phòng (khi Trưởng phòng vắng mặt và có sự chỉ đạo của Trưởng phòng) để ký các giấy tờ liên quan đến 

công tác của đơn vị;
 Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế: trao đổi sinh viên, giảng viên, thực tập sinh; NCKH, tổ chức hội nghị - hội thảo...
 Phó ban thư ký của trang thông tin điện tử SIU REVIEW của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, chịu trách nhiệm theo dõi 

việc xuất bản các ấn phẩm mỗi năm của trường. Xây dựng kế hoạch, tiếp nhận các bài báo, mời phản biện, liên hệ in ấn và 
xuất bản Tạp chí khoa học hàng năm;
 Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học và các chuyên đề khoa học khác;
 Tổ chức tư vấn việc đăng ký sở hữu trí tuệ, bằng phát minh sáng chế, phong chức danh GVC, PGS, GS,…cho các cán bộ đủ 

điều kiện trong trường;
 Quản lý các dự án hợp tác quốc tế: các chương trình ngắn hạn (study tour), dự án phi chính phủ, nghiên cứu, và các dự án khác.

5.6 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG: (02 người).
3 Trợ giúp Trưởng phòng bao quát công tác KT&ĐBCL. Giải quyết các vấn đề thuộc phạm vi của Phòng khi Trưởng phòng 
vắng mặt.
3 Phối hợp với Trưởng phòng lập mục tiêu chất lượng cho Phòng, đảm bảo các thông tin khảo thí và hệ thống chất lượng nội bộ 
được cập nhật chính xác, phân phối đến các bộ phận. 
3 Phối hợp duy trì hồ sơ chất lượng theo các thủ tục và hướng dẫn liên quan, hỗ trợ Trưởng phòng cho công tác chủ trì các đợt 
đánh giá nội bộ trong toàn trường. 
3 Tham gia các hội thảo, các đợt tập huấn về công tác KT&ĐBCL, nghiên cứu vận dụng trong công tác kiểm định chất lượng 
giáo dục trong nhà trường.
3 Phối hợp xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch, tổ chức giám sát các hoạt động khảo thí, các hoạt động kiểm định chất 
lượng bao gồm tự đánh giá Trường; tự đánh giá các chương trình đào tạo của Trường; đánh giá ngoài theo các bộ tiêu chuẩn quốc 
tế và Bộ Giáo dục & Đào tạo;
3 Phối hợp theo dõi tình hình thực hiện cải tiến chất lượng theo các tiêu chí kiểm định chất lượng quốc tế và Bộ GD&ĐT; tổng 
hợp và báo cáo tình hình với Hội đồng Trường và Ban Giám hiệu;
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3 Báo cáo số liệu các vấn đề liên quan cho lãnh đạo khi có yêu cầu.
3 Làm các công việc khác khi có yêu cầu của Trưởng phòng.

6. VỊ TRÍ PHÓ TRƯỞNG KHOA: 01 vị trí, 06 người
3 Chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về quản lý điều hành các mặt công tác về hoạt động giảng dạy, đào tạo và hoạt động 
khoa đã được Trưởng khoa phân công;
3 Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo các ngành, chuyên ngành thuộc 
khoa và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;
3 Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của khoa;
3 Công tác xây dựng, thẩm định các chương trình đào tạo;
3 Công tác văn thư;
3 Rà soát biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; rà soát nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, 
học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;
3 Rà soát, hỗ trợ việc hợp tác với các doanh nghiệp;
3 Báo cáo, tổng kết, rút kinh nghiệm việc chỉ đạo, thực hiện các mặt công tác đã được phân công;
3 Tổ chức đề xuất giải pháp thực hiện đổi mới phương pháp dạy - học, tiếp cận các phương thức đào tạo tiên tiến nhằm nâng 
cao hơn nữa chất lượng đào tạo bậc đại học hệ chính quy của nhà trường;
3 Thực hiện và đôn đốc động viên việc thực hiện các quy định của Trường, Bộ Giáo dục & Đào tạo và mọi chủ trương đường 
lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
3 Làm các công việc khác khi có yêu cầu của Trưởng khoa.

B. VỊ TRÍ VIỆC LÀM GẮN VỚI CÔNG VIỆC HOẠT ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP
VỊ TRÍ GIẢNG VIÊN:

3 Viết giáo trình, bài giảng; Giảng dạy lý thuyết; Giảng dạy 
thực hành, hướng dẫn và chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp 
có liên quan đến các chuyên ngành.
3 Nghiên cứu khoa học;
3 Quản lý sinh viên, chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập;
3 Hoàn thành và quản lý điểm của người học; Hoàn thành 
các sổ điểm, biểu mẫu quy định giảng dạy các học phần;
3 Học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp 
vụ. Chấp hành các quy chế, nội quy, quy định của nhà 
trường và của ngành;
3 Thực hiện hoạt động khoa học - công nghệ, nghiên cứu và đóng góp cho cộng đồng;
3 Xây dựng, thiết kế và thực hiện CTDH của Khoa, lựa chọn và áp dụng các phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá phù 
hợp đáp ứng yêu cầu CĐR;
3 Ứng dụng và sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học;
3 Giám sát và tự đánh giá chất lượng công việc;
3 Tuân thủ đúng quy trình, lịch trình và tiến độ trong việc xây dựng ngân hàng đề thi học phần phần phân công;
3 Cán bộ, Giảng viên được chọn tham gia xây dựng ngân hàng đề thi ký xác nhận vào đề thi, đáp án của ngân hàng đề thi và chịu 
trách nhiệm về tính chính xác, khoa học, công bằng, phù hợp với nội dung chương trình, đề cương môn học và đối tượng thi;
3 Bảo mật ngân hàng đề thi học phần trong và sau khi biên soạn.

VỊ TRÍ TRỢ GIẢNG:
Chịu sự phân công của giảng viên phụ trách trực tiếp, chịu trách nhiệm trước giảng viên và Nhà trường về những nhiệm vụ sau:
3 Soạn bài giảng các học phần được đảm nhận theo học chế tín chỉ.
3 Chuẩn bị nội dung, hướng dẫn bài tập trên lớp, thực hành, thực tập.
3 Theo dõi, hướng dẫn sinh viên, học viên thực hiện bài tập lớn, thảo luận nhóm, làm tiểu luận,…
3 Chấm bài kiểm tra, bài thi, tiểu luận,… theo sự phân công của giảng viên phụ trách.
3 Nghiên cứu tài liệu, dự giờ  ít nhất 50% các tiết lên lớp của giảng viên phụ trách ở các học phần được phân công trợ giảng.
3 Thao giảng tối thiểu 02 tiết/học phần/học kỳ.
3 Tham gia đầy đủ buổi họp, sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn, Khoa.
3 Tham gia đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ.
3 Lập kế hoạch công việc tuần, tháng và gửi lãnh đạo Khoa.
3 Viết báo cáo công việc 01 lần/01 học kỳ, gửi lãnh đạo Khoa.
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C. VỊ TRÍ VIỆC LÀM GẮN VỚI CÔNG VIỆC HỖ TRỢ, PHỤC VỤ
1. VỊ TRÍ ĐÀO TẠO: 01 vị trí, 03 người

3 Chịu sự phân công của Trưởng Phòng và Phó Trưởng phòng;
3 Theo dõi kiểm tra in văn bằng ĐH, CĐ theo quyết định, trình ký, lưu sổ, cấp phát;
3 Kiểm tra, xác nhận văn bằng theo yêu cầu, đưa thông tin văn bằng lên Website;
3 Phối hợp xây dựng, thẩm định chương trình đào tạo; cập nhật, ban hành chương trình đào tạo.
3 Phối hợp lập thời khóa biểu; lập lịch thi học kỳ, kỳ thi phụ;
3 Phối hợp theo dõi kiểm tra tổng thể đơn vị, tổng hợp, lưu trữ điểm cuối kỳ, lưu bảng điểm cuối khóa;
3 Phối hợp tính toán khối lượng giảng dạy cho giảng viên;
3 Thực hiện các công tác tuyển sinh theo phân công;
3 Theo dõi giảng dạy và học tập, thực hành, thực tập, xét cảnh báo học tập, QĐ tốt nghiệp sinh viên;
3 Phụ trách phần mềm quản lý đào tạo;
3 Chịu trách nhiệm và hoàn thành những phần được giao;
3 Làm các công việc khác khi có yêu cầu của Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng.

2. VỊ TRÍ TUYỂN SINH: 01 vị trí, 04 người
3 Nhận nhiệm vụ từ lãnh đạo phòng và làm việc theo kế hoạch được đề ra;
3 Tuân thủ những quy định của nhà trường, của phòng tuyển sinh – truyền thông;
3 Tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu thông tin về trường, về ngành học cho học sinh có nhu cầu;
3 Tham gia các chương trình tư vấn, hướng nghiệp, chia sẻ thông tin cho các em học sinh THPT ở TPHCM và các tỉnh;
3 Phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chương trình Open day cho học sinh;
3 Thu nhận hồ sơ theo đúng quy định và quy trình được đặt ra;
3 Nhập dữ liệu vào hệ thống; tiếp nhận dữ liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan chuyển về để lưu trữ; 
báo cáo số liệu với Bộ Giáo dục và Đào tạo;
3 Tiếp nhận, phân loại và quản lý hồ sơ đăng ký dự thi, hồ sơ xét tuyển của thí sinh; làm & gửi giấy báo trúng tuyển, giấy báo 
nhập học; phân công cán bộ tham gia công tác tuyển sinh; phối hợp xét tuyển thí sinh trúng tuyển;
3 Tham gia công tác tuyển sinh tại TPHCM, các tỉnh thành theo kế hoạch tuyển sinh hàng năm.

3. VỊ TRÍ KHOA HỌC & HỢP TÁC QUỐC TẾ: 02 vị trí, 02 người
NHÂN VIÊN NCKH:

3 Hỗ trợ các giảng viên, sinh viên tham gia hoạt động khoa học - công nghệ (cung cấp thông tin và hướng dẫn quy trình, thủ 
tục có liên quan đến hoạt động khoa học - công nghệ);
3 Thực hiện các công việc liên quan đến dự trù và thanh toán kinh phí, theo dõi hợp đồng có liên quan đến NCKH và HTQT;
3 Liên hệ và tổ chức các Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH của giảng viên, sinh viên, nghiên cứu viên… và giáo trình, tài liệu 
học tập theo kế hoạch và phân công, chỉ đạo của lãnh đạo Phòng;
3 Thực hiện các công việc về văn thư và lưu trữ văn thư của Phòng;
3 Phụ trách công tác hậu cần cho các hoạt động hội thảo, hội nghị, báo cáo chuyên đề khoa học, tập huấn;
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3 Tham gia các hoạt động khác theo sự phân công của Nhà trường và Lãnh đạo phòng;
3 Quản lý các chương trình tập huấn, xây dựng năng lực thuộc phạm vi phụ trách của Phòng;
3 Phụ trách số liệu, thực hiện các báo cáo liên quan đến tất cả các hoạt động thuộc phạm vi được giao;
3 Thực hiện các công tác khác theo phân công của lãnh đạo Phòng và Nhà trường.

NHÂN VIÊN HTQT:
3 Phối hợp với các đơn vị trong toàn trường theo dõi, tổ chức việc thực hiện các nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học và Hợp tác 
quốc tế;
3 Theo dõi và thực hiện công tác HTQT trong và ngoài SIU;
3 Hỗ trợ công tác minh chứng liên quan đến hoạt động kiểm định thuộc phạm vi công việc được giao;
3 Quản lý các chương trình liên kết đào tạo, các chương trình công nhận văn bằng, công nhận chương trình đào tạo;
3 Quản lý các hoạt động hội thảo trong nước và quốc tế;
3 Quản lý các hoạt động hợp tác và các dự án hợp tác trong nước;
3 Quản lý website tiếng Anh của Trường, công tác dịch thuật thuộc trách nhiệm Phòng, công tác xác nhận sinh viên bằng 
tiếng Anh.

4. VỊ TRÍ KHẢO THÍ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG: 02 vị trí, 02 người
NHÂN VIÊN KHẢO THÍ:

3 Chịu sự phân công của Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng;
3 Thực hiện việc giám sát các môn thi, kỳ thi theo sự phân công của lãnh đạo Phòng KT&ĐBCL;
3 Thực hiện các công việc về nghiệp vụ khảo thí theo sự phân công của lãnh đạo Phòng KT&ĐBCL;
3 Chịu trách nhiệm về các công việc trực tiếp triển khai thực hiện, đảm bảo tính bảo mật các dữ liệu khi tham gia thực hiện 
và xử lý;
3 Tham gia một số hoạt động ĐBCL khi được lãnh đạo Phòng phân công.

NHÂN VIÊN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG:
3 Chịu sự phân công của Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng;
3 Thực hiện việc giám sát các môn thi, kỳ thi theo sự phân công của lãnh đạo Phòng KT&ĐBCL;
3 Thực hiện các công việc về nghiệp vụ khảo thí theo sự phân công của lãnh đạo Phòng KT&ĐBCL;
3 Chịu trách nhiệm về các công việc trực tiếp triển khai thực hiện, đảm bảo tính bảo mật các dữ liệu khi tham gia thực hiện và xử lý;
3 Tham gia các hoạt động ĐBCL của trường, các đơn vị liên quan và tuân thủ sự phân công lãnh đạo Phòng KT&ĐBCL;
3 Tham gia đào tạo, bồi dưỡng về đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn của nhân viên đảm bảo chất lượng theo 
quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Trường.

5. VỊ TRÍ THƯ VIỆN: 01 vị trí, 02 người
3 Chịu sự phân công của Trưởng phòng HC&CTSV và Phòng Đào tạo.
3 Xây dựng kế hoạch phát triển các đầu sách trong thư viện, các loại tài liệu chuyên ngành phục vụ cho sinh viên, giảng viên, 
nghiên cứu trình Hiệu trưởng ký duyệt vào đầu mỗi năm học.
3 Bổ sung, quản lý và phát triển nguồn tài nguyên thông tin đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, 
chuyển giao công nghệ của Trường.
3 Khảo sát thị trường sách, thông tin của các Nhà xuất bản để lập dự trù mua sách, tài liệu nghiên cứu phục vụ cho hoạt 
động của thư viện.
3 Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động thư viện; tham gia xây dựng và phát triển mạng thông tin - thư 
viện. Phát triển và xây dựng cơ sở dữ liệu số.
3 Theo dõi, kiểm tra và báo cáo việc mượn sách, đọc sách của giảng viên, sinh viên.
3 Phối hợp làm việc với các đơn vị chức năng nhằm giải quyết các công việc liên quan đến hoạt động thông tin - thư viện.
3 Kiểm tra, bảo quản các cơ sở vật chất trong thư viện của trường.

6. VỊ TRÍ KẾ TOÁN: 01 vị trí, 02 người
3 Kê khai và làm thủ tục nộp đầy đủ, kịp thời các loại thuế phải nộp NSNN, cụ thể;
3 Hàng tháng tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi và hạch toán;
3 Liên hệ in, làm thủ tục đăng ký, phát hành, sử dụng hóa đơn và hàng quý phối hợp với kế toán thu báo cáo tình hình sử 
dụng hóa đơn theo quy định;
3 Hàng tháng, lập tờ khai và nộp tiền thuế TNCN đúng và kịp thời;
3 Hàng quý, lập tờ khai và nộp tiền thuế GTGT, thuế TNDN tạm nộp kịp thời;
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3 Hằng năm, quyết toán thuế TNCN, TNDN đúng và kịp thời;
3 Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu và nghiên cứu 
kiến nghị, đề xuất biện pháp khắc phục, cải tiến;
3 Lập biên lai, phiếu thu học phí, lệ phí và các khoản thu khác của trường, theo dõi quản lý ẩn chỉ theo quy định;
3 Ghi chép, hạch toán phản ánh đầy đủ, kịp thời các khoản thu phí, lệ phí, các khoản thu khác tại trường, nộp kịp thời các 
khoản thu tiền mặt vào tài khoản ngân hàng của trường;
3 Theo dõi chi tiết các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu;
3 Thực hiện ghi chép, phản ảnh đầy đủ kịp thời tình hình vật tư, tài sản tại trường và sổ sách kế toán liên quan theo đúng 
quy định hiện hành;
3 Hằng năm, kết hợp với phòng Hành chánh & Công tác sinh viên và các đơn vị liên quan thực hiện công tác kiểm kê và 
đánh giá lại tài sản theo quy định;
3 Định khoản tất cả các nghiệp vụ phát sinh;
3 Theo dõi, tổng hợp, phân tích, lập các báo cáo về tình hình tài chính của trường;
3 Lưu trữ hồ sơ theo quy định;
3 Tham gia các công tác khác của phòng và Nhà trường khi được phân công.

7. VỊ TRÍ NHÂN SỰ: 01 vị trí, 01 người
3 Phụ trách công tác BHXH, BHYT, BHTN của Trường:

 Cấp, đổi thẻ BHYT; cấp sổ, chốt sổ BHXH, dự trù kinh phí đóng BHXH; Báo cáo tăng, giảm lao động và quyết toán kinh 
phí đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng với cơ quan BHXH;
 Giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, tử tuất, mất sức lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 Xác nhận thời gian tham gia BHXH của người lao động;
 Quản lý sổ BHXH của người lao động.

3 Phụ trách công tác pháp chế của Trường: phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; các công việc liên quan đến kỷ luật 
người lao động;
3 Công tác bảo hộ lao động, an toàn và vệ sinh lao động: rà soát các văn bản pháp luật liên quan, thành lập Hội đồng, tham 
gia tổ công tác;
3 Chuẩn bị cho các buổi công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Nhân sự Quản lý;
3 Tiếp nhận xử lý công văn đi - đến, các quyết định, lưu trữ tài liệu;
3 Soạn thảo quyết định, công văn của Phòng khi có yêu cầu;
3 Lập kế hoạch và chuẩn bị tài liệu, hồ sơ cho kỳ xét nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn hàng năm, phụ cấp 
các loại;
3 Công tác tuyển dụng nhận lực: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ; trình Trưởng phòng, Hội đồng tuyển dụng. Lập kế hoạch 
và chuẩn bị tài liệu cho kỳ thi tuyển nhân sự hàng năm.
3 Soạn thảo, ký kết hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động;
3 Lập mã số nhân viên, quản lý hồ sơ người lao động;
3 Soạn thảo, trình ký các quyết định về tổ chức, cán bộ;
3 Theo dõi người lao động đi học tập, công tác ở trong nước và nước ngoài;
3 Tiếp người đến liên hệ công việc, trả lời điện thoại, sắp xếp lịch làm việc của Phòng;
3 Lập kế hoạch, dự trù kinh phí, đề xuất phương tiện, tài sản liên quan đến công tác lưu trữ;
3 Tiếp nhận xử lý các thông tin cá nhân, nhập vào phần mềm: sơ yếu lý lịch, hợp đồng, quyết định: tiếp nhận, bổ nhiệm và 
bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, phụ cấp lương, chuyển công tác, đi học tập, bồi dưỡng, đi công 
tác hoặc học tập ở nước ngoài;
3 Lập báo cáo thống kê về nhân lực theo quy định và đột xuất theo yêu cầu của cấp quản lý;
3 Lập kế hoạch, dự trù kinh phí, đề xuất phương tiện, tài sản liên quan đến công tác thống kê;
3 Phối hợp, hỗ trợ với các chuyên viên khác trong công việc chung của phòng;
3 Theo dõi, quản lý lao động, tính tiền lương và phụ cấp của người lao động:

 Nhập bảng chấm công hàng tháng của các đơn vị, kiểm tra và lập bảng lương giảng viên, nhân viên hàng tháng trình 
Trưởng phòng;
 Theo dõi, quản lý cán bộ, viên chức, người lao động nghỉ ốm, nghỉ thai sản, nghỉ việc;
 Lập báo cáo thống kê lao động, tiền lương theo quy định.

3 Lập danh sách được thưởng ngày lễ, tết;
3 Theo dõi về thi đua - khen thưởng, kỷ luật của CBVC Nhà trường;
3 Lưu trữ hồ sơ theo quy định;
3 Tham gia các công tác khác của phòng và Nhà trường khi được phân công.
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8. VỊ TRÍ HÀNH CHÍNH: 01 vị trí, 02 người
3 Chịu sự phân công của Trưởng Phòng;
3 Quản lý, bảo quản tài sản của đơn vị, hướng dẫn các đơn vị trong Trường về kỹ thuật sử dụng trang thiết bị, tài sản phục 
vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học;
3 Kiểm tra việc sử dụng, tiêu thụ diện, nước, điện thoại, thiết bị văn phòng, đồ gỗ và các tài sản khác của Trường phục vụ 
nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và công tác hành chính của Trường;
3 Kiểm tra công tác về vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, độc hại, quản lý hệ thống chống sét, bão lụt, thiên tai, 
phòng chống thảm họa...
3 Giám sát thực hiện xây dựng cơ ban, sửa chữa phòng làm việc, phòng học, phòng thí nghiệm thực tập; phối hợp với các 
đơn vị liên quan trong đầu tư xây dựng cơ bản cho Trường theo đúng quy đinh hiện hành về công tác xây dựng;
3 Kiểm tra các công việc phục vụ dịch vụ công của Trường như: vệ sinh nhiệm sở làm việc, giảng đường..., duy trì cây cảnh, 
giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn an ninh cho nhân viên, giảng viên và sinh viên;
3 Tham gia các công tác khác của phòng và Nhà trường khi được phân công.

9. VỊ TRÍ NHÂN VIÊN VP KHOA: 01 vị trí, 09 người
3 Nhân viên văn phòng Khoa là người làm công tác hành chính, giúp cho lãnh đạo Khoa thực hiện tốt công tác quản lý về 
những nhiệm vụ đào tạo, giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học;
3 Nhân viên Khoa là cầu nối trong công tác hành chính của Khoa với Ban Giám hiệu nhà trường, giữa Ban chủ nhiệm Khoa 
với các phòng ban chức năng trong trường, giữa Ban chủ nhiệm khoa với các đối tác khác trong và ngoài trường;
3 Nhân viên Khoa cũng là cầu nối truyền đạt thông tin giữa Ban chủ nhiệm Khoa với các giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng 
trong Khoa, với các sinh viên, học viên các hệ đào tạo;
3 Giải quyết toàn bộ công việc hành chính của Khoa theo chế độ làm việc được qui định trong Hợp đồng lao động;
3 Tiếp nhận các công văn đến, chuyển công văn đi theo quy định chung của Nhà nước và của Hiệu trưởng Trường Đại học 
Quốc tế Sài Gòn;
3 Là thành viên của tổ kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong Khoa;
3 Lưu giữ các loại văn bản của Khoa theo quy định hiện hành của pháp luật;
3 Tiếp nhận và truyền đạt những thông tin liên quan một cách nhanh nhất, cũng như các chỉ thị của nhà trường đến lãnh 
đạo khoa, các giảng viên, sinh viên trong Khoa;
3 Bảo quản, gìn giữ các loại máy móc phục vụ cho hoạt động văn phòng và các loại tài sản khác của Khoa quản lý;
3 Tham gia các công tác khác của phòng và Nhà trường khi được phân công.

10. VỊ TRÍ TRUYỀN THÔNG: 01 vị trí, 01 người
QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU

3 Là đầu mối xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch quảng bá thương hiệu, chiến lược truyền thông nội bộ và truyền thông 
bên ngoài nhằm xây dựng hình ảnh Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn trên các phương tiện truyền thông đại chúng trình Ban 
Giám hiệu và Hội đồng Trường;
3 Tuân thủ những quy định của nhà trường, của phòng;
3 Quản lý các tài khoản trên mạng, theo dõi các sự kiện liên quan đến hoạt động của trường;
3 Thiết lập, quản lý, cập nhật và lưu trữ hệ thống dữ liệu truyền thông của trường;
3 Tổ chức thực hiện và phát hành các ấn phẩm truyền thông của trường chịu trách nhiệm về nội dung, hình thức thông tin 
tuyên truyền;
3 Xây dựng, hoàn thiện và duy trì hoạt động trang thông tin điện tử, websites tiếng Việt và tiếng Anh cho toàn trường; xây 
dựng và hoàn thiện websites tiếng Việt và tiếng Anh.
Phát triển và quản lý mối quan hệ với: các Bộ/Ngành, vùng, địa phương; các tổ chức, cá nhân; các cơ quan truyền thông; cộng 
đồng doanh nghiệp, các hiệp hội nghề nghiệp,...

TỔ CHỨC SỰ KIỆN:
3 Tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, xã hội được dư luận quan tâm;
3 Phối hợp cùng Phòng Công tác sinh viên tổ chức các hoạt động tuyển dụng, gắn kết sinh viên với các doanh nghiệp, nhằm 
tăng cường hoạt động quan hệ doanh nghiệp;
3 Phối hợp Ban liên lạc cựu sinh viên của Trường và các Đơn vị thành viên tổ chức các hoạt động giao lưu đối với cựu sinh viên;
3 Phối hợp với các đơn vị quản lý đào tạo, công tác tuyển sinh, tổ chức lễ khai giảng, tốt nghiệp các khóa học theo sự phân 
công của lãnh đạo; chủ trì soạn thảo các diễn văn cho các buổi họp, ngày lễ, ngày kỷ niệm;
3 Quản lý và giám sát việc thực hiện quy định về các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên hệ thống mạng của trường; phối 
hợp với các phòng ban, Phòng Công nghệ thông tin giám sát việc thực hiện quy định về các hoạt động thông tin, tuyên truyền 
trong và ngoài Trường.
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CÁC NHIỆM VỤ KHÁC
3 Tổ chức làm kỷ yếu, bản tin nội bộ, các ấn phẩm của trường;
3 Quản lý và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao;
3 Cập nhật những vấn đề nổi bật của nhà trường: hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, quan hệ doanh nghiệp, 
mở ngành, chân dung những sinh viên/cựu sinh viên thành công;
3 Tổng hợp, thống kê và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình trạng hoạt động của bộ phận.

11. VỊ TRÍ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP: 01 vị trí, 01 người
3 Cầu nối giữa nhà trường với cộng đồng xã hội;
3 Đề xuất xây dựng chương trình, nội dung đào tạo để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng, sử dụng nguồn nhân lực của doanh nghiệp;
3 Tiếp nhận các thông tin từ doanh nghiệp và xử lý thông tin để tham mưu với Ban Giám hiệu phục vụ các nhu cầu trên;
3 Thiết lập, duy trì mối quan hệ với doanh nghiệp để nắm bắt kịp nhu cầu và nội dung đào tạo, đồng thời phối hợp với phòng 
Đào tạo tham mưu với BGH về cải tiến phương pháp, nội dung chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế và các hoạt 
động của doanh nghiệp và xã hội (thông qua các hội thảo, điều tra, khảo sát và những buổi tiếp xúc với doanh nghiệp);
3 Phối hợp, hỗ trợ và giới thiệu với các Khoa cùng tổ chức các chuyến thực tập cho sinh viên tại doanh nghiệp;
3 Tổ chức thực hiện công tác hướng nghiệp; Tư vấn và giới thiệu việc làm cho sinh viên khi ra trường, cung ứng lao động cho 
các công ty, doanh nghiệp và đơn vị có nhu cầu.
3 Mở các khoá đào tạo, tập huấn ngắn hạn, chuyên đề phục vụ cho yêu cầu bồi dưỡng và phát triển cộng đồng xã hội;
3 Tham gia các cuộc hội thảo, giao lưu với các doanh nghiệp và cộng đồng.

12. VỊ TRÍ Y TẾ: 01 vị trí, 01 người
3 Chịu sự phân công của Trưởng phòng;
3 Tư vấn, xây dựng kế hoạch, lập và quản lý hồ sơ sức khoẻ, làm thủ tục về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cán bộ và sinh 
viên trong toàn trường;
3 Tổ chức khám thường xuyên và khám bệnh định kỳ cho cán bộ và sinh viên, cấp phát thuốc sơ cứu tại chỗ;
3 Phát hiện bệnh và có biện pháp điều trị kịp thời. Chăm lo sức khoẻ và chữa bệnh ban đầu cho cán bộ và sinh viên trong 
toàn Trường;
3 Phối hợp với các đơn vị có liên quan làm công tác kế hoạch hóa gia đình, chống tệ nạn xã hội; tuyên truyền sức khỏe theo 
tình hình thực tế;
3 Kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh an toàn trong Trường.

13. VỊ TRÍ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT: 01 vị trí, 01 người
3 Tham mưu cho Ban Giám hiệu nhà trường về thông tin, kỹ thuật và triển khai các giải pháp Công nghệ thông tin và 
Truyền thông có thể ứng dụng trong hệ thống mạng của trường;
3 Quản lý hệ thống thông tin của nhà trường. Nâng cao năng lực khai thác thông tin, sử dụng hiệu quả hệ thống Internet của 
nhà trường;
3 Quản lý, cấu hình các trang thiết bị hạ tầng trong hệ thống mạng và bảo dưỡng thường xuyên để đảm bảo hiệu suất hoạt 
động của hệ thống;
3 Quản lý và duy trì hoạt động của các máy chủ, Edusoft, Web. Vận hành hệ thống đào tạo đảm bảo hoạt động liên tục và 
hiệu quả phục vụ cho công tác quản lý sinh viên, quản lý đào tạo,….
3 Quản trị website, cung cấp các dịch vụ thông tin - tư liệu điện tử, cập nhật thông tin, quảng bá thương hiệu và hình ảnh 
của trường ra bên ngoài;
3 Khắc phục và xử lý các sự cố kỹ thuật của máy tính và hệ thống mạng trong nhà trường;
3 Cấu hình, thiết lập và duy trì các dịch vụ trên Server. Thường xuyên sao lưu dữ liệu và theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống;
3 Đảm bảo công tác an ninh mạng, ngăn chặn các truy cập bất hợp pháp vào hệ thống. Đảm bảo kết nối mạng luôn trong 
tình trạng an toàn, bảo mật, thông suốt và hoạt động hiệu quả.

14. LÁI XE: 01 vị trí, 01 người
3 Trực tiếp lái xe theo đúng quy định của pháp luật. Trực tiếp lái xe cho các nhân viên khác hoàn thành nhiệm vụ công tác trong 
phạm vi được phân công. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông và các nội quy, quy định của 
trường. Bảo quản tốt phương tiện và trang bị làm việc. Chịu trách nhiệm cá nhân trong phạm vi công tác được phân công.

15. NHÂN VIÊN PHỤC VỤ: 01 vị trí, 10 người
3 Thực hiện vệ sinh môi trường tại các cơ sở của Trường theo phạm vi được phân công; vệ sinh các phòng làm việc của Ban 
Giám hiệu và Hội đồng Trường; chăm sóc và theo dõi cây xanh trong khuôn viên các cơ sở được phân công nhằm đảm bảo 
môi trường xanh - sạch - đẹp;
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3 Thực hiện các công việc phục vụ giảng đường, hội trường (bao gồm: đóng, mở cửa; bố trí thiết bị giảng dạy; bàn, ghế; bục, 
bảng; âm thanh; chiếu sáng; quạt; chuông báo giờ học; phục vụ nước uống).

16. NHÂN VIÊN BẢO VỆ: 01 vị trí, 05 người
3 Thực hiện các phương án giữ gìn an ninh, trật tự trong khuôn viên các khu của Trường; đóng, mở cửa các phòng học, hội 
trường theo thời khóa biểu và theo lịch phân công cụ thể;
3 Hướng dẫn các đơn vị, cá nhân đến liên hệ công tác tại Trường;
3 Phối hợp với đơn vị chức năng có liên quan trong việc thực hiện phòng cháy, chữa cháy;
3 Các công việc khác khi có yêu cầu của Lãnh đạo Phòng.

17. NHÂN VIÊN BẢO TRÌ: 01 vị trí, 01 người
3 Quản lý việc vận hành, bảo trì, sửa chữa, hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Điện, hệ cấp thoát nước, điện thoại, hệ thống âm 
thanh… bảo đảm cho hoạt động của Trường.

II. XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC
TỔNG SỐ NGƯỜI LÀM VIỆC CẦN THIẾT CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN LÀ 65 NGƯỜI, 
CHƯA TÍNH SỐ LƯỢNG GIẢNG VIÊN THEO TỶ LỆ QUY ĐỊNH SV/GV.

STT VỊ TRÍ VIỆC LÀM
SỐ LƯỢNG 
NGƯỜI LÀM VIỆC 

TÊN CHỨC 
DANH

GHI 
CHÚ

I VỊ TRÍ VIỆC LÀM GẮN VỚI CÔNG VIỆC LÃNH ĐẠO, QUẢN 
LÝ, ĐIỀU HÀNH

1 Hiệu trưởng 1 Quản lý
2 Phó Hiệu trưởng 2 Quản lý
3 Trưởng phòng Tài chính - Nhân sự 1 Quản lý

4 Trưởng phòng Hành chính & Dịch vụ sinh viên 1 Quản lý

5 Trưởng phòng Khoa học & HTQT 1 Quản lý

6 Trưởng phòng Khảo thí & ĐBCL 1 Quản lý

8 Trưởng phòng Đào tạo 1 Quản lý

9 Trưởng phòng Tuyển sinh & CTSV 1 Quản lý

10 Trưởng khoa Công nghệ thông tin 1 Quản lý

11 Trưởng khoa Ngoại ngữ 1 Quản lý

12 Trưởng khoa Quản trị 1 Quản lý

13 Trưởng khoa Luật 1 Quản lý

14 Trưởng khoa Kiến trúc & Xây dựng 1 Quản lý

15 Phó Trưởng phòng Tài chính - Nhân sự 2 Quản lý

16 Phó Trưởng phòng Hành chính & DVSV 2 Quản lý

17 Phó Trưởng phòng Khoa học & HTQT 2 Quản lý

18 Phó Trưởng phòng Khảo thí & ĐBCL 2 Quản lý
19 Phó Trưởng phòng Đào tạo 1 Quản lý
20 Phó Trưởng phòng Tuyển sinh & CTSV 3 Quản lý
21 Phó Trưởng khoa 6 Quản lý

II VỊ TRÍ VIỆC LÀM GẮN VỚI HOẠT ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP

22 Giảng viên Theo tỷ lệ SV/GV Giảng viên

III VỊ TRÍ VIỆC LÀM GẮN VỚI CÔNG VIỆC HỖ TRỢ, PHỤC VỤ

18 Nhân viên 68 Nhân viên
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III. XÁC ĐỊNH CƠ CẤU ĐỘI NGŨ THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
1. Đội ngũ nhân sự tương ứng với công việc gắn với chức danh lãnh đạo, quản lý, điều hành chiếm 47%;
2. Đội ngũ nhân sự tương ứng với công việc gắn với chức danh công việc hỗ trợ, phục vụ chiếm 53%. 

Phần 3: BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC
CỦA TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM

I. BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM
Công việc cụ thể của từng vị trí việc làm được mô tả theo nhiệm vụ chính của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn.
(Có Bảng mô tả công việc của từng vị trí việc làm trong Phụ lục 01 đính kèm).

II. XÁC ĐỊNH KHUNG NĂNG LỰC
Khung năng lực theo từng vị trí việc làm của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (Khung năng lực theo từng vị trí việc làm cụ thể 
theo Phụ lục 02 đính kèm)

Phần 4: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tổ chức triển khai thực hiện Đề án đạt hiệu quả. Trong quá trình triển khai thực 
hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời tổng hợp, báo cáo HĐT để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.  
 
I. BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN

TT

VỊ TRÍ 
VIỆC LÀM CÔNG VIỆC CHÍNH PHẢI THỰC HIỆN SẢN PHẨM 

ĐẦU RA

TÊN VỊ 
TRÍ VIỆC 

LÀM
STT TÊN CÔNG VIỆC

TÊN SẢN 
PHẨM 

ĐẦU RA

KẾT QUẢ 
THỰC HIỆN 

TRONG 
NĂM

1 2 3 4 5 6

TÊN VỊ TRÍ VIỆC LÀM GẮN VỚI CÔNG VIỆC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH

1
Hiệu 

trưởng

1.1

 Phối hợp với Thành viên HĐT đặc trách Hoạt động & Phát 
triển tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Trường 
và Hội nghị nhà đầu tư; Ban hành các quy chế, quy định trong 
trường theo nghị quyết của Hội đồng Trường; Xây dựng kế 
hoạch và phát triển đội ngũ giảng viên - nghiên cứu viên - cán 
bộ quản lý - người lao động; thực hiện các hoạt động đào tạo, 
nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo 
dục đại học, báo cáo và chịu sự giám sát, thanh tra, kiểm tra 
theo quy định.

Văn bản 
chỉ đạo, 
điều hành; 
Đề án
Kế hoạch

1.2

 Trực tiếp phụ trách công tác: 
- Xây dựng và tổ chức chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển 
các ngành đào tạo, chiến lược phát triển Nhà trường;
- Công tác tổ chức, cán bộ;
- Công tác đào tạo;
- Công tác kế hoạch, tài chính;
- Công tác đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất;
- Công tác thanh tra, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, chế độ, 
chính sách;
- Công tác Đảng;
- Tham gia giải quyết công việc của các Phó Hiệu trưởng khi có 
yêu cầu hoặc thấy cần thiết.

Văn bản 
chỉ đạo, 
điều hành

1.3
 Thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định 
cùa pháp luật.
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2 Phó Hiệu 
trưởng 1

2.1
 Giúp Hiệu trưởng và Thành viên HĐT đặc trách Hoạt động 
& Phát triển trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của 
nhà trường.

Văn bản, 
Kế hoạch, 
Đề án, 
Chương 
trình công 
tác

2.2

 Trực tiếp phụ trách các mặt công tác sau:
- Đào tạo;
- Khoa học, công nghệ;
- Hợp tác quốc tế.

Văn bản 
chỉ đạo, 
điều hành, 
Đề án

2.3
 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao hoặc ủy 
quyền.

2.4  Tham gia giảng dạy theo phân công. Thực hiện 
giảng dạy

3
Phó Hiệu 
trưởng 2

3.1
 Giúp Hiệu trưởng và Thành viên HĐT đặc trách Hoạt động 
& Phát triển trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của 
nhà trường.

Văn bản, 
Kế hoạch, 
Đề án, 
Chương 
trình công 
tác

3.2

 Trực tiếp phụ trách các mặt công tác sau:
- Kiểm định và đảm bảo chất lượng;
- Công tác sinh viên;
- Cổng thông tin;
- Đoàn thanh niên;
- Tuyển sinh, Công tác sinh viên, Truyền thông và Quan hệ 
doanh nghiệp.

Văn bản 
chỉ đạo, 
điều hành, 
Đề án

3.3
 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao hoặc ủy 
quyền.

3.4  Tham gia giảng dạy khi được phân công.

4

Trưởng 
phòng Tài 
chính - 
Nhân sự

4.1  Chịu trách nhiệm tham mưu, giúp HĐT, BGH tổ chức, thực 
hiện công tác tài chính, nhân sự. Văn bản 

quản lý
Đề án
Kế hoạch4.2

Trực tiếp phụ trách các mặt công tác sau:
Công tác tài chính, nhân sự;
Công tác Đảng, đoàn thể;
Công tác quản lý và chuyên môn khác.

4.3  Thực hiện các công tác khác khi HĐT, BGH phân công.

5

Phó Trưởng 
phòng Tài 
chính - 
Nhân sự

5.1  Giúp HĐT, BGH và Trưởng phòng Tài chính - Nhân sự tổ 
chức, thực hiện công tác tài chính, nhân sự. Văn bản 

quản lý
Đề án
Kế hoạch

5.2
 Trực tiếp phụ trách các mặt công tác:
Công tác tài chính, nhân sự;
Công tác đoàn thể và công tác chuyên môn khác.

5.3 Tham gia các công tác khác của phòng và Nhà trường khi được 
phân công.

6

Trưởng 
phòng Hành 
chính & 
Dịch vụ sinh 
viên

6.1
Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tổ chức chỉ đạo thực 
hiện các nhiệm vụ của Phòng HC&DVSV.

Văn bản 
quản lý
Đề án
Kế hoạch6.2

 Trực tiếp phụ trách công tác: 
Bảo đảm trật tự, an ninh và môi trường sạch, đẹp, an toàn 
trong nhà trường;
Công tác quản lý tài sản, cơ sở vật chất và các phương tiện, 
trang thiết bị được giao;
Công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của sinh viên;
Tổ chức kiểm tra Khoa, Phòng, các bộ phận liên quan thực 
hiện đúng nội quy, quy định Nhà trường;
Công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của Trường.

6.3 Thực hiện những công việc khác được Hiệu trưởng phân công.
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7

Phó Trưởng 
phòng Hành 
chính & 
Dịch vụ sinh 
viên

7.1 Chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng về tổ chức chỉ đạo thực 
hiện các nhiệm vụ của Phòng HC&DVSV.

Văn bản 
quản lý
Đề án
Kế hoạch7.2

Trực tiếp phụ trách công tác: 
Công tác quản lý tài sản, cơ sở vật chất;
Tổ chức kiểm tra Khoa, Phòng, các bộ phận liên quan thực 
hiện đúng nội quy, quy định Nhà trường;
Công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của sinh viên;
Công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của Trường.

7.3  Thực hiện những công việc khác được Trưởng phòng, Hiệu 
trưởng phân công.

8

Trưởng 
phòng 
Khoa học 
& Hợp tác 
quốc tế 

8.1  Phụ trách, tổ chức, điều hành và chịu trách nhiệm trước Nhà 
trường mọi công việc của Phòng.

Văn bản 
quản lý
Đề án
Kế hoạch8.2

 Trực tiếp phụ trách công tác: 
Lập chiến lược và định hướng hoạt động khoa học - công nghệ 
& HTQT theo năm học;
Xây dựng và quản lý các hoạt động khoa học công nghệ và hợp 
tác quốc tế;
Phối hợp Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng thực hiện 
công tác kiểm định quốc tế.

8.3  Nghiên cứu đề xuất, giám sát, rà soát chính sách về hoạt động 
khoa học - công nghệ.

9

Phó Trưởng 
phòng Khoa 
học & Hợp 
tác quốc tế

9.1 Hỗ trợ Trưởng phòng phụ trách công tác NCKH và chịu trách 
nhiệm trực tiếp một số nội dung công việc của phòng.

Văn bản 
quản lý
Đề án
Kế hoạch9.2

 Trực tiếp phụ trách công tác: 
Quản lý hoạt động hợp tác, dự án quốc tế;
Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học - công nghệ và các chuyên 
đề khoa học khác;
Tổ chức tư vấn việc đăng ký sở hữu trí tuệ, bằng phát minh 
sáng chế, phong chức danh GVC, PGS, GS,… cho các cán bộ đủ 
điều kiện trong trường.

9.3  Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

10
Trưởng 
phòng Đào 
tạo

10.1  Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tổ chức chỉ đạo thực 
hiện các nhiệm vụ của Phòng Đào tạo.

Văn bản 
quản lý
Đề án
Kế hoạch10.2

Trực tiếp thực hiện các công tác sau:
Xây dựng và quản lý chương trình đào tạo;
Triển khai và kiểm tra các đơn vị liên quan thực hiện các 
nhiệm vụ được giao;
Tổ chức các kỳ thi kết thúc học phần;
Quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định.

10.3 Nghiên cứu đề xuất, giám sát, rà soát chính sách về đào tạo.

10.4 Giải quyết những vấn đề ngoài thẩm quyền Phó Trưởng phòng 
và nhân viên phụ trách.

Văn bản 
quản lý
Đề án
Kế hoạch

10.5 Làm các công việc khác khi có yêu cầu của Hiệu trưởng.

106



11
Phó Trưởng 
phòng Đào 
tạo

11.1 Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về quản lý điều hành 
các mặt công tác đào tạo đã được Trưởng phòng phân công.

Văn bản 
quản lý
Đề án
Kế hoạch11.2

Trực tiếp thực hiện các công tác sau:
Công tác lập kế hoạch, theo dõi, kiểm tra thực hiện chương 
trình đào tạo;
Công tác thực tập, thí nghiệm, thực hành, seminar, tính toán 
giờ giảng của trường;
Công tác xây dựng, thẩm định các chương trình đào tạo;
Công tác quản lý chất lượng;
Công tác văn thư;
Công tác lập lịch thi học kỳ và kỳ thi phụ;
Công tác theo dõi, quản lý phần mềm quản lý đào tạo, website 
của phòng.

11.3 Làm các công việc khác khi có yêu cầu của Trưởng phòng.

12
Trưởng 
phòng 
Tuyển sinh 
& CTSV

12.1

Tham mưu, đề xuất chiến lược, giúp Hiệu trưởng trong việc 
thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh, công tác chính trị sinh viên, 
quan hệ doanh nghiệp và xây dựng phát triển thương hiệu 
Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn - SIU. Văn bản 

quản lý
Đề án
Kế hoạch

12.2

Thực hiện trực tiếp các công tác sau:
Công tác tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh, CTSV;
Công tác đối ngoại trong và ngoài Trường, quan hệ doanh 
nghiệp;
Công tác truyền thông;

12.3 Nghiên cứu đề xuất, giám sát, rà soát chính sách về tuyển sinh.

12.4 Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

13

Phó Trưởng 
phòng 
Tuyển sinh 
& CTSV

13.1 Tham mưu, giúp việc cho Trưởng phòng xây dựng chiến lược, 
kế hoạch tuyển sinh, truyền thông, CTSV và QHDN. Văn bản 

quản lý
Đề án
Kế hoạch13.2

Trực tiếp thực hiện các công tác:
Công tác hướng nghiệp, tuyển sinh, CTSV
Công tác quan hệ doanh nghiệp.

13.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng 
phòng.

14

Trưởng 
phòng Khảo 
thí & Đảm 
bảo chất 
lượng

14.1 Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tổ chức chỉ đạo thực 
hiện các nhiệm vụ của Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng. Văn bản 

quản lý

Đề án

Kế 

hoạch

14.2  Chịu trách nhiệm tổ chức thi và chấm thi cho các kỳ thi trong 
toàn trường theo đúng quy chế hiện hành. 

14.3  Chủ trì việc xây dựng ngân hàng câu hỏi làm cơ sở xây dựng 
đề thi.

14.4  Thực hiện công tác lưu trữ và bảo mật đề thi, bài thi của các 
kỳ thi.

14.5 Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

15

Phó Trưởng 
phòng Khảo 
thí & Đảm 
bảo chất 
lượng

15.1 Hỗ trợ Trưởng phòng phụ trách công tác KT&ĐBCL và chịu 
trách nhiệm trực tiếp một số nội dung công việc của Phòng. Văn bản 

quản lý

Đề án

Kế 

hoạch

15.2  Thực hiện việc giám sát các kỳ thi theo sự phân công của lãnh 
đạo Phòng KT&ĐBCL.

15.3  Thực hiện các công việc về nghiệp vụ khảo thí theo sự phân 
công của lãnh đạo Phòng KT&ĐBCL.

15.4
 Chịu trách nhiệm về các công việc trực tiếp triển khai thực 
hiện, đảm bảo tính bảo mật các dữ liệu khi tham gia thực hiện 
và xử lý.

15.5  Chịu trách nhiệm công tác đảm bảo chất lượng theo sự phân 
công của lãnh đạo Phòng KT&ĐBCL.
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16 Trưởng 
Khoa 

16.1 Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tổ chức chỉ đạo thực 
hiện các nhiệm vụ của Khoa.

Văn bản 
quản lý
Đề án
Kế hoạch16.2

Trực tiếp thực hiện các công tác:
Công tác xây dựng và quản lý chương trình đào tạo;
Công tác tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học
Công tác ký kết hợp tác với các doanh nghiệp;
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán 
bộ, giảng viên, nhân viên;
Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc Khoa.

16.3 Làm các công việc khác khi có yêu cầu của Hiệu trưởng.

16.4 Tham gia giảng dạy theo phân công.

II. KHUNG NĂNG LỰC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN

STT NĂNG LỰC, KỸ NĂNG GHI 
CHÚ

VỊ TRÍ VIỆC LÀM GẮN VỚI CÔNG VIỆC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH

1

HIỆU TRƯỞNG
1. Năng lực

- Hiểu biết quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giáo 
dục đào tạo; nắm được định hướng phát triển ngành của quốc gia và địa phương.
- Có năng lực lãnh đạo, quản lý, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của 
Nhà nước về giáo dục đại học.
- Có năng lực tổ chức, điều hành các hoạt động của trường; phối hợp với các cấp, các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
- Có năng lực dự báo, xây dựng chiến lược, định hướng phát triển và tổng kết thực tiễn. 
- Có khả năng nghiên cứu, chủ trì các đề án, đề tài, đề xuất các sáng kiến, giải pháp, phương pháp quản lý và 
thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giáo dục vào điều kiện 
thực tiễn của đơn vị.

2. Trình độ
- Có trình độ tiến sĩ.
- Ngoại ngữ trình độ B trở lên.
- Kỹ năng tin học văn phòng để áp dụng tin học trong công tác quản lý, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ.

2

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
1. Năng lực

- Hiểu biết quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác 
giáo dục đào tạo; nắm được định hướng phát triển ngành của quốc gia và địa phương.
- Có năng lực lãnh đạo, quản lý, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của 
Nhà nước về giáo dục đại học.
- Có năng lực tổ chức, điều hành các hoạt động của trường; phối hợp với các cấp, các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
- Có năng lực dự báo, tư duy, tham mưu, xây dựng chiến lược, định hướng phát triển và tổng kết thực tiễn.
- Có khả năng nghiên cứu, chủ trì các đề án, đề tài, đề xuất các sáng kiến, giải pháp, phương pháp quản lý 
và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giáo dục vào điều 
kiện thực tiễn của đơn vị.

2. Trình độ 
- Có trình độ tối thiểu thạc sĩ trở lên.
- Ngoại ngữ trình độ B trở lên.
- Trình độ tin học văn phòng để áp dụng tin học trong công tác quản lý, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ.
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3

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH - NHÂN SỰ 
1. Năng lực

- Hiểu biết quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục đại học.
- Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về lĩnh vực 
kế toán - tài chính, công tác tổ chức cán bộ; chế độ, chính sách đối với cán bộ, người lao động. 
- Tham mưu lập các dự toán và tham gia xây dựng các định mức chỉ tiêu, sử dụng vật tư, tài sản, kinh phí; 
lập báo cáo nghiệp vụ kế toán định kỳ theo quy định.
- Tổ chức lập và luân chuyển chứng từ, mở sổ, ghi sổ, cung cấp số liệu, tài liệu, lập báo cáo, bảo quản, lưu 
trữ tài liệu kế toán...
- Tổ chức phân tích, đánh giá việc bảo quản sử dụng vật tư, tài sản tiền vốn và kinh phí thuộc phần kế 
toán, đề xuất biện pháp quản lý, sử dụng các nguồn vốn và kinh phí tiết kiệm, có hiệu quả. 
- Có năng lực tổ chức, điều hành, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra về nghiệp vụ kế toán cho các kế toán 
viên; đề xuất biện pháp chấn chỉnh và hoàn thiện tổ chức kế toán viên thuộc quyền phụ trách.
- Có năng lực tổ chức, điều hành nhân viên thuộc quyền quản lý và phối hợp với các khoa, phòng thực 
hiện các nhiệm vụ được giao.
- Có khả năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng các kế hoạch, chương trình, dự án liên quan đến 
công tác tổ chức cán bộ; đề xuất các giải pháp kinh tế - kỹ thuật và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực 
chuyên môn, chuyên ngành được giao.
- Có kỹ năng soạn thảo văn bản, thống kê, báo cáo.

2. Trình độ
-  Có trình độ chuyên môn đại học trở lên.
- Ngoại ngữ trình độ B trở lên.
- Trình độ tin học văn phòng để áp dụng tin học trong công tác quản lý, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ.

4

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH - NHÂN SỰ
1. Năng lực

- Hiểu biết quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục đại học.
- Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về lĩnh vực 
kế toán - tài chính, công tác tổ chức cán bộ; chế độ, chính sách đối với cán bộ, người lao động. 
- Có kỹ năng soạn thảo văn bản, thống kê, báo cáo.

2. Trình độ:
- Có trình độ chuyên môn đại học trở lên.
- Ngoại ngữ trình độ B trở lên.
- Trình độ tin học văn phòng để áp dụng tin học trong công tác quản lý, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ.

5

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH & DỊCH VỤ SINH VIÊN
1. Năng lực

- Hiểu biết quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục đại học.
- Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực 
Công tác sinh viên trong trường học.
- Có năng lực tổ chức, điều hành nhân viên thuộc quyền quản lý và phối hợp với các khoa, phòng thực 
hiện các nhiệm vụ được giao.
- Có khả năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng các kế hoạch, chương trình, dự án liên quan đến 
công tác học sinh sinh viên, quản lý, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên…; đề xuất các giải pháp 
kinh tế - kỹ thuật và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao.
- Có kỹ năng soạn thảo văn bản, thống kê, báo cáo.

2. Trình độ
- Có trình độ đại học trở lên.
- Ngoại ngữ trình độ B trở lên.
- Trình độ tin học văn phòng để áp dụng tin học trong công tác quản lý, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ.
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PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH & DỊCH VỤ SINH VIÊN
1. Năng lực

- Hiểu biết quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục đại học.
- Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực 
Công tác sinh viên trong trường học.
- Có năng lực tổ chức, điều hành nhân viên thuộc quyền quản lý và phối hợp với các khoa, phòng thực 
hiện các nhiệm vụ được giao.
- Có khả năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng các kế hoạch, chương trình, dự án liên quan đến 
công tác học sinh sinh viên, quản lý, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên…; đề xuất các giải pháp 
kinh tế - kỹ thuật và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao.
- Có kỹ năng soạn thảo văn bản, thống kê, báo cáo.

2. Trình độ
- Có trình độ đại học trở lên.
- Ngoại ngữ trình độ B trở lên.
- Trình độ tin học văn phòng để áp dụng tin học trong công tác quản lý, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ.

7

TRƯỞNG PHÒNG KHOA HỌC & HỢP TÁC QUỐC TẾ  
1. Năng lực

- Hiểu biết quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục đại học.
- Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực 
khoa học - công nghệ và hợp tác quốc tế.
- Có năng lực tổ chức, điều hành nhân viên thuộc quyền quản lý và phối hợp với các Khoa, Phòng thực 
hiện các nhiệm vụ được giao.
- Có khả năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng các kế hoạch, chương trình, dự án liên quan đến 
công tác khoa học - công nghệ và hợp tác quốc tế; đề xuất các giải pháp kinh tế - kỹ thuật và chuyên môn 
nghiệp vụ về lĩnh vực chuyên môn được giao.
- Có kỹ năng soạn thảo văn bản, thống kê, báo cáo.

2. Trình độ
- Có trình độ tiến sĩ.
- Ngoại ngữ trình độ B trở lên.
- Trình độ tin học văn phòng để áp dụng tin học trong công tác quản lý, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ

8

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KHOA HỌC & HỢP TÁC QUỐC TẾ
1. Năng lực

- Hiểu biết quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục đại học.
- Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực 
khoa học - công nghệ và hợp tác quốc tế.
- Có năng lực tổ chức, điều hành nhân viên thuộc quyền quản lý và phối hợp với các Khoa, Phòng thực 
hiện các nhiệm vụ được giao.
- Có khả năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng các kế hoạch, chương trình, dự án liên quan đến 
công tác khoa học - công nghệ và hợp tác quốc tế; đề xuất các giải pháp kinh tế - kỹ thuật và chuyên môn 
nghiệp vụ về lĩnh vực chuyên môn được giao.
- Có kỹ năng soạn thảo văn bản, thống kê, báo cáo

2. Trình độ
-  Có trình độ thạc sĩ trở lên.
- Ngoại ngữ trình độ B trở lên.
- Trình độ tin học văn phòng để áp dụng tin học trong công tác quản lý, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ.
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TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
1. Năng lực

- Hiểu biết quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục đại học.
- Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực 
đào tạo đại học.
- Có năng lực tổ chức, điều hành nhân viên thuộc quyền quản lý và phối hợp với các khoa, phòng thực 
hiện các nhiệm vụ được giao.
- Có khả năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng các kế hoạch, chương trình, dự án liên quan đến 
công tác đào tạo, mở mã ngành, viết chương trình khung đào tạo; đề xuất các giải pháp kinh tế - kỹ thuật 
và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao.
- Có kỹ năng soạn thảo văn bản, thống kê, báo cáo

2. Trình độ
-  Có trình độ tiến sĩ, tham gia giảng dạy đại học ít nhất 05 năm.
- Ngoại ngữ trình độ B trở lên.
- Trình độ tin học văn phòng để áp dụng tin học trong công tác quản lý, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ.

10

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
1. Năng lực

- Hiểu biết quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục đại học.
- Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực 
đào tạo đại học.
- Có năng lực tổ chức, điều hành nhân viên thuộc quyền quản lý và phối hợp với các khoa, phòng thực 
hiện các nhiệm vụ được giao.
- Có khả năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng các kế hoạch, chương trình, dự án liên quan đến 
công tác đào tạo, mở mã ngành, viết chương trình khung đào tạo; đề xuất các giải pháp kinh tế - kỹ thuật 
và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao.
- Có kỹ năng soạn thảo văn bản, thống kê, báo cáo.

2. Trình độ
-  Có trình độ thạc sĩ trở lên.
- Ngoại ngữ trình độ B trở lên.
- Trình độ tin học văn phòng để áp dụng tin học trong công tác quản lý, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ.

11

TRƯỞNG PHÒNG TUYỂN SINH & CÔNG TÁC SINH VIÊN
1. Năng lực

- Hiểu biết quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục đại học.
- Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực 
tuyển sinh đại học, lĩnh vực công tác sinh viên, truyền thông, quan hệ doanh nghiệp.
- Có năng lực tổ chức, điều hành nhân viên thuộc quyền quản lý và phối hợp với các khoa, phòng thực 
hiện các nhiệm vụ được giao.
- Có khả năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng các kế hoạch, chương trình, dự án liên quan đến 
công tác tuyển sinh; đề xuất các giải pháp kinh tế - kỹ thuật và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực chuyên 
môn, chuyên ngành được giao.
- Có kỹ năng soạn thảo văn bản, thống kê, báo cáo

2. Trình độ
- Có trình độ đại học trở lên.
- Ngoại ngữ trình độ B trở lên.
- Trình độ tin học văn phòng để áp dụng tin học trong công tác quản lý, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ.
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PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TUYỂN SINH & CÔNG TÁC SINH VIÊN
1. Năng lực

- Hiểu biết quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục đại học.
- Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực 
tuyển sinh đại học, lĩnh vực công tác sinh viên, truyền thông, quan hệ doanh nghiệp.
- Có năng lực tổ chức, điều hành nhân viên thuộc quyền quản lý và phối hợp với các khoa, phòng thực 
hiện các nhiệm vụ được giao.
- Có khả năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng các kế hoạch, chương trình, dự án liên quan đến 
công tác tuyển sinh; đề xuất các giải pháp kinh tế - kỹ thuật và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực chuyên 
môn, chuyên ngành được giao.
- Có kỹ năng soạn thảo văn bản, thống kê, báo cáo

2. Trình độ
- Có trình độ đại học trở lên.
- Ngoại ngữ trình độ B trở lên.
- Trình độ tin học văn phòng để áp dụng tin học trong công tác quản lý, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ. 
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TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
1. Năng lực

- Hiểu biết quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục đại học.
- Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về lĩnh vực 
khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục đại học.
- Có năng lực tổ chức, điều hành nhân viên thuộc quyền quản lý và phối hợp với các khoa, phòng thực 
hiện các nhiệm vụ được giao.
- Có khả năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng các kế hoạch, chương trình, dự án liên quan đến 
công tác tuyển sinh, thi, kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục; đề xuất các giải pháp kinh tế - kỹ thuật và 
chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực chuyên môn được giao.
- Có kỹ năng soạn thảo văn bản, thống kê, báo cáo

2. Trình độ
- Có trình độ thạc sĩ trở lên.
- Có chứng chỉ liên quan đến kiểm định chất lượng giáo dục đại học. 
- Ngoại ngữ trình độ B trở lên.
- Trình độ tin học văn phòng để áp dụng tin học trong công tác quản lý, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ
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PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
1. Năng lực

- Hiểu biết quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục đại học.
- Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực 
đào tạo. Đồng thời đảm bảo các năng lực: tổng hợp, giải quyết vấn đề, tập hợp và quy tụ, điều hành và phối 
hợp trong quản lý đơn vị.
- Có kỹ năng soạn thảo văn bản, thống kê, báo cáo.

2. Trình độ
- Có trình độ đại học trở lên.
- Có chứng chỉ liên quan đến kiểm định chất lượng giáo dục đại học. 
- Ngoại ngữ trình độ B trở lên.
- Trình độ tin học văn phòng để áp dụng tin học trong công tác quản lý, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ.
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TRƯỞNG KHOA 
1. Năng lực

- Hiểu biết quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục đại học.
- Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực 
đào tạo đại học.
- Có năng lực tổ chức, xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, viết giáo trình đào tạo, tổ chức, 
chủ trì hội thảo khoa học cấp khoa trở lên, điều hành nhân viên thuộc quyền quản lý và phối hợp với các 
khoa, phòng thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- Có khả năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng các kế hoạch, chương trình, dự án liên quan đến 
công tác đào tạo, mở mã ngành, viết chương trình khung đào tạo; đề xuất các giải pháp kinh tế - kỹ thuật 
và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao.
- Có kỹ năng soạn thảo văn bản, thống kê, báo cáo.

2. Trình độ
- Có trình độ tiến sĩ trở lên.
- Ưu tiên có chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng chương trình lý luận chính trị trung 
cấp trở lên; quản lý hành chính Nhà nước/quản lý giáo dục.
- Ngoại ngữ trình độ B trở lên.
- Trình độ tin học văn phòng để áp dụng tin học trong công tác quản lý, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ.
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PHÓ TRƯỞNG KHOA 
1. Năng lực

- Hiểu biết quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục đại học.
- Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh 
vực đào tạo đại học.
- Có năng lực tổ chức, xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, viết giáo trình đào tạo, tổ chức, 
chủ trì hội thảo khoa học cấp khoa trở lên, điều hành nhân viên thuộc quyền quản lý và phối hợp với các 
khoa, phòng thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- Có khả năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng các kế hoạch, chương trình, dự án liên quan đến 
công tác đào tạo, mở mã ngành, viết chương trình khung đào tạo; đề xuất các giải pháp kinh tế - kỹ thuật 
và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao.
- Có kỹ năng soạn thảo văn bản, thống kê, báo cáo.

2. Trình độ
- Có trình độ thạc sĩ trở lên.
- Ưu tiên có chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng chương trình lý luận chính trị trung 
cấp trở lên; quản lý hành chính Nhà nước/quản lý giáo dục.
- Ngoại ngữ trình độ B trở lên.
- Trình độ tin học văn phòng để áp dụng tin học trong công tác quản lý, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ.
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VỊ TRÍ VIỆC LÀM GẮN VỚI CÔNG VIỆC HOẠT ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP
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GIẢNG VIÊN
1. Năng lực

- Hiểu và vận dụng đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và các quy định của 
ngành trong công tác giáo dục và đào tạo đại học, cao đẳng.
- Nắm vững kiến thức (cả về lý thuyết và thực hành) môn học được phân công. Nắm được mục tiêu, kế 
hoạch, chương trình các môn học thuộc chuyên ngành đào tạo; quy chế giảng dạy, học tập và nghiên cứu 
khoa học của trường.
- Hiểu biết và có khả năng vận dụng những vấn đề cơ bản của lý luận dạy học ở bậc đại học để nâng cao 
chất lượng trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, đảm bảo các tiêu chuẩn, trách nhiệm theo quy định của 
Luật Giáo dục đại học và Điều lệ trường đại học.
- Có kỹ năng truyền đạt kiến thức; năng lực NCKH; năng lực xây dựng, thiết kế và thực hiện CTDH; năng 
lực lựa chọn và áp dụng các phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá phù hợp đáp ứng yêu cầu CĐR; 
năng lực ứng dụng và sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học; năng lực giám sát và tự đánh giá chất 
lượng công việc; năng lực nghiên cứu và đóng góp cho cộng đồng,…
- Có kỹ năng soạn thảo văn bản, thống kê, báo cáo

2. Trình độ
- Có trình độ thạc sĩ trở lên. Trường hợp đặc biệt ở một số ngành chuyên môn đặc thù do Bộ trưởng Bộ 
giáo dục và Đào tạo quy định.
- Có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp.
- Ngoại ngữ trình độ B trở lên.
- Trình độ tin học văn phòng để áp dụng tin học trong công tác quản lý, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ.

VỊ TRÍ VIỆC LÀM GẮN VỚI CÔNG VIỆC HỖ TRỢ, PHỤC VỤ
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NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC NHÂN SỰ
1. Năng lực

- Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, thẳng thắn, lối sống lành mạnh;
- Am hiểu pháp luật: nắm vững những văn bản quy phạm pháp luật chung và các văn bản liên quan đến 
công tác nhân sự, công tác chung của Nhà trường, đặc biệt là phải cập nhật các văn bản, chính sách mới 
được ban hành liên quan đến công việc đảm nhiệm;
- Có khả năng độc lập, thừa hành công việc, tổng hợp và báo cáo theo yêu cầu;
- Kỹ năng giao tiếp tốt;
- Thành thạo về nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực được giao, nắm được nội dung công việc một số lĩnh 
vực khác;
- Có năng lực tổ chức và triển khai thực hiện có hiệu quả những công việc được phân công

2. Trình độ
- Có trình độ đại học chuyên ngành luật, hành chính, quản trị nhân lực, kinh tế hoặc ngành khác;
- Ngoại ngữ trình độ B trở lên;
- Trình độ tin học văn phòng để áp dụng tin học trong công tác.
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KẾ TOÁN
1. Năng lực

- Nắm được các nguyên tắc về tổ chức công tác kế toán và công tác tổ chức bộ máy kế toán của trường; 
- Hiểu rõ và tuân thủ Luật kế toán, các chuẩn mực kế toán, các quy định của pháp luật khác về kế toán, 
nguyên lý kế toán, các chế độ tài chính, thống kê, Luật thuế, Luật bảo hiểm và thông tin kinh tế có liên 
quan;
- Có chuyên môn sâu về lý luận và thực tiễn về nghiệp vụ kế toán, các quy định cụ thể về hình thức và 
phương pháp kế toán; các chế độ kế toán cho đơn vị; nắm được hệ thống kế toán ngành, lĩnh vực khác; 
quy trình tổ chức công tác kế toán; có khả năng quản lý và tổ chức điều hành tốt công tác kế toán ở trường; 
- Nghiên cứu, đề xuất triển khai hoặc bổ sung, sửa đổi quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ, tổng kết cải 
tiến nghiệp vụ quản lý nắm được xu thế phát triển nghiệp vụ trong nước và thế giới;  
- Có khả năng tiếp thu, nắm bắt kiến thức kinh tế, phân tích tài chính và tổ chức điều hành được ứng dụng 
các kỹ năng sử dụng phương tiện kỹ thuật hiện đại: trao đổi và sử dụng các tài liệu kế toán, thông tin kế 
toán, phần mềm kế toán, chứng từ điện tử và giao dịch điện tử;
- Nắm được nguyên tắc, các quy định về chi tiêu tài chính, giao nhận, xuất, nhập, việc giữ gìn, bảo quản, 
lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán và sử dụng tài sản;
- Nắm chắc chế độ ghi sổ kế toán, quy tắc và thể thức mở sổ, ghi sổ, khóa sổ kế toán theo quy định của văn 
bản pháp luật về kế toán

2. Trình độ
- Có trình độ đại học chuyên ngành Kế toán - Tài chính trở lên;
- Ngoại ngữ trình độ B trở lên;
- Trình độ tin học văn phòng để áp dụng tin học trong công tác.

20

THỦ QUỸ
1. Năng lực

- Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, thẳng thắn, lối sống lành mạnh;
- Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý tài chính, quản lý quỹ;
- Am hiểu pháp luật: nắm vững những văn bản quy phạm pháp luật chung và các văn bản liên quan đến 
công tác nhân sự, công tác chung của Nhà trường, đặc biệt là phải cập nhật các văn bản, chính sách mới 
được ban hành liên quan đến công việc đảm nhiệm;
- Có khả năng độc lập, thừa hành công việc, tổng hợp và báo cáo theo yêu cầu;
- Kỹ năng giao tiếp tốt;
- Thành thạo về nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực được giao, nắm được nội dung công việc một số lĩnh 
vực khác;
- Có năng lực tổ chức và triển khai thực hiện có hiệu quả những công việc được phân công.

2. Trình độ
- Có trình độ đại học chuyên ngành Kế toán - Tài chính;
- Ngoại ngữ trình độ B trở lên;
- Trình độ tin học văn phòng để áp dụng tin học trong công tác.
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HÀNH CHÍNH
1. Năng lực

- Nắm vững các quy định của pháp luật, chế độ chính sách của ngành, lĩnh vực và các kiến thức cơ bản về 
lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao;
- Nắm chắc các nguyên tắc, trình tự, thủ tục nghiệp vụ hành chính của Trường;
- Hiểu biết về các nghiệp vụ của công tác văn thư hoặc các nghiệp vụ được giao; thực hiện đúng các quy 
định về tiếp nhận, bàn giao trong việc chuyển giao, tiếp nhận văn bản, tài liệu;
- Nắm vững quy chế bảo mật trong trường;
- Sử dụng thành thạo công nghệ phục vụ công việc; các phương tiện, kỹ thuật phục vụ in, sao tài liệu và các 
thiết bị văn phòng.

2. Trình độ
- Có trình độ đại học trở lên;
- Ngoại ngữ trình độ B trở lên;
- Trình độ tin học văn phòng để áp dụng tin học trong công tác.

22

NHÂN VIÊN GIÁO VỤ
1. Năng lực

- Có khả năng tham mưu cho lãnh đạo lập kế hoạch giảng dạy từng học kỳ của tất cả các lớp, các khóa học do 
đơn vị mình phụ trách;
- Có khả năng tham mưu cho lãnh đạo lập kế hoạch các kỳ thi và giám sát thực hiện quy trình thi đúng quy 
chế và quy định của trường;
- Có khả năng tham mưu cho lãnh đạo về các công việc liên quan đến thanh quyết toán các kinh phí giảng 
dạy, thực hành, thực tập, thực tế của khoa;
- Có khả năng tham mưu cho lãnh đạo giải quyết các công việc liên quan đến công tác đào tạo, công tác sinh 
viên đúng quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo và các quy định của Trường.
- Lập kế hoạch, tham gia thực hiện, phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu, thu thập thông tin, tổng hợp ý kiến.
- Có khả năng sử dụng những thành tựu mới về khoa học - công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế 
trong lĩnh vực hoạt động của trường;
- Kết nối các bên liên quan tham gia vào phát triển trường;
- Có kỹ năng phân tích bối cảnh xã hội, bối cảnh địa phương và nhà trường trên cơ sở đó đánh giá được 
những tác động tích cực và tiêu cực đến lĩnh vực chuyên môn; đánh giá và chủ động với những thay đổi của 
bối cảnh tác động đến việc thực hiện các mục tiêu của trường.

2. Trình độ
- Có trình độ đại học trở lên;
- Ngoại ngữ trình độ B trở lên;
- Trình độ tin học văn phòng để áp dụng tin học trong công tác

23

ĐÀO TẠO
1. Năng lực

- Hiểu biết quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục đại 
học;
- Có khả năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng các kế hoạch, chương trình, dự án liên quan đến 
công tác đào tạo, mở mã ngành, viết chương trình khung đào tạo;
- Có kỹ năng soạn thảo văn bản, thống kê, báo cáo.

2. Trình độ
- Có trình độ đại học trở lên;
- Ngoại ngữ trình độ B trở lên;
- Trình độ tin học văn phòng để áp dụng tin học trong công tác
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24

CÔNG TÁC SINH VIÊN
1. Năng lực

- Tổ chức quản lý quy mô nhỏ, điều hành công việc thường quy theo kế hoạch;
- Có kỹ năng điều hành các hoạt động tập thể;
- Kỹ năng giao tiếp tốt

2. Trình độ
- Có trình độ đại học trở lên;
- Ngoại ngữ trình độ B trở lên;
- Trình độ tin học văn phòng để áp dụng tin học trong công tác.

25

KHẢO THÍ 
1. Năng lực

- Đánh giá, xây dựng biểu mẫu, thu thập và tổng hợp thông tin, viết đề cương, viết báo cáo;
- Sử dụng thành thạo các phần mềm trong kiểm tra, đánh giá, xây dựng và phân tích câu hỏi thi;
- Kỹ năng soạn thảo văn bản;
- Có kỹ năng điều hành các hoạt động tập thể;
- Kỹ năng giao tiếp tốt.

2. Trình độ
- Có trình độ đại học trở lên;
- Ngoại ngữ trình độ B trở lên;
- Trình độ tin học văn phòng để áp dụng tin học trong công tác

26

THƯ VIỆN
1. Năng lực

- Nắm được đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành 
về công tác thư viện;
- Nắm vững các kiến thức cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ thư viện và lĩnh vực chuyên môn được phân 
công;
- Biết được các ứng dụng của công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện;
- Nắm được các quy tắc, quy trình và quy phạm nghiệp vụ thư viện và thông tin. Nắm được các quy tắc bảo 
hộ lao động, phòng chống cháy, bảo quản và bảo vệ tài sản thư viện
- Kỹ năng soạn thảo văn bản;
- Kỹ năng giao tiếp tốt.

2. Trình độ
- Có trình độ đại học trở lên;
- Ngoại ngữ trình độ B trở lên;
- Trình độ tin học văn phòng để áp dụng tin học trong công tác.
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27

VĂN THƯ, LƯU TRỮ
1. Năng lực

- Nắm vững và thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và 
các chế độ, quy định của ngành, của cơ quan, tổ chức về công tác văn thư, lưu trữ. Nắm được yêu cầu hoạt 
động của ngành lưu trữ, các quy trình nghiệp vụ, các chế độ, quy định về công tác văn thư, lưu trữ;
- Nắm được kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ;
- Nắm vững và thực hiện đúng các quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục trong hoạt động văn thư, lưu trữ;
- Biết xây dựng các phương án, kế hoạch phát triển công tác văn thư, có năng lực soạn thảo văn bản; lưu trữ;
- Có kỹ năng và phương pháp nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất cải tiến nghiệp vụ văn thư, lưu trữ;
- Có năng lực nghiên cứu khoa học, tổ chức chỉ đạo ứng dụng tiến bộ khoa học nhằm cải tiến hệ thống 
quản lý nghiệp vụ công tác lưu trữ;
- Có năng lực hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp hiệu quả với đồng nghiệp để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

2. Trình độ
- Có trình độ đại học trở lên;
- Ngoại ngữ trình độ B trở lên;
- Trình độ tin học văn phòng để áp dụng tin học trong công tác..

28

Y TẾ
1. Năng lực

- Nắm vững kỹ thuật sơ cứu ban đầu cho sinh viên;
- Nắm vững những vấn đề cơ bản về sơ cứu, cấp cứu;
- Nắm chắc qui trình an toàn vệ sinh trường học, phát hiện kịp thời dịch bệnh;
- Nắm được những đặc điểm tổ chức và hoạt động của trường;
- Hiểu rõ và nắm vững những nhiệm vụ công tác được phân công

2. Trình độ
- Có trình độ Trung cấp về y tế trở lên;
- Ngoại ngữ trình độ A trở lên;
- Trình độ tin học văn phòng để áp dụng tin học trong công tác

29

BẢO VỆ
1. Năng lực

- Có hiểu biết về các nghiệp vụ phổ thông của công việc bảo vệ;
- Tuân thủ quy tắc kỷ luật, nghiêm túc trong công việc;
- Nắm vững các quy định và nội quy của trường;
- Khả năng xử lý tình huống nhanh và đúng quy định của trường;
- Hiểu rõ và nắm vững những nghiệp vụ được phân công.

2. Trình độ
- Tốt nghiệp THCS trở lên;

28

TẠP VỤ
1. Năng lực

- Tuân thủ quy tắc kỷ luật, nghiêm túc trong công việc;
- Nắm vững các quy định và nội quy của trường;
- Khả năng xử lý tình huống nhanh và đúng quy định của trường;
- Hiểu rõ và nắm vững những nghiệp vụ được phân công

2. Trình độ
- Tốt nghiệp THCS trở lên;
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