
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:              /QĐ-ĐHPVĐ Quảng Ngãi, ngày         tháng       năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về định mức giờ chuẩn nghiên cứu khoa học  

đối với giảng viên trong Trường Đại học Phạm Văn Đồng  

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG 

 Căn cứ Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2007 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc thành lập trường ĐH Phạm Văn Đồng; 

 Căn cứ Quyết định số 2050/QĐ-ĐHPVĐ ngày 29/12/2015 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Phạm Văn Đồng về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Trường Đại học Phạm Văn Đồng; 

  Căn cứ Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/07/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chế độ làm việc đối của giảng viên trong cơ sở 

giáo dục đại học; 

 Căn cứ Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các 

cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề; 

 Căn cứ Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28/03/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng 

viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công 

lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

 Căn cứ Luật Công đoàn số 12/2012/QH13, Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 3, ngày 20/06/2012; 

 Căn cứ Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Quy định về định mức giờ chuẩn nghiên cứu khoa học đối 

với giảng viên trong Trường Đại học Phạm Văn Đồng. 

Điều 2. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 931/QĐ-ĐHPVĐ ngày 

12 tháng 6 năm 2015 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định về định mức giờ 

chuẩn nghiên cứu khoa học đối với giảng viên trong Trường Đại học Phạm Văn 

Đồng và Quyết định số 834/QĐ-ĐHPVĐ ngày 23/5/2017 về việc bổ sung một số 
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nội dung của quy định về định mức giờ chuẩn nghiên cứu khoa học đối với giảng 

viên trong Trường Đại học Phạm Văn Đồng. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Lãnh đạo các đơn vị, cán bộ và giảng viên Trường Đại học Phạm 

Văn Đồng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- HT, các PHT; 

- Như điều 3; 

- Lưu: VT, QLKH & HTQT. 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

TS. Trần Đình Thám 
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QUY ĐỊNH 

ĐỊNH MỨC GIỜ CHUẨN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số               /QĐ-ĐHPVĐ ngày         tháng        năm 2021  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng) 

 

Điều 1. Định mức giờ chuẩn nghiên cứu khoa học (NCKH) đối với giảng viên 

trong một năm học được quy định: 195 giờ (bằng 1/3 tổng quỹ thời gian 1760 

giờ làm việc hành chính trong năm học, tương đương 586 giờ hành chính)  

Điều 2. Định mức giờ chuẩn NCKH đối với giảng viên được bổ nhiệm chức vụ 

lãnh đạo hoặc kiêm nhiệm công tác quản lý, đảng, đoàn thể: 

Giảng viên được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo hoặc kiêm nhiệm công tác 

quản lý, đảng, đoàn thể có nghĩa vụ thực hiện tối thiểu giờ NCKH theo định mức 

dưới đây: (Tính theo tỷ lệ % của định mức giờ chuẩn 195 giờ) 

TT 
Giảng viên được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo hoặc 

kiêm nhiệm công tác quản lý, đảng, đoàn thể 

Định mức 

tối thiểu  

(Tỷ lệ % của 

195 giờ) 

Số giờ 

chuẩn 

1 Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng và tương 

đương. 

15% 29 

2 Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, Phó Hiệu trưởng.  20% 39 

3 

Trưởng phòng và tương đương, Thư ký Hội đồng 

Trường (có giảng dạy). 

25% 48 

4 Phó trưởng phòng và tương đương (có giảng dạy). 30% 58 

5 

 

 

 

Khoa có biên chế từ 40 giảng viên trở lên hoặc có 

qui mô từ 800 sinh viên (SV) trở lên: 

  

a) Trưởng khoa và tương đương 60% 117 

b) Phó trưởng khoa và tương đương 70% 136 

6 

 

 

 

Khoa có biên chế dưới 40 giảng viên hoặc có qui mô 

dưới 800 SV: 

a) Trưởng khoa và tương đương 

 

70% 

 

 

136 

 

b) Phó trưởng khoa và tương đương 80% 156 

7 Trưởng bộ môn 80% 156 

8 

Phó trưởng bộ môn, trợ lý giáo vụ khoa, chủ nhiệm 

lớp và cố vấn học tập. 

85% 165 

9 Bí thư Đảng ủy 15% 29 

10 Phó Bí thư Đảng ủy 30% 58 

11 Bí thư chi bộ, Trưởng Ban thanh tra Nhân dân, 

Trưởng Ban Nữ công. 

85% 165 

12 Phó Bí thư chi bộ 90% 175 
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13 Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở không 

chuyên trách: Sử dụng 24 giờ hành chính/01 tháng, 

theo đó 01 năm học (10 tháng) sẽ sử dụng 240 giờ 

hành chính tương đương 80 giờ chuẩn đề làm công 

tác công đoàn)  (Khoản 2, Điều 24 Luật Công đoàn) 

 115 

14 Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch Công đoàn bộ phận không chuyên 

trách: Sử dụng 12 giờ hành chính/01 tháng, theo đó 

01 năm học (10 tháng) sẽ sử dụng 120 giờ hành 

chính tương đương 40 giờ chuẩn đề làm công tác 

công đoàn)  (Khoản 2, Điều 24 Luật Công đoàn) 

 155 

15 

 

 

 

Bí thư Đoàn trường hoặc trợ lý thanh niên cấp 

trường không chuyên trách:  

   a) Trường có từ 10.000 SV trở lên 30% 

 

 

58 

   b) Trường có từ 5.000 đến dưới 10.000 SV 40% 78 

   c) Trường có dưới 5.000 SV 50% 97 

16 

 

 

 

 

Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên, 

Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên cấp trường: 

   a) Trường có từ 10.000 SV trở lên 40% 

 

 

78 

   b) Trường có từ 5.000 đến dưới 10.000 SV 50% 97 

   c) Trường có dưới 5.000 SV 60% 117 

17 

 

 

 

 

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên, phó Chủ tịch Hội Liên 

hiệp thanh niên cấp trường: 

   a) Trường có từ 10.000 SV trở lên 50% 

 

 

97 

   b) Trường có từ 5.000 đến dưới 10.000 SV 60% 117 

   c) Trường có dưới 5.000 SV                                                        70% 136 

18 

 
Bí thư liên chi đoàn thuộc Đoàn trường có từ 1.000 

sinh viên trở lên 60% 

 

117 

Điều 3. Định mức giờ chuẩn NCKH đối với cán bộ phòng ban có ngạch giảng 

viên: 62 giờ    

Điều 4. Quy đổi đề tài NCKH, sản phẩm khoa học và các hoạt động khoa học 

sang định mức giờ NCKH của giảng viên 

1. Đề tài, dự án khoa học công nghệ 

 1.1. Cấp nhà nước, cấp tỉnh quản lý 

 - Đề tài/dự án có thời gian 01 năm: 300 giờ (được nghiệm thu có kết quả 

đạt) 

 - Đề tài/dự án có thời gian 02 năm: Năm thứ nhất được tính 200 giờ (phải có 

báo cáo tiến độ thực hiện). Năm thứ hai được tính 300 giờ nếu có kết quả nghiệm 

thu đạt, nếu kết quả nghiệm thu không đạt thì không tính giờ cho năm thứ hai. 

 1.2. Cấp trường quản lý:  Đề tài/dự án cấp trường/cấp cơ sở: 195 giờ  
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Đề tài/dự án khoa học công nghệ các cấp có nhiều người tham gia thực hiện 

thì chủ trì đề tài được tính 1/3 tổng số giờ, phần còn lại chia đều cho những người 

tham gia kể cả chủ trì nếu không xác định được mức độ đóng góp từng thành viên. 

Trường hợp xác định được mức độ đóng góp từng thành viên thì phần còn lại chia 

theo mức độ đóng góp.  

2. Tham gia trong Hội đồng duyệt đề cương, nghiệm thu đề tài, bảo vệ luận 

văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, Hội đồng thẩm định sách, giáo trình, bài giảng. 

 2.1. Tham gia hội đồng duyệt đề cương, nghiệm thu đề tài NCKH 

 a. Đề tài cấp tỉnh: 

- Chủ tịch, ủy viên hội đồng duyệt đề cương:  12 giờ/đề cương        

 - Chủ tịch, ủy viên hội đồng nghiệm thu:  15 giờ/đề tài 

 - Thư ký hội đồng:      7 giờ/đề cương, đề tài 

b. Đề tài cấp cơ sở:  

- Chủ tịch, ủy viên hội đồng duyệt đề cương:  12 giờ/đề cương        

 - Chủ tịch, ủy viên hội đồng nghiệm thu:  15 giờ/đề tài 

 - Thư ký hội đồng:      7 giờ/đề cương, đề tài 

c. Đề tài cấp trường: 

 - Chủ tịch, ủy viên hội đồng duyệt đề cương:  10 giờ/đề cương        

 - Chủ tịch, ủy viên hội đồng nghiệm thu:  13 giờ/đề tài 

 - Thư ký hội đồng:      5 giờ/đề cương, đề tài 

 d. Đề tài NCKH của sinh viên: 

 - Chủ tịch, ủy viên hội đồng duyệt đề cương:  8 giờ/đề cương 

 - Chủ tịch, ủy viên hội đồng nghiệm thu:  10 giờ/đề tài 

 2.2. Tham gia hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ (trong và 

ngoài trường) 

 a. Luận văn thạc sĩ:   

- Chủ tịch, ủy viên hội đồng duyệt đề cương:  12 giờ/đề cương        

 - Chủ tịch, ủy viên hội đồng chấm:   15 giờ/luận văn 

 b. Luận án tiến sỹ:  

 - Chủ tịch, ủy viên hội đồng duyệt đề cương:  15 giờ/đề cương        

 - Chủ tịch, ủy viên hội đồng chấm:   20 giờ/luận án 

2.3. Tham gia trong hội đồng thẩm định giáo trình, sách chuyên khảo, 

bài giảng; phản biện giáo trình, sách chuyên khảo, bài báo khoa học, bài 

giảng. 

 - Chủ tịch, ủy viên, ủy viên kiêm thư ký, thư ký Hội đồng: 20 giờ/giáo trình, 

sách 

 - Phản biện giáo trình, sách chuyên khảo: 30 giờ/giáo trình, sách  
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- Phản biện bài giảng đưa lên website: 20 giờ/bài giảng  

- Phản biện bài báo khoa học:  

+ Tạp chí Khoa học và Công nghệ (trong và ngoài trường): 20 giờ/bài 

+ Kỷ yếu Hội thảo/Hội nghị khoa học các cấp (trong và ngoài 

trường): 10 giờ/bài 

3. Các loại bài báo khoa học 

 - Đăng trên các tạp chí chuyên ngành nước ngoài: 220 giờ/bài 

 - Đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước, tạp chí Khoa học và 

Công nghệ của Trường: 195 giờ/bài  

 - Đăng kỷ yếu hội thảo khoa học/ hội nghị khoa học: 

  + Cấp quốc tế:      200 giờ/bài 

  + Cấp quốc gia:      195 giờ/bài  

  + Cấp bộ/tỉnh (trong hoặc ngoài tỉnh):    120 giờ/bài 

  + Cấp cơ sở (trường, học viện, sở, v.v...):     100 giờ/bài 

Bài báo có nhiều tác giả thì tác giả chính được tính 1/3 tổng số giờ, phần 

còn lại chia đều cho những người tham gia kể cả tác giả chính nếu không xác định 

được mức độ đóng góp từng thành viên. Trường hợp xác định được mức độ đóng 

góp từng thành viên thì phần còn lại chia theo mức độ đóng góp.  

Nếu bài báo được chọn báo cáo tại hội thảo/hội nghị cấp quốc tế hoặc quốc 

gia thì được cộng thêm 70 giờ/báo cáo; cấp bộ/tỉnh hoặc cấp cơ sở thì được cộng 

thêm 40 giờ/báo cáo. 

4. Hội thảo khoa học, báo cáo chuyên đề tại Khoa/Bộ môn   

 Khoa/Bộ môn phải có kế hoạch từ đầu năm học hoặc học kỳ (đăng ký tại 

phòng QLKH & HTQT). Sau khi tổ chức, Khoa/Bộ môn phải nộp báo cáo tổng 

hợp và kèm theo tài liệu hội thảo về phòng QLKH & HTQT. 

 - Giảng viên có tham luận khoa học:    60 giờ/tham luận 

 - Giảng viên tham dự:      10 giờ/đợt 

Tham luận có nhiều tác giả thì tác giả chính được tính 1/3 tổng số giờ, phần 

còn lại chia đều cho những người tham gia kể cả tác giả chính nếu không xác định 

được mức độ đóng góp từng thành viên. Trường hợp xác định được mức độ đóng 

góp từng thành viên thì phần còn lại chia theo mức độ đóng góp.  

Nếu tham luận được chọn báo cáo tại hội thảo thì được cộng thêm 20 

giờ/báo cáo.  

5. Hướng dẫn sinh viên làm đề tài NCKH, học viên làm luận văn thạc sĩ, 

nghiên cứu sinh làm luận án tiến sĩ 

5.1. Hướng dẫn sinh viên NCKH:  40 giờ/đề tài 

 5.2. Hướng dẫn học viên làm luận văn thạc sĩ: 50 giờ/luận văn   
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5.3. Hướng dẫn nghiên cứu sinh làm luận án tiến sĩ: 75 giờ/luận án/năm 

6. Biên soạn giáo trình môn học, sách chuyên khảo, sách tham khảo 

 6.1. Giáo trình, sách chuyên khảo được phép xuất bản: 220 giờ/giáo trình, 

sách. 

 6.2. Giáo trình, sách chuyên khảo được Nhà trường thẩm định và đưa lên 

website: 195 giờ/giáo trình, sách. 

 6.3. Bài giảng môn học được Nhà trường thẩm định và đưa lên website  

hoặc in lưu hành nội bộ: 

 1. Bài giảng 2 tín chỉ:    

- Bài giảng mới: 60 giờ/bài giảng  

- Bài giảng cập nhật, tái bản: 30 giờ/bài giảng 

 2. Bài giảng 3 tín chỉ trở lên:  

 - Bài giảng mới: 80 giờ/bài giảng 

- Bài giảng cập nhật, tái bản: 40 giờ/bài giảng 

 Nếu giáo trình, sách chuyên khảo, bài giảng gồm nhiều tác giả cùng biên 

soạn thì chủ biên được tính 1/3 tổng số giờ, phần còn lại chia đều cho những người 

tham gia kể cả chủ biên nếu không xác định được mức độ đóng góp từng thành 

viên. Trường hợp xác định được mức độ đóng góp từng thành viên thì phần còn lại 

chia theo mức độ đóng góp.   

 6.4. Sách tham khảo được phép xuất bản: 150 giờ/sách 

 Nếu sách tham khảo gồm nhiều tác giả cùng biên soạn thì chủ biên được 

tính 1/3 tổng số giờ, phần còn lại chia đều cho những người tham gia kể cả chủ 

biên nếu không xác định được mức độ đóng góp từng thành viên. Trường hợp xác 

định được mức độ đóng góp từng thành viên thì phần còn lại chia theo mức độ 

đóng góp.  

7. Tham dự hội thảo, hội nghị khoa học, tập huấn chuyên môn 

 7.1. Ngoài trường (có giấy mời và được Nhà trường cử đi): 20 giờ/lượt 

 7.2. Trong trường (do Phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác Quốc tế quản 

lý): 

  - Hội thảo, hội nghị khoa học: 10 giờ/lượt   

  - Tập huấn chuyên môn:  20 giờ /lượt  

Điều 5. Bảo lưu giờ NCKH 

Giảng viên được bảo lưu đối với các công trình thuộc trường hợp sau: 

- Giảng viên chủ trì đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Tỉnh được nghiệm 

thu;  

- Giảng viên có công bố khoa học quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus. 
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Thời hạn bảo lưu: 01 năm tính từ thời điểm đề tài được nghiệm thu hoặc bài 

báo được xuất bản. 

Điều 6. Chế độ miễn giảm đối với giảng viên nữ nghỉ hộ sản, nuôi con nhỏ; 

giảng viên đi học cao học và nghiên cứu sinh  

1. Giảng viên nữ sinh con trong kế hoạch (2 con) được giảm giờ chuẩn 

NCKH trong thời gian nghỉ sinh, số giờ giảm được tính như sau: 

    Giờ chuẩn NCKH cả năm 

Số giờ giảm =                   x    m           

                                               10 tháng 

m: Số tháng nghỉ sinh trong năm học  

2. Phụ nữ có con nhỏ dưới 12 tháng được giảm định mức giờ chuẩn: 

Số giờ giảm = n x 8,3   

n: Số tháng nuôi con nhỏ dưới 12 tháng trong năm học. 

3. Giảng viên đi học cao học, nghiên cứu sinh không tập trung được giảm 

50% giờ chuẩn NCKH. 

Điều 7. Những quy định khác 

 1. Nếu tổng số giờ NCKH thực hiện trong năm của giảng viên bằng hoặc 

lớn hơn giờ chuẩn quy định thì giảng viên đó hoàn thành nhiệm vụ NCKH trong 

năm, không tính vượt giờ. Nếu tổng số giờ NCKH trong năm của giảng viên lớn 

hơn giờ chuẩn quy định và giảng viên giảng dạy chưa đủ giờ chuẩn thì số giờ vượt 

trong NCKH được tính bù vào giờ chuẩn giảng dạy để làm căn cứ đánh giá, xếp 

loại thi đua trong năm. Nếu tổng số giờ NCKH trong năm của giảng viên không 

đủ giờ chuẩn theo quy định và giảng viên giảng dạy vượt giờ chuẩn thì số giờ vượt 

trong giảng dạy được tính bù vào giờ NCKH còn thiếu trước khi thanh toán vượt 

giờ giảng dạy.  

 2. Giảng viên có kiêm nhiệm công tác khác thì giờ chuẩn NCKH được giao 

theo định mức giờ chuẩn thấp nhất trong số các chức vụ kiêm nhiệm. 

 3. Khi kê khai giờ NCKH, yêu cầu kèm theo minh chứng (bài báo, các biên 

bản liên quan, giấy mời hội thảo ngoài trường, v.v...) và phải có xác nhận của 

phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác Quốc tế. 

 4. Những nội dung không có trong qui định này, Hiệu trưởng căn cứ vào 

tình hình thực tế để quyết định./. 

Điều 8. Tổ chức thực hiện 

1. Các đơn vị trực thuộc 



 

9 

 

Triển khai việc kê khai giờ NCKH thực hiện trong năm học đối với giảng 

viên, tập hợp các bảng kê khai giờ NCKH, ký xác nhận và nộp về Trường thông 

qua Phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác Quốc tế theo đúng quy định.  

2. Phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác Quốc tế 

Hằng năm, Phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác Quốc tế tổng hợp giờ 

NCKH của giảng viên gửi về Phòng Đào tạo và Phòng Tổ chức cán bộ vào cuối 

năm học (31/7 hằng năm). 

3. Phòng Đào tạo 

Căn cứ bảng tổng hợp giờ NCKH do Phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác 

Quốc tế cung cấp thực hiện việc tính khối lượng giờ giảng dạy, tham mưu thanh 

toán vượt giờ dạy theo quy định. 

Lập danh sách những giảng viên thực hiện không đủ giờ chuẩn giảng dạy 

(Sau khi đã bù giờ NCKH) gửi Phòng Tổ chức cán bộ để căn cứ đánh giá, phân 

loại, xét thi đua. 

4. Phòng Tổ chức cán bộ 

Căn cứ khối lượng thực hiện giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng 

viên tham mưu việc đánh giá, phân loại, xét thi đua theo đúng quy định./.  

 

  KT. HIỆU TRƯỞNG 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

TS. Trần Đình Thám 
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