
1 

 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT BÌNH DƢƠNG 
 

 

 

 

 
 

 

QUY TRÌNH XÁC NHẬN THANH TOÁN GIỜ GIẢNG 

VƢỢT ĐỊNH MỨC ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN CƠ HỮU 
(Kèm theo Quyết định số: 228/QĐ-ĐHKTKT ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Hiệu 

trưởng trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương) 

 

 

 

Mã số quy trình: QT-QLĐT-01 

Số trang: 03 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Năm 2020 

 

  



2 

 

 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

KINH TẾ - KỸ THUẬT BÌNH DƢƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

QUY TRÌNH  

QUY TRÌNH XÁC NHẬN THANH TOÁN GIỜ GIẢNG VƢỢT ĐỊNH 

MỨC ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN CƠ HỮU  
(Kèm theo Quyết định số: 228/QĐ-ĐHKTKT ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng trường 

Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương) 

1. Mục đích: Quy trình xác nhận thanh toán giờ giảng vượt định mức đối với GVCH 

giúp cho P.QLĐT, P.KHTC, Khoa, Đơn vị chuyên môn và GVCH thực hiện đúng tiến 

độ, đầy đủ, chính xác bảo đảm nghĩa vụ, quyền lợi của giảng viên. 

 

2. Phạm vi, đối tƣợng áp dụng: Dành cho P.QLĐT, P.KHTC các đơn vị chức năng và 

GVCH. 

 

3. Từ viết tắt 

 GVCH : Giảng viên cơ hữu 

 P.QLĐT : Phòng Quản lý đào tạo 

 P.KHTC : Phòng Kế hoạch – Tài chính 

 HK : Học kỳ 

 TKB : Thời khóa biểu 
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4. Nội dung 

4.1. Lƣu đồ 

Trách nhiệm Tiến trình Hồ sơ/Biểu mẫu 

P.QLĐT 

 

 

Kế hoạch giảng dạy, 

thư mời giảng 

Bảng điểm quá trình đã 

ghi và tô điểm 

Bảng theo dõi tiến độ 

giảng dạy 

Phiếu đăng ký lịch 

giảng bù 

Phiếu xác nhận số tiết 

giảng 

P.KHTC 

Phiếu chi thanh toán thù 

lao giảng dạy vượt định 

mức 

Theo dõi và thống kê lại 

Thiếu 

Đầy đủ 

1.Theo dõi TKB, lịch giảng dạy 

của giảng viên 

2.Nhận bảng điểm quá trình do 

giảng viên nộp 

3.Thống kê số tiết giảng mà 

giảng viên đã thực hiện 

4.Kiểm tra 

5.Lập danh phiếu xác nhận số 

tiết giảng của giảng viên gửi 

P.KHTC 

Lập danh sách gửi đến Khoa 

thông báo giảng viên giảng bù 

6.P.KHTC thực hiện thanh toán 

giờ giảng vượt định mức 
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4.2. Mô tả quy trình xác nhận thanh toán giờ giảng vƣợt định mức đối với GVCH 

TT Nội dung thực hiện Thời gian Trách nhiệm Biểu mẫu/Hồ sơ 

1 

P.QLĐT theo dõi tiến độ giảng dạy 

của GVCH theo TKB, kế hoạch giảng 

dạy 

HK1; HK2; 

HK3 

P.QLĐT 

 

Kế hoạch giảng 

dạy, thư mời 

giảng 

2 
Nhận bảng điểm quá trình do giảng 

viên nộp 

HK1; HK2; 

HK3 
P.QLĐT 

Bảng điểm quá 

trình đã ghi và tô 

điểm 

3 
Thống kê số tiết giảng mà giảng 

viên đã thực hiện 
1 ngày P.QLĐT 

Bảng theo dõi 

tiến độ giảng 

dạy 

4 

Kiểm tra, đối chiếu kế hoạch giảng 

dạy và số tiết giảng viên đã thực giảng 
1 ngày P.QLĐT 

Kế hoạch giảng 

dạy, Bảng theo 

dõi giảng dạy 

Lập danh sách gửi đến Khoa để 

thông báo giảng viên đăng ký lịch 

giảng bù (nếu có) 

1 ngày P.QLĐT 
Phiếu đăng ký 

lịch giảng bù 

5 
Lập phiếu xác nhận số tiết giảng 

của giảng viên gửi đến P.KHTC 
3 ngày P.QLĐT 

Phiếu xác nhận 

số tiết giảng 

6 
P.KHTC thực hiện thanh toán số giờ 

giảng vượt định mức của giảng viên 
10 ngày P.KHTC 

Phiếu chi thanh 

toán thù lao 

giảng dạy vượt 

định mức 

 


