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31fȚ0/ĐHLHN-ĐT Hâ Nôi, ngây 02"thóng II năm 2018
V/v khai gib giâng lóp quy mô lón

Kinh gCri:

- Căc Khoa, BÔ môn, Trung tâm thuÔc Trubng;

- Vięn Luât So sănh.

Tîr năm hQC 2017-2018, do do diëu kięn dăc thi vÔ tô chirc dâo tąo, bôn
cąnh căc lóp hoc vói quy mô truyôn thÓng, Nhâ trudng tô chirc mÔt sô lóp dăo
tąo quy mô lón dôi vói h? dăo tąo dąi hoc chinh quy văn bâng thir nhat vâ văn
băng đąi hoc thi'r hai chinh quy. Căc lóp hoc có quy mô tir tren 180 dĆn khoâng
300 sinh viën.

Theo quy dinh cua Chë dÔ lăm vięc dôi vói giâng viën hi$n hânh, h? sô
quy mô tôi da âp cho căc lóp tir 120 sinh viën tró lën lâ 1.4 (quy dinh cua
phâp luât tôi da lâ 1.5). Tren co sô tham muu, dô xuât cua ba dcyn vi: Phông Đâo
tąo, Phông Tô chirc cân bÔ, Phông Tăi chinh-Kë toân, Ban Giâm hięu dă dong y
phuong hÔ trq thu nhâp tăng thëm (tiĆt kięm Chi) dÓi vói căc giăng viën giâng
dąy căc lóp có quy mô lón nhu sau:

l. Đôi tuqng: Giâng viôn giâng dąy căc lóp có quy mô tir 180 sinh viën
trô lën thuÔc căc bâc, hÔ dâo tąo cua Trubng tir năm hQC 2017-2018 vâ hQC k} I
năm hec 2018-2019 (theo xăc nhân vâ danh sâch cung câp cua căc dffn vi quân
IY dăo tąo).

2. Phtrcng thi'rc h6 trq: căc giâng viôn, bÔ môn thvc hięn thanh toân, kë
khai gib giâng dôi vói căc gib giâng lóp quy mô lón theo căc quy dinh hięn hănh
cua Truông. Bën cąnh căc khoân thanh toân, chĆ dÔ dupc âp dung chung dôi vói
căc gib giâng, Nhâ trubng hÔ trq thu nhâp tăng thëm cv thë nhu sau: h6 trq thu
nhâp tăng thôm vói mu'rc 50.000 dông/tiët thvc giâng (không quy đôi câc hę sÓ).
Tiën tiët kięm chi duqc chi trâ căng vói căc khoân hô trq, tiët kięm chi khâc cua
Trubng.

3. Đë nghi căc dcn vi dôn doc căc giâng viën, bÔ môn khân truong thvc
hięn vięc kë khai (theo mău kčm theo Công văn nây) vă gCri vô Phông Đâo tąo
(dÔng chi Đ6 Thi Tho) châm nhât lâ ngây 10/12/2018.
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