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PHỤ LỤC KÈM THEO 
Quy định quản lý nguồn thu và Quy chế chi tiêu nội bộ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  489 /QĐ-HVN, ngày 02 tháng 3 năm 2018 
của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam) 

------------------------------- 
 

1. PHỤ LỤC 1: Danh mục nguồn thu và định mức thu   

1.1. Học phí đào tạo tiến sĩ 

STT Nội dung thu ĐVT Mức thu (đ) Ghi chú 

1 Học phí đồng/kỳ 13.250.000 
Học phí tính đến bảo 

vệ cấp Học viện 

2 Bảo vệ luận án lần 2 đồng/NCS 9.800.000  

3 Học lại đồng/tín chỉ 1.200.000  

1.2. Học phí đào tạo thạc sĩ 

1.2.1. Các ngành đào tạo trong Học viện 

STT Nội dung thu 
Chương trình 

đào tạo 
ĐVT Mức thu (đ) Ghi chú 

1 
Lớp học trong giờ 

hành chính 

46 tín chỉ đồng/tín chỉ 578.000  

60 tín chỉ đồng/tín chỉ 510.000  

2 
Lớp học ngoài giờ 

hành chính 

46 tín chỉ đồng/tín chỉ 890.000  

60 tín chỉ đồng/tín chỉ 700.000  

1.2.2. Học phí học lại, bảo vệ không đúng hạn, lớp cá biệt 

STT Nội dung thu ĐVT Mức thu (đ) Ghi chú 

1 Học lại: Mức thu 1,5 lần của mức thu học phí tương ứng được quy định tại mục 2.1 

2 Bảo vệ luận văn không đúng hạn    

- Lớp học trong giờ hành chính đồng/tháng 1.400.000 Trừ 2 tháng hè 
(tháng 7 và 8) 

- Lớp học ngoài giờ hành chính đồng/tháng 2.100.000 

3 Bảo vệ luận văn lần 2 đồng/học viên 7.000.000  

4 Học lớp cá biệt Theo thực tế 

1.2.3. Học phí các lớp phối hợp đào tạo: Theo mức học phí tại mục 1.2.1 và theo hợp đồng.   
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1.3. Học phí đại học chính quy  

1.3.1. Đào tạo theo ngành học: Thú y 

STT Nội dung thu ĐVT Mức thu (đ) Ghi chú 

1 Theo tín chỉ    

 - Từ khóa 57 trở về trước đồng/tín chỉ 355.000  

- Từ khóa 58 đến khóa 60 đồng/tín chỉ 415.000  

- Từ khóa 61 đồng/tín chỉ 405.000  

2 Học theo niên chế đồng/tháng 1.280.000  

1.3.2. Đào tạo theo ngành học: Sinh học, Thực phẩm, Công nghệ sau thu hoạch, Môi 
trường, Điện, Cơ khí, Công nghệ thông tin. 

STT Nội dung thu ĐVT Mức thu (đ) Ghi chú 

1 

Theo tín chỉ với ngành đào tạo 4 năm    

- Từ khóa 57 trở về trước đồng/tín chỉ 294.000  

- Từ khóa 58 đến khóa 60 đồng/tín chỉ 343.000  

- Từ khóa 61 đồng/tín chỉ 322.000  

2 

Theo tín chỉ với ngành đào tạo 5 năm    

- Từ khóa 57 trở về trước đồng/tín chỉ 286.000  

- Từ khóa 58 đến khóa 60 đồng/tín chỉ 343.000  

- Từ khóa 61 đồng/tín chỉ 326.000  

3 Học theo niên chế đồng/tháng 1.030.000  

1.3.3. Đào tạo theo ngành học: Nông, lâm nghiệp và thủy sản 

STT Nội dung thu ĐVT Mức thu (đ) Ghi chú 

1 Theo tín chỉ    

 - Từ khóa 57 trở về trước đồng/tín chỉ 240.000  

- Từ khóa 58 đến khóa 60 đồng/tín chỉ 280.000  

- Từ khóa 61 đồng/tín chỉ 262.000  

2 Học theo niên chế đồng/tháng 840.000  

 Ghi chú: Ngành học nông, lâm nghiệp và thủy sản bao gồm các ngành đào tạo (theo mã 
ngành cấp 4): Nông nghiệp; Chăn nuôi; Khoa học cây trồng; Bảo vệ thực vật; Công nghệ rau, 
hoa, quả và cảnh quan; Kinh doanh nông nghiệp; Kinh tế nông nghiệp; Phát triển nông thôn; 
và Nuôi trồng thủy sản. 
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1.3.4. Đào tạo theo các ngành học còn lại 

STT Nội dung thu ĐVT Mức thu (đ) Ghi chú 

1 Theo tín chỉ    

 - Từ khóa 57 trở về trước đồng/tín chỉ 247.000  

- Từ khóa 58 đến khóa 60 đồng/tín chỉ 288.000  

- Từ khóa 61 đồng/tín chỉ 270.000  

2 Học theo niên chế đồng/tháng 865.000  

1.3.5. Chương trình đào tạo tiên tiến và chất lượng cao 

a) Các học phần tiếng Việt: 

STT Ngành học ĐVT Mức thu (đ) Ghi chú 

1 Kinh tế nông nghiệp - Chất lượng cao đồng/tín chỉ 288.000  

2 Kinh tế - Tài chính - Chất lượng cao đồng/tín chỉ 288.000  

3 Công nghệ sinh học - Chất lượng cao đồng/tín chỉ 343.000  

4 Khoa học cây trồng - Tiên tiến đồng/tín chỉ 288.000  

5 Quản trị kinh doanh - Tiên tiến đồng/tín chỉ 288.000  

b) Các học phần ngoại ngữ 

STT Ngành học ĐVT Mức thu (đ) Ghi chú 

1 Học phần ngoại ngữ đồng/tín chỉ 357.000  

c) Các học phần chuyên môn dạy bằng tiếng Anh 

STT Ngành học ĐVT Mức thu (đ) Ghi chú 

1 Kinh tế nông nghiệp - Chất lượng cao đồng/tín chỉ 432.000  

2 Kinh tế - Tài chính - Chất lượng cao đồng/tín chỉ 432.000  

3 Công nghệ sinh học - Chất lượng cao đồng/tín chỉ 515.000  

4 Khoa học cây trồng - Tiên tiến đồng/tín chỉ 432.000  

5 Quản trị kinh doanh - Tiên tiến đồng/tín chỉ 432.000  

1.3.6. Học phí chương trình hai (Bằng 2): Mức học phí tính bằng 1,5 lần của ngành đăng 
ký học. 

1.3.7. Học phí chương trình POHE: Mức học phí tính bằng ngành học đại trà tương ứng. 
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1.4. Học phí đại học không chính quy 

STT Nội dung thu ĐVT Mức thu (đ) Ghi chú 

1 
Học phí tính theo kỳ học (cả 
trong trường và ngoài trường) 

đồng/học kỳ 5.460.000 
 

1.5. Học phí liên thông từ cao đẳng lên đại học 

STT Nội dung thu ĐVT Mức thu (đ) Ghi chú 

1 Lớp học giờ hành chính đồng/học kỳ 5.750.000  

2 Lớp học ngoài giờ hành chính đồng/học kỳ 8.580.000  

3 
Từ khóa 58 áp dụng mức học phí đại học theo quy định tại mục 3.1, 3.2, 3.3,3.4, 3.6 
và 3.7. 

1.6. Học phí hệ cao đẳng 

STT Nội dung thu ĐVT Mức thu (đ) Ghi chú 

1 Ngành thú y 
đồng/tín chỉ 332.000  

đồng/tháng 1.024.000  

2 Ngành  Khoa học cây trồng 
đồng/tín chỉ 219.000  

đồng/tháng 672.000  

3 Các ngành còn lại 
đồng/tín chỉ 268.000  

đồng/tháng 824.000  

1.7. Học phí học lại, học theo nguyện vọng hệ cao đẳng, đại học 

STT Nội dung thu ĐVT Mức thu (đ) Ghi chú 

1 
Học lại, học tự nguyện đăng ký ngoài giờ hành chính đối với bậc đại học và liên thông 
cao đẳng lên đại học 

1.1 
Học theo tín chỉ giờ hành chính trong học kỳ 1 và 2: Mức thu 1,2 lần của mức thu học 
phí được quy định tại mục 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 và 3.7 (tương ứng từng ngành học) 

1.2 
Học buổi tối, chủ nhật, và hè: Mức thu 1,5 lần của mức thu học phí được quy định tại mục 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 và 3.7 (tương ứng từng ngành học) 

2 
Học lại đối với bậc cao đẳng: Mức thu 1,2 lần của mức thu học phí được quy định tại 
mục 6 đối với học trong giờ hành chính và 1,5 lần đối với học ngoài giờ hành chính 
(tương ứng từng ngành học) 

3 
Thực tập tốt nghiệp lại: Tính 1 học kỳ 5 tháng, mức thu 1,5 lần tương ứng với ngành học 
(mức học phí niên chế của ngành học x 5 tháng x 1,5 lần) 

4 Thi tốt nghiệp lại Đồng/môn 820.000  

5 Học lớp cá biệt  Theo thực tế 
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1.8. Học phí đối với lưu học sinh nước ngoài diện tự túc kinh phí 

1.8.1. Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt 

TT Hệ đào tạo và đối tượng 
Mức thu  

theo tháng  
(1000đ) 

Mức thu 
theo  

tín chỉ 
(1000đ) 

Mức thu  
theo  

năm học  
(1000đ) 

1  Đào tạo trình độ đại học       
  LHS Lào và Căm-pu-chia 1.490 497 14.900 
  LHS các nước khác 1.788 596 17.880 
2  Đào tạo trình độ thạc sĩ trong giờ hành chính    
  LHS Lào và Căm-pu-chia 2.235 972 22.350 
  LHS các nước khác 2.682 1.166 26.820 
3  Đào tạo trình độ thạc sĩ ngoài giờ hành chính    
  LHS Lào và Căm-pu-chia 2.682 1.166 26.820 
  LHS các nước khác 3.218 1.399 32.180 
4  Đào tạo tiến sĩ       

  LHS Lào và Căm-pu-chia 3.725   37.250 
  LHS các nước khác 4.470   44.700 

1.8.2. Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh 

TT Hệ đào tạo và đối tượng 
Mức thu  

theo tháng  
(1000đ) 

Mức thu 
theo  

tín chỉ 
(1000đ) 

Mức thu  
theo  

năm học  
(1000đ) 

1  Đào tạo trình độ đại học       
  LHS Lào và Căm-pu-chia 2.235 745 22.350 
  LHS các nước khác 2.682 894 26.820 
2  Đào tạo trình độ thạc sĩ trong giờ hành chính    
  LHS Lào và Căm-pu-chia 3.353 1.458 33.530 
  LHS các nước khác 4.023 1.749 40.230 
3  Đào tạo trình độ thạc sĩ ngoài giờ hành chính    
  LHS Lào và Căm-pu-chia 4.023 1.749 40.230 
  LHS các nước khác 4.828 2.099 48.280 
4  Đào tạo tiến sĩ    

  LHS Lào và Căm-pu-chia 5.588   55.880 
  LHS các nước khác 6.705   67.050 
 Học phí đối với LHS (mục 1.8) chưa bao gồm tiền nhà ở, KTX, BHYT bắt buộc, đi lại, 
nghỉ mát; Với NCS chưa bao gồm các môn học chuyển đổi, hoàn thành điều kiện NCS; Nếu 
NCS phải học các học phần, học phí tính theo bậc học trình độ thạc sĩ. 
 Ghi chú: Mức thu học phí trên (mục từ 1.1 đến 1.8) áp dụng cho năm học 2017-2018; Học phí 
(mục 1.1 đến 1.8) xác định theo từng năm học và theo Quyết định 873/QĐ-TTg ngày 17/6/2015 
của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tham chiếu mức học phí quy định tại Nghị định 
86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015.  
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1.9. Các khoản phí, lệ phí khác  
 

STT Nội dung thu ĐVT Mức thu Ghi chú 

1 Tiền kỷ niệm Học viện trước khi ra trường 
của SV, HV, NCS học tại Học viện (nếu có)  

đồng/người 
học 100.000   

2 

Tiền tham gia lao động công ích hàng năm 
đối với SV hệ chính quy (tự nguyện đóng, 
nếu không tham gia lao động, quy đổi 3 công 
lao động)  

đồng/SV 100.000 

  

3 Lệ phí làm lại thẻ sinh viên, thư viện  đồng/ thẻ 50.000   

4 
Lệ phí thi tuyển viên chức đồng/người Theo quy định   
Lệ phí đối với ứng viên trúng tuyển viên chức 
(để hoàn chỉnh hồ sơ cán bộ)  đồng/người 500.000    

5 Tiền đóng góp của cán bộ đi chuyên gia, tư 
vấn trong và ngoài nước  

% trên tổng 
thu nhập 5    

6 

Tiền làm thủ tục đi nước ngoài      
- Đi nước ngoài dưới 3 tháng  đồng/lượt 50.000   
- Đi nước ngoài trên 3 tháng  đồng/lượt 100.000   
- Làm VISA  đồng/lượt 50.000   

7 
 

Tiền tiết kiệm chi từ các đề tài, dự án, chương 
trình (nguồn hợp tác với bên ngoài Học viện, 
kể cả NSNN)  

% 3 
  

8 Tiền thuê Ki ốt  đồng/tháng Theo HĐ   

9 
Tiền nộp nghĩa vụ của các đơn vị trực thuộc 
(không tính phần phải hoàn trả Học viện các 
khoản ứng trước) 

đồng/năm 

Theo quy định 
hoạt động của 
các viện, TT, 

CT và QĐ của 
Giám đốc 

  

10 Thu tiền các hợp đồng  đồng/năm Theo HĐ   

11 
Thu tiền điện, nước      

Tiền điện  đồng/KW/h 
Theo quy định 

   
Tiền nước đồng/khối    

12 

Thu tiền trông giữ xe đạp, xe máy      
- Tiền trông giữ xe đạp   

Theo quy định 
  

- Tiền trông giữ xe máy      
- Tiền trông giữ xe ô tô     
- Tiền trông giữ xe đạp tháng (KTX)  đồng/tháng 10.000    
- Tiền trông giữ xe máy tháng (KTX)  đồng/tháng 30.000    

3 Thu tiền xe vận tải qua cổng thường trực  đồng/lượt 20.000   

4 Tiền thuê phòng ở KTX sinh viên và KTX cao  
học cho  thí sinh dự  thi ĐH, CĐ (nếu có)  đ/TS/đợt Theo QĐ của 

Giám đốc 
  

15 

Tiền nhà ở KTX sinh viên    
Từ năm 

học 
2015 - 

2016 

C2 (tầng 4-5); C3, C4, C5 (tầng 6-7)  đồng/sv/tháng 110.000 
A1,A2, B2, B3, B4, C2 (tầng 1-3); C3, C4, 
C5 (tầng 4-5)   đồng/sv/tháng 130.000 

C3, C4, C5 (tầng 1-3)  đồng/sv/tháng 150.000 
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STT Nội dung thu ĐVT Mức thu Ghi chú 

16 Tiền  sử  dụng  ô  tô  Học viện  cho  các chương 
trình, dự án   Theo thực tế 

sử dụng 
   

17 Lệ phí chứng chỉ GDQP, GDTC và các chứng 
chỉ khác (nếu có)  

đồng/chứng 
chỉ 20.000   

18 Thu tiền bán giáo trình  đồng/cuốn Theo giá bìa   
19 Lệ phí nhà ở giáo viên (nhà KTX SĐH)  đồng/tháng 200.000   
20 Lệ phí bài báo đăng trong Tạp chí của Học viện  Đồng/bài 500.000   

21 

Lệ phí xét tuyển đại học đồng/nguyện 
vọng 30.000  

Lệ phí tuyển sinh đại học các hệ vừa làm vừa 
học, CĐ lên ĐH, Văn bằng 2 đồng/TS 

Theo Quyết 
định hàng năm 

 

Lệ phí phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo 
liên thông từ CĐ lên ĐH (VB 2) đồng/bài thi 

Lệ phí ôn thi đào tạo liên thông từ CĐ lên ĐH 
hệ chính quy: đồng/TS 

22 

Lệ phí thi tuyển sinh cao học đồng/TS 420.000  
Lệ phí ôn thi tuyển sinh cao học đồng/tín chỉ 

Theo Quyết 
định hàng năm Lệ phí phúc khảo bài thi tuyển sinh cao học đồng/bài thi 

Lệ phí bổ túc kiến thức tuyển sinh SĐH đồng/TC/TS 

23 

Lệ phí dự tuyển NCS đồng/ƯV 200.000  
Kinh phí hỗ trợ tiểu ban đánh giá chuyên môn 
xét tuyển NCS (bài luận và đề cương của ứng 
viên NCS) 

đồng/ƯV 1.800.000 
Nếu không 
đủ bù chi 
phí có thể 
thay đổi 

24 
Lệ phí thi tiếng Anh đầu ra cho SV CTTT, CLC đồng/SV Theo Quyết 

định hàng năm 
 

Lệ phí ôn thi tiếng Anh đầu ra cho SV CTTT, CLC đồng/SV 

25 
Lệ phí thi tiếng Anh đầu ra cho học viên cao học đồng/HV 

Theo Quyết 
định hàng năm 

 
Lệ phí ôn thi tiếng Anh đầu ra cho học viên 
cao học đồng/HV 

26 Phạt do mất sách, giáo trình, mượn sách quá 
hạn, làm hư hỏng đồng/sách Giá bìa 

sách/Giáo trình 
 

27 Phí đào tạo ngắn hạn (SV, cán bộ, cá nhân) đồng/người 

Theo Quyết 
định hàng năm 
và đề án được 

GĐ duyệt 

 

28 Lệ phí mua hồ sơ thầu đồng/hồ sơ Theo Quyết 
định hàng năm 

 

29 Các khoản phí khác (nhập học của sinh viên/ 
cao học/NCS) 

đồng/SV, 
HV 

Theo Quyết 
định hàng năm 

Phục vụ in 
danh mục 
đào tạo, 

khám sức 
khỏe… 

   Ghi chú:  
 + Mức thu tiền nhà ở KTX sinh viên theo quyết định hàng năm (năm học) của Giám đốc 

Học viện.  
 + Các khoản thu ngoài danh mục đã được liệt kê theo bảng trên đây đều được coi là 

khoản thu bất hợp pháp.  
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2. PHỤ LỤC 2: Định mức lao động đối với giảng viên và đơn giá vượt giờ 

2.1. Định mức giờ giảng, giờ nghiên cứu khoa học và đơn giá vượt giờ từ tiết 1-200 
của giảng viên chuyên môn và cơ bản  

TT  Chức danh  

Định mức  Đơn giá vượt 
từ 1-200 

tiết chuẩn  
(đồng)  

GD  
(tiết)  

NCKH 
(tiết)  

1  Giảng viên tập sự có trình độ Tiến sĩ  140 50 45.000 

2  Giảng viên tập sự khác  130* - 45.000 

3  Giảng viên có hệ số lương từ 2,34 đến dưới 3,33  260 100 60.000 

4  Giảng viên có hệ số lương từ 3,33 đến dưới  4,65  280 120 65.000 

5  Giảng viên có hệ số lương từ 4,65 đến dưới  5,42  300 150 70.000 

6  Giảng viên có hệ số lương từ 5,42 đến dưới  6,44  320 170 75.000 

7  Giảng viên có hệ số lương từ 6,44 đến dưới  6,92  360 200 80.000 

8  Giảng viên có hệ số lương trên 6,92  400 280 85.000 

   Ghi chú: Giảng viên tập sự ký hợp đồng lần đầu với Học viện từ tháng 12 hoặc tháng 
1 thì 6 tháng đầu tính nghĩa vụ 30 tiết (40 tiết với giảng viên tập sự có trình độ tiến sĩ); 6 tháng 
sau tính 100 tiết  

2.2. Định mức giờ giảng, giờ nghiên cứu khoa học và đơn giá vượt giờ từ tiết 1-200 
của giảng viên GDTC  

TT Chức danh  

Định mức  Đơn giá vượt 
từ 1-200 

tiết chuẩn  
(đồng)  

GD  
(tiết)  

NCKH  
(tiết)  

1  Giảng viên tập sự có trình độ Tiến sĩ  210*  30  41.000  

2  Giảng viên tập sự khác  200*  -  41.000  
3  Giảng viên có hệ số lương từ 2,34 đến dưới 3,33  400  60  50.000  
4  Giảng viên có hệ số lương từ 3,33 đến dưới 4,65  420  80  55.000  
5  Giảng viên có hệ số lương từ 4,65 đến dưới 5,42  440  100  60.000  
6  Giảng viên có hệ số lương từ 5,42 đến dưới 6,44  460  120  65.000  
7  Giảng viên có hệ số lương từ 6,44 đến dưới 6,92  500  150  70.000  
8  Giảng viên có hệ số lương trên 6,92  550  230  75.000  

 Ghi chú: Giảng viên tập sự kí hợp đồng lần đầu với Học viện từ tháng 12 hoặc tháng 1 
thì 6 tháng đầu tính nghĩa vụ 50 tiết (60 tiết với giảng viên tập sự có trình độ tiến sĩ); 6 tháng 
sau tính 150 tiết.  
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2.3. Định mức giờ giảng, giờ nghiên cứu khoa học và đơn giá vượt giờ từ tiết 1-200 
của giảng viên rèn nghề  

TT Chức danh 

Định mức Đơn giá vượt 
từ 1-200tiết 

chuẩn 
(đồng) 

GD 
(tiết) 

NCKH 
(tiết) 

1 Giảng viên tập sự có trình độ Tiến sĩ  220* 30 41.000 
2 Giảng viên tập sự khác  200*  41.000 
3 Giảng viên có hệ số lương từ 2,34 đến dưới 3,33   400 60 50.000 
4 Giảng viên có hệ số lương từ 3,33 đến dưới 4,65 420 80 55.000 
5 Giảng viên có hệ số lương từ 4,65 trở lên  440 100 60.000 

   Ghi chú:  

- Giảng viên tập sự ký hợp đồng lần đầu với Học viện từ tháng 12 hoặc tháng 1 thì 6 
tháng đầu tính nghĩa vụ 50 tiết (70 tiết với giảng viên tập sự có trình độ tiến sĩ); 6 tháng sau tính 
150 tiết.  

- Đối với giảng viên có hệ số lương 2,34 mới được công nhận hết tập sự, năm thứ nhất có 
nghĩa vụ hoàn thành giờ nghiên cứu khoa học bằng 50% định mức theo quy định.  

  

3. PHỤ LỤC 3: Đơn giá thanh toán giờ giảng vượt định mức từ tiết 201 trở lên  

TT Chức danh Đơn giá  thanh toán(đồng) 

1  Giáo sư, giảng viên cao cấp  65.000  

2  Phó giáo sư  60.000  

3  Giảng viên chính  55.000  

4  Giảng viên  51.000  

5  Giảng viên tập sự  47.000  

  

4. PHỤ LỤC 4: Định mức chi khen thưởng  

4.1. Chi khen thưởng cá nhân  

STT Danh hiệu thi đua/khen thưởng 
Mức chi 

(tính theo mức 
lương cơ sở) 

1.  Chiến sỹ thi đua toàn quốc  4,5 lần  
2.  Chiến sỹ thi đua cấp Bộ/ngành, tỉnh/thành, đoàn thể Trung ương  3,0 lần  
3.  Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở  1,0 lần  
4.  Lao động tiên tiến  0,3 lần  
5.  Huân chương Lao động hạng nhất  9,0 lần  
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STT Danh hiệu thi đua/khen thưởng 
Mức chi 

(tính theo mức 
lương cơ sở) 

6.  Huân chương Lao động hạng hai  7,5 lần  
7.  Huân chương Lao động hạng ba  4,5 lần  
8.  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ  1,5 lần  
9.  Bằng khen của Bộ trưởng (ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương)  1,0 lần  
10.  Giấy khen  0,3 lần  
11.  Kỷ niệm chương  0,6 lần  
12.  Huy chương  1,5 lần  
13.  Nhà giáo nhân dân  12,5 lần  
14.  Nhà giáo ưu tú  9,0 lần  

4.2. Chi khen thưởng tập thể  

STT Danh hiệu thi đua/khen thưởng 
Mức chi 

(tính theo mức 
lương cơ sở) 

1.  Tập thể Lao động tiên tiến  0,8 lần 
2.  Tập thể Lao động xuất sắc  1,5 lần 
3.  Cờ thi đua Chính phủ  24,5 lần 
4.  Cờ thi đua cấp Bộ/ngành, Tỉnh/thành, Đoàn thể Trung ương  15,5 lần 
5.  Huân chương Lao động hạng nhất  18,0 lần 
6.  Huân chương Lao động hạng hai  15,0 lần 
7.  Huân chương Lao động hạng ba  9,0 lần 
8.  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ  3,0 lần 

9.  
Bằng khen của Bộ trưởng (hoặc của ngành, tỉnh, đoàn thể 
Trung ương)  2,0 lần 

10.  Giấy khen  0,6 lần 

4.3. Khen thưởng sinh viên   

Danh hiệu thi đua/khen thưởng  Đơn vị tính  Mức chi  

Khen thưởng tập thể      

- Tập thể xuất sắc   đồng/lớp  300.000  

- Tập thể tiên tiến   đồng/lớp  200.000   

Khen thưởng cá nhân      

- Sinh viên thủ khoa/khối của kỳ thi tuyển sinh đại 
học, cao đẳng (nếu có)  

  đồng/SV  1.000.000  

- Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi hoặc xuất sắc  đồng/SV  500.000  

- Sinh viên xuất sắc năm học  đồng/SV  300.000  

- Sinh viên giỏi năm học  đồng/SV  200.000  
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5. PHỤ LỤC 5: Định mức chi phúc lợi   

5.1.  Định mức chi ngày lễ, tết trong năm  

STT Ngày lễ, tết Mức chi 
(đồng/người có mặt) 

1. Tết Dương lịch (1/1)  500.000 

2. Ngày Quốc tế lao động (1/5)  500.000 

3. Ngày Quốc khánh (2/9)  500.000 

4. Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)  500.000 

5. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch)  500.000 

6. Ngày Khai giảng năm học mới và kỷ niệm Thành lập Học viện (12/10)  500.000 

7. Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3 – chỉ tính cho viên chức nữ có mặt)  300.000 

 Ghi chú: 

1. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: mức hưởng 100% so với định mức chung của 
Học viện; 

2. Hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng (không bao gồm hợp đồng trong 
thời gian hưởng thử việc): mức hưởng 75% so với định mức chung của Học viện;  

3. Hợp đồng thử việc, hợp đồng mùa vụ: mức hưởng 50% so với định mức chung của 
Học viện. 

5.2.  Định mức chi phúc lợi dịp Tết Nguyên đán cho viên chức  

STT Đối tượng  Đơn vị tính  Mức chi   

1. Viên chức làm việc đủ 12 tháng/năm dương lịch  đồng/người/năm 7.800.000  

2. Viên chức làm việc không đủ 12 tháng/năm 
dương lịch   

đồng/người/tháng 
làm việc thực tế 650.000   

3. Viên chức đi học tập, nghiên cứu dài hạn ở nước 
ngoài trước ngày 1/1 dương lịch năm trước  đồng/người 650.000  

4. Viên chức được tuyển dụng, ký hợp đồng làm 
việc từ ngày 1/1/ dương lịch năm nay  đồng/người 650.000  

5. Hợp đồng lao động, việc từ ngày 1/1 dương lịch 
năm nay  đồng/người 325.000   

Ghi chú: Thời gian làm việc tại Học viện tính theo năm dương lịch (từ 1/1 đến 31/12).  

5.3.  Định mức chi hỗ trợ hoạt động hè cho viên chức  

STT Đối tượng  Đơn vị tính  Mức chi   

1. Viên chức làm việc đủ 12 tháng/năm học   đồng/người 1.200.000  

2. Viên chức làm việc không đủ 12 tháng/năm học 
(tính theo tháng làm việc thực tế)  đồng/người/tháng 100.000  

Ghi chú: Thời gian làm việc tại Học viện tính theo năm học (từ 1/7 năm trước đến 30/6 
năm sau); Cán bộ hợp đồng do Học viện chi trả hưởng 50%.  
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5.4.  Định mức chi thăm hỏi viên chức khi ốm đau, việc hiếu, hỉ  

STT Đối tượng  Đơn vị tính  Mức chi   

1. Viên chức ốm đau phải nằm bệnh viện  đồng/người/lần  500.000  

2. 
Viếng đám hiếu: Người thân trực tiếp (Tứ thân 
phụ mẫu, vợ/chồng, và con đẻ) của viên chức 
đang làm việc    

đồng/người  
500.000  

+ 01 vòng hoa 
và 01 chuyến xe  

3. Hỗ trợ viên chức đi viếng đám hiếu trên 50km: 
tối đa 6 người   đồng/người  100.000  

4. Trường hợp đặc biệt khác do Giám đốc quyết định   

5.5.  Định mức chi phúc lợi khác  

STT Đối tượng  Mức chi   

1. Gặp mặt viên chức nghỉ hưu nhân dịp Tết Nguyên đán (đồng/người 
tham dự)  200.000  

2. Quà ngày nhà giáo Việt Nam (20/11) cho giảng viên thỉnh giảng 
(đồng/giảng viên tham gia giảng dạy trong năm)  200.000  

3. Quà mừng đám cưới cho viên chức (đồng/người)  1.000.000  

4. Quà sinh nhật cho viên chức (đồng/người)  100.000  

5. Quà tết Nguyên đán cho sinh viên và học viên, NCS (đồng/người - chỉ 
tính người học tại Học viện)  50.000  

6. Quà cho con viên chức ngày 1/6 và tết Trung thu (đồng/cháu)  100.000  

7. Quà cho con viên chức trúng tuyển đại học chính quy (đồng/cháu)  100.000  

8. Quà  tặng  cho  giáo  viên  Trường Tiểu  học  NN I  nhân dịp Tết Nguyên 
đán và  ngày  20/11 (đồng/người)  100.000  

9. Quà tặng cho viên chức nghỉ hưu theo chế độ (đồng/người)  300.000  

10. 

Bù lương cho viên chức nghỉ hưu theo chế độ và hỗ trợ cho gia đình có 
viên chức đang làm việc tại Học viện không may bị tử vong (được thực 
hiện theo Quyết định số 2515/QĐ-HVN ngày 10/10/2014 của Giám đốc 
Học viện Nông nghiệp Việt Nam)  

  

11. Hỗ trợ cho viên chức là thương binh, con liệt sĩ, cha, mẹ của liệt sĩ đang 
làm việc tại Học viện nhân ngày 27/7 (đồng/người)  200.000  

12. Hỗ trợ cho sinh viên là thương binh/con liệt sĩ đang học tại Học viện 
nhân ngày 27/7 (đồng/người)  100.000  

13. Hỗ trợ cho viên chức đã và đang tham gia quân đội hiện công tác tại Học 
viện nhân ngày 22/12 (đồng/người)  200.000  

14. Hỗ trợ cho các cơ quan đoàn thể địa phương, các tổ chức xã hội và các 
cộng tác viên: Mức chi do Giám đốc Học viện quyết định    
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6. PHỤ LỤC 6: Định mức sử dụng điện thoại   

6.1. Đối với  các đơn vị trong học viện  

TT Đơn vị Mức khoán tối đa 
(đồng/tháng) 

1. Ban Giám đốc  500.000  
2. Hội đồng Học viện 500.000  
3. Văn phòng Đảng uỷ  300.000  
4. Văn phòng Công đoàn  300.000  
5. Văn phòng Đoàn Thanh niên 300.000  
6. Văn phòng Hội Sinh viên  200.000  
7. Khoa Cơ Điện  750.000  
8. Khoa Chăn nuôi  750.000  
9. Khoa Thủy sản  600.000  
10. Khoa Thú y 750.000  
11. Khoa Công nghệ thực phẩm  600.000  
12. Khoa Công nghệ sinh học   600.000  
13. Khoa Kế toán và QTKD  750.000  
14. Khoa Quản lý đất đai 750.000  
15. Khoa Môi trường  750.000  
16. Khoa Kinh tế và PTNT  750.000  
17. Khoa Nông học  750.000  
18. Khoa Công nghệ thông tin  600.000  
19. Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ 600.000  
20. Khoa Lý luận chính trị và Xã hội 600.000  
21. Khoa Giáo dục quốc phòng  300.000  
22. Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của 600.000  
23. Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao 200.000  
24. Ban Quản lý đào tạo  1.500.000  
25. Ban Khoa học và Công nghệ 600.000  
26. Ban Hợp tác quốc tế 600.000  
27. Văn phòng Học viện  750.000  
28. Ban Tài chính và Kế toán  600.000  
29. Ban Quản lý cơ sở vật chất và đầu tư  750.000  
30. Ban Tổ chức cán bộ  750.000  
31. Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên 600.000  
32. Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp 400.000  
33. Trạm Y tế  200.000  
34. Ban Thanh tra giáo dục  200.000  
35. Ban Liên lạc cựu sinh viên  200.000  
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TT Đơn vị Mức khoán tối đa 
(đồng/tháng) 

36. Trung tâm Tư vấn việc làm và Hỗ trợ sinh viên 200.000  
37. Ban Thanh tra  300.000  
38. Trung tâm Đảm bảo chất lượng 300.000  
39. Các trường hợp khác theo Quyết định của Giám đốc Học viện  

6.2. Hỗ trợ đối với các cá nhân  

TT Đơn vị Mức khoán tối đa 
(đồng/tháng) 

1. Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Học viện 700.000  
2. Phó giám đốc, Chủ tịch công đoàn HV 500.000  

3. 
Trưởng khoa, Trưởng các đơn vị/Ban chức năng, Thư ký Hội đồng 
Học viện, Bí thư Đoàn TNCS HCM Học viện, Trưởng Ban Thanh 
tra nhân dân, Trưởng Ban Chỉ huy quân sự  

300.000  

4. 
Phó Trưởng khoa, Phó các đơn vị/Ban chức năng, Phó Bí thư 
Đoàn TNCS HCM Học viện (là viên chức), Phó Trưởng Ban chỉ 
huy quân sự  

200.000  

5. Thư ký Giám đốc Học viện 500.000  
6. Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Ban Thanh tra nhân dân  100.000  
7. Lái xe 300.000  

 Ghi chú: Định mức tính theo tháng và thanh toán 01 quý 1 lần.  
  

7. PHỤ LỤC 7: Thu nhập tăng thêm của viên chức  

7.1. Thu nhập tăng thêm được xác định theo kết quả tài chính của Học viện hàng 
quý/năm. Căn cứ trên chênh lệch thu - chi, trích các quỹ hàng quý/năm của Học viện, trên cơ sở 
nghị quyết của Đại hội viên chức, ý kiến thảo luận với Công đoàn Học viện và các đơn vị liên 
quan Giám đốc Học viện quyết định mức chi thu nhập tăng thêm hàng quý/năm. Hàng quý/năm, 
Giám đốc Học viện có thể quyết định trước mức tạm chi thu nhập tăng thêm của năm.  

7.2. Thu nhập tăng thêm của viên chức trong Học viện được xác định theo hiệu suất, 
hiệu quả làm việc (công tác) trong tháng/quý theo chức danh, chức vụ tương ứng (Bảng 7.1 và 
7.2); Đơn mức cơ bản tính cho hệ số 1,0 là 1.150.000 đồng.  

7.3. Hiệu suất làm việc (công tác) trong tháng/quý của viên chức trong Học viện được 
xác định và đánh giá bởi trưởng đơn vị.  

7.4. Nhằm nâng cao hiệu suất làm việc, tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong quản lý và 
khuyến khích cán bộ, viên chức nâng cao năng suất lao động, Học viện tạm trích 25% mức thu 
nhập tăng thêm theo chức danh (100% đối với Tổ Cảnh quan, Tổ Môi trường, Đội Bảo vệ, Tổ 
Ký túc xá, Tổ Giảng đường, Tổ Kỹ thuật thuộc Văn phòng Học viện) hàng tháng của viên chức và 
giao cho trưởng đơn vị quản lý và phân phối cho viên chức trong đơn vị theo quý; Phần còn lại 
của thu nhập tăng thêm được tạm chi cho viên chức hàng tháng. 

7.5. Hàng quý, trưởng các đơn vị thống nhất với công đoàn của đơn vị và có trách nhiệm 
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đánh giá từng viên chức trong đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm đã được Giám 
đốc duyệt. Trưởng đơn vị gửi bản đánh giá và mức hưởng của từng viên chức về Học viện (qua 
Ban Tổ chức cán bộ, Ban Tài chính và Kế toán).  

Bảng 7.1: Hệ số hỗ trợ thu nhập tăng thêm (theo chức danh)  

Mã Hệ số Chức danh/ngạch 

GV1 1,0 Giảng viên và tương đương (Chuyên viên, Kỹ sư, Bác sỹ, Nghiên cứu viên, 
Kế toán viên, Thư viện viên,...) trong thời gian tập sự 

GV2 1,4 Giảng viên và tương đương (Chuyên viên, Kỹ sư, Bác sỹ, Nghiên cứu viên, 
Kế toán viên, Thư viện viên,...) 

GV3 1,7 
Giảng viên chính và tương đương [Chuyên viên chính, Phó giáo sư (chưa được bổ 
nhiệm vào chức danh Giảng viên cao cấp), Thư viện viên chính, Kế toán viên 
chính…], Giảng viên có hệ số lương 4,98 trở lên và có thâm niên vượt khung 

GV4 2,2 
Giáo sư chưa được bổ nhiệm vào chức danh giảng viên cao cấp; Phó Giáo 
sư đã được bổ nhiệm vào chức danh Giảng viên cao cấp; Giảng viên cao 
cấp; Chuyên viên cao cấp và tương đương 

GV5 2,5 Giáo sư đã được bổ nhiệm vào chức danh Giảng viên cao cấp 
NV3 1,2 Cán sự và tương đương (Kỹ thuật viên…) 

NV2 1,1 Nhân viên (Nhân viên đánh máy, Nhân viên kỹ thuật, Nhân viên văn thư, 
Nhân viên phục vụ, Nhân viên bảo vệ, Kế toán viên sơ cấp, Lái xe cơ quan). 

NV1 1,0 Lao động phổ thông 

Bảng 7.2. Hệ số hỗ trợ thu nhập tăng thêm (theo chức vụ chính quyền và đoàn thể)  

Mã Hệ số Chức vụ  

CV3 0,4 Phó Bộ môn và tương đương, Bí thư Chi bộ <10ĐV, Chủ tịch Công đoàn bộ 
phận <30 CĐV, Trợ lý tổ chức (kiêm nhiệm), Bí thư liên đoàn có sinh viên.  

CV4 0,6 
Trưởng BM (<20 giảng viên) và tương đương, Bí thư Chi bộ >=10 ĐV, Chủ 
tịch CĐ bộ phận >=30 CĐV , UVTV Đoàn Học viện, Phó Chỉ huy trưởng 
Ban Chỉ huy quân sự Học viện  

CV4a 0,8 Trưởng BM >= 20 giảng viên  

CV5 1,0 Phó Khoa GDQP, Phó Giám đốc các viện, công ty và trung tâm trực thuộc 
Học viện (kiêm nhiệm), PBT Đoàn Học viện, UVTV công đoàn Học viện  

CV6 1,5 
Trưởng Khoa GDQP, Giám đốc các viện, công ty và trung tâm trực thuộc 
Học viện; Phó Khoa, Phó Ban và tương đương, Trưởng Ban TTND, Phó chủ 
tịch Công đoàn Học viện   

CV7 2,0 Trưởng Khoa, Trưởng ban và tương đương, UVTV Đảng ủy Học viện, Bí thư 
Đoàn Học viện, Thư kí HĐ Học viện  

CV8 2,7 Phó Giám đốc, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Học viện  
CV9 3,5 Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Học viện, Chủ tịch HĐ Học viện  

 * Lãnh đạo các viện, trung tâm, công ty,... trực thuộc Học viện được hưởng hệ số trên 
khi hoàn thành nghĩa vụ theo quy định của Học viện (trừ các đơn vị được quy định là đơn vị 
dịch vụ công).    
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