
    

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số: 2408/TB-ĐHTN                    Đắk Lắk, ngày 16 tháng 11 năm 2020 

THÔNG BÁO 

Về việc góp ý dự thảo Quy định chế độ làm việc  

đối với giảng viên, giáo viên Trường Đại học Tây Nguyên 
 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc/trực thuộc 

Thực hiện các văn bản: 

Luật Giáo dục Đại học năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 

Đại học năm 2018; 

Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 Quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; 

Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 07 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học; 

Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với 

viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập; (thay TT 36/2014) 

Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg, ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy 

định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; 

thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; 

Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Thông tư quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên trung học phổ thông; 

(thay TT28, 2009 và TT15, 2017) 

Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC, ngày 

16/7/2015 của Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công 

an, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ 

quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng-an ninh; 

Thông tư số 08/2016/TT-BGD ĐT, ngày 28/3/2016 của 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; 

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 TNCSHCM, Hội SVVN, Hội LHTNVN trong các cơ sở giáo dục và cơ 

sở dạy nghề; 

Để xây dựng chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên Trường Đại học Tây Nguyên phù 

hợp với các văn bản chỉ đạo và tình hình thực tiễn hiện nay, Nhà trường dự thảo: “Quy định chế độ 

làm việc đối với giảng viên, giáo viên Trường Đại học Tây Nguyên”  

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc/trực thuộc phổ biến cho toàn thể viên chức, người lao 

động được biết, có ý kiến góp ý bằng văn bản về phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 25/11/2020 

(gặp đ/c Loan).  

Dự thảo Quy định định mức giờ chuẩn đối với giảng viên, giáo viên được đăng trên website 

của Nhà trường (mục Thông báo). 

 Nơi nhận:              HIỆU TRƯỞNG 

- Như kính gửi;  (đã ký)  

- Trung tâm Thông tin (đăng website);                        TS. Nguyễn Thanh Trúc 

- Lưu: VT, TCCB.                                                                                                    


