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PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH 

QUY TRÌNH KÝ HỢP ĐỒNG GIẢNG 
VIÊN THỈNH GIẢNG 

Số hiệu: QT.TCHC-08 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 27/6/2014 

1. MỤC ĐÍCH 

Quy định cách thức tiến hành việc mời giảng viên thỉnh giảng theo thể thống nhất, 
phù hợp với các văn bản pháp quy của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học 
Quốc gia TP.HCM, trường Đại học Bách khoa, đồng thời đáp ứng được yêu cầu do 
nhà trường đề ra. 

Xây dựng quy trình chuẩn để thực hiện và kiểm soát trình tự công việc, phân định 
rõ trách nhiệm, quyền hạn trong thực thi công việc. 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Áp dụng cho các đơn vị mời giảng khoa/phòng/ban/trung tâm với giảng viên thỉnh 
giảng. 

Áp dụng đối với các viên chức thuộc phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Đào tạo, 
phòng Đào tạo Sau đại học, văn phòng Đào tạo Quốc tế trong việc thực hiện nhiệm vụ 
được giao liên quan đến công tác ký hợp đồng giảng viên thỉnh giảng. 

Áp dụng Giảng viên thỉnh giảng đã và đang giảng dạy ở các trường đại học, cao 
đẳng, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong cả nước mà không vi phạm pháp luật. 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2011  
của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở 
giáo dục và Thông tư số 11/2013/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ 
thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục ban hành kèm theo Thông tư số 44/2011/TT-
BGDĐT; 

Căn cứ Quy định về giảng viên và giảng viên thỉnh giảng Trường Đại học Bách 
khoa ban hành kèm theo Quyết định số 148/QĐ-ĐHBK-TCHC ngày 15 tháng 5 năm 
2007 của Hiệu trưởng. 

4. CHỮ VIẾT TẮT 

BM: Biểu mẫu 

QT: Quy trình 
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SHCC : Số hiệu công chức 

P.TCHC: Phòng Tổ chức – Hành chính 

P.ĐT: Phòng Đào tạo 

P.ĐTSĐ: Phòng Đào tạo Sau đại học  

VP.ĐTQT: Văn phòng Đào tạo Quốc tế 

CV: Chuyên viên 

5. NỘI DUNG 

5.1. Lưu đồ 

Giai đoạn 1: Cấp SHCC cho giảng viên thỉnh giảng lần đầu (Giảng viên thỉnh 

giảng chưa có SHCC) 
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Giai đoạn 2: Mời giảng từng học kỳ (làm giấy đề nghị mời giảng và hợp đồng) 
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5.2. Mô tả 

Giai đoạn 1: Cấp SHCC cho giảng viên thỉnh giảng lần đầu (chưa có SHCC) 

(1) Giảng viên thỉnh giảng chuẩn bị hồ sơ thỉnh giảng (Hồ sơ của giảng viên 
thỉnh giảng được làm một lần, ngay lần đầu tiên thỉnh giảng):  

- Lý lịch khoa học BM01-QT.TCHC-08 (1bản): Có xác nhận của cơ quan đang công 
tác . Nếu cơ quan không cung cấp lý lịch khoa học thì phải có giấy xác nhận của cơ  
quan đang công tác (1bản) kèm theo lý lịch khoa học được xác nhận bởi của Khoa- 
Trường ĐHBK. Trường hợp đối với giảng viên thỉnh giảng tự do (không có cơ 
quan làm việc) lý lịch khoa học được xác nhận bởi của Khoa- Trường ĐHBK); 

- Sơ yếu lý lịch (1bản): Có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan đang công tác xác 
nhận; 

- Văn bằng, chứng chỉ sao y bản chính và có công chứng (1bản). Trường hợp văn 
bằng, chứng chỉ nước ngoài phải được dịch sang tiếng việt và có sao y công chứng 
tại Sở Tư pháp. 

     Đối với giảng viên là người nước ngoài và Việt kiều: 

- Lý lịch khoa học bản dịch tiếng Việt có xác nhận của cơ quan công tác (1bản); 

- CV cá nhân (lý lịch) bản dịch tiếng Việt có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại 
giao của Việt Nam ở nước sở tại hoặc lãnh sự quán nước sở tại ở Việt Nam hoặc 
Phiếu lý lịch tư pháp số 1; 

- Văn bằng, chứng chỉ bản dịch tiếng Việt sao y bản chính có công chứng (1bản); 

- Hộ chiếu sao y bản chính có công chứng (1 bản). 

(2) Đơn vị (Khoa/Phòng/Trung tâm) tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ thỉnh giảng: 

Hồ sơ hợp lệ, đơn vị lập danh sách giảng viên thỉnh giảng lần đầu. Sau đó, gửi hồ 
sơ và danh sách đó cho phòng Tổ chức – Hành chính để cấp SHCC.  
Khi đã có SHCC, các đơn vị thực hiện theo giai đoạn 2. 

     Giai đoạn 2: Mời giảng từng học kỳ (Đơn vị thực hiện) 

(1) Phòng Tổ chức – Hành chính tiếp nhận (Hồ sơ đã lưu trữ trên phòng Tổ 
chức – Hành chính, đã có SHCC): 

- Giấy đề nghị mời giảng BM02-QT.TCHC-08 (1 bản): Có chữ ký phê duyệt của 
Trưởng bộ môn và Trưởng khoa; 

- Hợp đồng giảng dạy BM03-QT.TCHC-08 (1 bản): Được ký và đóng dấu đầy đủ. 

Lưu ý: 

Hợp đồng giảng dạy phải đảm bảo đầy đủ thông tin chính xác phải đính kèm:  

- Giảng dạy môn học/chuyên đề đính kèm thời khóa biểu.  
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- Hướng dẫn luận văn tốt nghiệp/Đồ án môn học đính kèm Phụ lục  

- Hướng dẫn thí nghiệm đính kèm kế hoạch giảng dạy hoặc danh sách giảng viên 
hướng dẫn đính kèm. 

(2)  Các đơn vị thực hiện: 

- Chuyên viên đơn vị:  

Làm giấy đề nghị mời giảng trình thủ trưởng phê duyệt. Sau khi thủ trưởng phê 
duyệt, chuyên viên đơn vị làm hợp đồng giảng dạy sau đó chuyển toàn bộ cho 
các đơn vị liên quan để phê duyệt:  

+ Phòng Đào tạo: Khối đại học, cao đẳng chính quy, tại chức. 

   + Phòng Đào tạo Sau đại học: Khối cao học.  

- Chuyên viên phòng Đào tạo và phòng Đào tạo Sau đại học:  

Tiếp nhận và kiểm tra giấy đề nghị mời giảng và hợp đồng giảng dạy đầy đủ 
trình trưởng phòng phê duyệt. Sau khi trưởng phòng phê duyệt, chuyên viên 
nhận lại đóng dấu (Phòng TC-HC), tiếp theo chuyển toàn bộ giấy đề nghị mời 
giảng và hợp đồng giảng dạy cho Phòng Tổ chức – Hành chính. 

6. HỒ SƠ LƯU 

Số biểu 
 mẫu Tên biểu mẫu Ký hiệu 

01 Lý lịch khoa học   BM01-QT.TCHC-08 

02 Giấy đề nghị mời giảng   BM02-QT.TCHC-08 

03 Hợp đồng giảng dạy   BM03-QT.TCHC-08 

7. BIỂU MẪU  

7.1. Biểu mẫu 

Số biểu 
mẫu Tên biểu mẫu Ký hiệu File 

01 Lý lịch khoa học   BM01-QT.TCHC-08 BM01-QT.TCHC-08.d
oc  

02 Giấy đề nghị mời giảng   BM02-QT.TCHC-08 BM02-QT.TCHC-08.d
oc  
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03 Hợp đồng giảng dạy   BM03-QT.TCHC-08 BM03-QT.TCHC-08.d
oc  

 

7.2. Phụ lục 

       Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày: 27/6/2014 


