
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số: 1756/QĐ-ĐHBK-TCHC Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 7 năm 2013 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc kéo dài thời gian làm việc và ký hợp đồng lao động lương khoán đối với  

giảng viên có chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; trình độ Tiến sĩ đã đủ tuổi nghỉ hưu 

 

 Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội  

Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thức 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

 Căn cứ Luật Giáo dục Đại học số 08/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa  

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa  

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

Theo Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia; 

 Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Bách khoa ban hành 

theo Quyết định số 767/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 12 tháng 9 năm 2006 và Quyết định  

số 803/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 16 tháng 7 năm 2009 về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung  

Điều 15, Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Bách khoa do Giám đốc  

Đại học Quốc gia TP.HCM ký; 

 Căn cứ Quyết định số 1970/QĐ-ĐHBK-TCHC ngày 28 tháng 7 năm 2009 về việc 

ban hành Quy định về quyền hạn, trách nhiệm của các đơn vị và thủ trưởng đơn vị trong 

Trường của Hiệu trưởng; 

Căn cứ Quyết định số 261/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Giám 

đốc Đại học Quốc gia TP.HCM về việc ban hành Quy định thực hiện quyền tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm đối với các trường Đại học thành viên trong Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Công văn số 950/ĐHQG-TCCB ngày 05 tháng 6 năm 2013 của Giám đốc Đại học 

Quốc gia TP.HCM về việc kéo dài thời gian công tác; 

Căn cứ Công văn số 1045/ĐHQG-TCCB ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Trưởng Ban  

Tổ chức – Cán bộ - Đại học Quốc gia TP.HCM về việc kéo dài thời gian công tác; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay quy định về việc kéo dài thời gian làm việc và ký hợp đồng lao động  

lương khoán đối với giảng viên có chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; trình độ Tiến sĩ đã  

đủ tuổi nghỉ hưu của Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM như sau: 

1.1.  Kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên có chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư: 

1.1.1 Giảng viên có chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư có thể được kéo dài thời gian  

làm việc không quá 65 tuổi đối với nam và không quá 60 tuổi đối với nữ để làm 

công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học; 

1.1.2  Việc xem xét kéo dài thời gian làm việc được thực hiện khi: 

- Đơn vị sử dụng lao động có nhu cầu; 

- Bản thân Giáo sư, Phó Giáo sư đồng ý. 



1.1.3 Khoa và Bộ môn làm tờ trình (theo mẫu) gửi Ban Giám hiệu, phòng Tổ chức – 

Hành chính xem xét và trình Đại học Quốc gia TP.HCM ra quyết định; 

1.1.4 Việc kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên có chức danh Giáo sư, Phó Giáo 

sư sẽ tiến hành từng năm một. Điều kiện để xét kéo dài thời gian làm việc trong 

năm tiếp theo sẽ căn cứ vào báo cáo kết quả công việc trong năm trước và  

kế hoạch công việc trong năm sau. 

1.2. Kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên có trình độ Tiến sĩ: 

1.2.1 Giảng viên có trình độ Tiến sĩ có thể được kéo dài thời gian làm việc không quá  

65 tuổi đối với nam và không quá 60 tuổi đối với nữ để làm công tác giảng dạy và 

nghiên cứu khoa học; 

1.2.2 Ưu tiên xem xét các giảng viên có trình độ Tiến sĩ thuộc các ngành chuyên môn  

đào tạo Cao học còn thiếu cán bộ cơ hữu; 

1.2.3 Các giảng viên có trình độ Tiến sĩ được xem xét kéo dài thời gian làm việc phải có 

các điều kiện sau: 

- Có tham gia giảng dạy Cao học trong 3 năm (tính đến thời điểm xét) với  

khối lượng giảng dạy không ít hơn 30 tiết thực giảng/năm; 

- Có tham gia nghiên cứu khoa học hoặc chuyển giao công nghệ, tối thiểu là  

chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường trở lên trong thời gian 3 

năm gần nhất; 

1.2.4 Thủ tục đề nghị kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên có trình độ Tiến sĩ 

được thực hiện như sau: 

- Giảng viên tự nguyện làm đơn (theo mẫu) và đính kèm là bản dự kiến  

kế hoạch công tác trong thời gian kéo dài; 

- Căn cứ vào nhu cầu của đơn vị, khoa và Bộ môn làm tờ trình (theo mẫu) gửi 

Ban Giám hiệu, phòng Tổ chức – Hành chính xem xét và trình Đại học  

Quốc gia TP.HCM ra quyết định; 

1.2.5 Việc kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên có trình độ Tiến sĩ sẽ tiến hành 

từng năm một. Điều kiện để xét kéo dài thời gian làm việc trong năm tiếp theo sẽ 

căn cứ vào báo cáo kết quả công việc trong năm trước và kế hoạch công việc trong 

năm sau. 

1.3. Ký hợp đồng lao động lương khoán đối với giảng viên có chức danh Giáo sư,  

Phó giáo sư; trình độ Tiến sĩ đã đủ tuổi nghỉ hưu 

Đối với các Giảng viên có chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; trình độ Tiến sĩ đã đủ tuổi 

nghỉ hưu (nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi) và các giảng viên thuộc khoản 1.1 và khoản 1.2 của  

quy định này đã hết thời hạn kéo dài thời gian làm việc, nếu đơn vị sử dụng lao động có  

nhu cầu thì việc ký hợp đồng lao động lương khoán đối với các đối tượng trên được  

thực hiện như sau: 

1.3.1 Giảng viên tự nguyện làm đơn đề nghị ký hợp đồng lao động lương khoán 

(theo mẫu); 

1.3.2 Đơn vị có nhu cầu sử dụng lao động làm tờ trình (theo mẫu) (có chữ ký  

của Trưởng đơn vị và Chủ tịch Công đoàn bộ phận) gửi Ban Giám hiệu,  

phòng Tổ chức – Hành chính nêu rõ: 

- Lý do ký hợp đồng lao động lương khoán đối với giảng viên đã đủ tuổi  

nghỉ hưu; 

- Nội dung công việc sẽ phân công cho giảng viên đó. 



1.3.3 Việc ký hợp đồng lao động lương khoán chỉ thực hiện đối với các giảng viên có 

chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; trình độ Tiến sĩ có độ tuổi như sau: 

- Nam không quá 70 tuổi; 

- Nữ không quá 65 tuổi. 

1.3.4 Sau khi xem xét yêu cầu của đơn vị, Hiệu trưởng sẽ ra quyết định. Việc ký  

hợp đồng lao động lương khoán sẽ tiến hành từng năm một. Điều kiện để xét ký 

hợp đồng lương khoán trong năm tiếp theo sẽ căn cứ vào báo cáo kết quả  

công việc trong năm trước và kế hoạch công việc trong năm sau. 

1.3.5 Các trường hợp đặc biệt sẽ do Ban Giám hiệu xem xét quyết định. 
 

 

Điều 2. Thời gian Phòng Tổ chức – Hành chính nhận hồ sơ đề nghị kéo dài thời gian  

làm việc và hồ sơ đề nghị ký hợp đồng lao động lương khoán đối với giảng viên thuộc  

khoản 1.1, khoản 1.2, khoản 1.3 của quy định này từ 01/9 đến 10/9 hàng năm. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Các Ông, Bà Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, phòng Kế hoạch – Tài chính, 

các khoa, phòng, ban, trung tâm, phòng thí nghiệm trực thuộc trường, các đơn vị có  

liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 
- Như điều 4; 

- BGH (Để báo cáo); 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

 

(Đã ký) 

 
 

 

 PGS.TS Vũ Đình Thành 

 


