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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 12 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH

V/v điều chỉnh và bổ sung Quy định về thời gian làm việc
và giờ chuẩn giảng dạy của giáo viên Trường Đại học Nông Lâm
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
Căn cứ Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên; Căn cứ
Thông tư liên tịch số 50/2009/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 09/09/2008 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương
dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập;
Căn cứ Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm
việc đối với đối với giảng viên ban hành theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT
ngày 28/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chế độ
làm việc đối với giảng viên; Căn cứ Quyết định số 399/QĐ-ĐHH ngày 8/3/2012 của
GĐ ĐHH về việc ban hành Quy định thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy của
giảng viên Đại học Huế;
Căn cứ Kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị góp ý điều chỉnh các Quy chế ngày
22/11/2013 của Trưởng, Phó các đơn vị trong trường. Xét đề nghị của ông Trưởng
phòng Tổ chức - Hành chính.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay điều chỉnh và bổ sung Quy định về thời gian làm việc và giờ
chuẩn giảng dạy của giáo viên Trường Đại học Nông Lâm, nội dung theo bản
đính kèm.
Điều 2: Quy định này áp dụng từ năm học 2013-2014 trở đi; Trong quá
trình thực hiện, nếu có những bất hợp lý phát sinh từ thực tiễn thì các đơn vị đề
xuất để tổng hợp và điều chỉnh hằng năm.
Điều 3: Các ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng phòng
Kế hoạch - Tài chính, Trưởng Phòng Đào tạo Đại học, Trưởng Phòng Đào tạo
Sau đại học, Trưởng Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế; Trưởng
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục; Thủ trưởng các đơn vị có liên
quan trực thuộc Trường Đại học Nông Lâm chịu trách nhiệm thi hành quyết định
này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT +TC.
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