
 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số:3471/HD-CĐN An Giang, ngày 01 tháng 10 năm 2021 

HƯỚNG DẪN 

Cách tính quy đổi giờ làm thêm sang giờ chuẩn  

đối với giảng viên giảng dạy chưa đủ định mức giờ chuẩn   

  

Căn cứ Hướng dẫn số 3068/HD-CĐN ngày 30 tháng 8 năm  2021 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang về việc thực hiện công tác đào tạo năm 

học 2021 – 2022; 

 Căn cứ Quy định số 3125/QyĐ-CĐN ngày 07 tháng 9 năm 2021của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang về việc quy định chế độ làm việc của nhà 

giáo Trường Cao đẳng nghề An Giang; 

Căn cứ Thông báo kết luận họp báo tuần chiều ngày 28 tháng 9 năm 2021; 

Căn cứ Bảng dự kiến tổng hợp phân công giảng dạy năm học 2021 - 2022 

của các Khoa.  

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang thống nhất việc thực hiện quy 

đổi giờ làm thêm sang giờ chuẩn đối với giảng viên giảng dạy chưa đủ định mức 

giờ chuẩn, cụ thể như sau: 

1. Phân công giảng dạy  

Phân công giảng dạy để tính vào định mức giờ chuẩn còn thiếu gồm: các lớp 

liên kết ngoài trường, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, các lớp bồi dưỡng 

chức danh giáo viên, giảng viên GDNN, các lớp hợp đồng thỉnh giảng các trường 

trên địa bàn tỉnh, các lớp đào tạo trình độ sơ cấp và thường xuyên cho đến khi đủ 

định mức giờ chuẩn theo quy định. 

2. Thực hiện quy đổi các hoạt động chuyên môn sang giờ chuẩn  

a) Soạn đề thi, coi thi, chấm thi hết môn học, mô-đun sang giờ chuẩn 

- Soạn đề thi kết thúc môn học, mô-đun: 01 đề thi viết tự luận kèm theo đáp 

án được tính bằng 01 giờ chuẩn; 01 đề thi trắc nghiệm kèm theo đáp án được tính 

bằng 1,5 giờ chuẩn; 01 đề thi thực hành kèm theo đáp án được tính bằng 0,5 giờ 

chuẩn; 01 đề thi vấn đáp kèm đáp án được tính bằng 0,25 giờ chuẩn (chỉ tính cho 

môn tiếng Anh); 



- Coi thi hết môn học, mô-đun: 01 giờ coi thi được tính bằng 0,3 giờ chuẩn; 

- Chấm thi hết môn học, mô-đun: thi viết tự luận, thi trắc nghiệm được tính 

bằng 0,1 giờ chuẩn/bài; thi thực hành được tính bằng 0,2 giờ chuẩn/01 HSSV; thi 

vấn đáp được tính bằng 0,2 giờ chuẩn/HSSV (chỉ tính cho môn tiếng Anh). 

b) Xây dựng chương trình đào tạo 

 - Xây dựng và biên soạn một chương trình đào tạo mới được tính 56 giờ 

chuẩn bao gồm chương trình đào tạo và chương trình chi tiết (chia đều cho các 

thành viên biên soạn). 

- Điều chỉnh và bổ sung một chương trình đào tạo được tính 30% giờ chuẩn 

của xây dựng và biên soạn chương trình đào tạo mới. 

- Phản biện cấp khoa 20% giờ chuẩn/tổng số giờ xây dựng biên soạn chương 

trình đào tạo mới hoặc điều chỉnh và bổ sung chương trình đào tạo. 

c) Biên soạn giáo trình 

- Biên soạn mới được tính 9 giờ chuẩn/ 1 tín chỉ. 

- Điều chỉnh và bổ sung được tính 30% mức giờ chuẩn biên soạn mới. 

- Phản biện cấp khoa 20% giờ chuẩn/ tổng số giờ biên soạn. 

d) Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học 

- Đề tài nghiên cứu khoa học. 

- Thiết bị đào tạo tự làm. 

- Sáng kiến cải tiến. 

Được áp dụng theo quy chế nghiên cứu khoa học, công nghệ của Trường 

Cao đẳng nghề An Giang năm 2021 - 2022. 

3. Thực hiện quy đổi công tác hành chính tại khoa, các phòng chức năng 

Bố trí đi làm theo giờ hành chính và được qu y đổi: 1 giờ chuẩn = 3 giờ hành 

chính. 

* Ghi chú:  

- Làm thêm giờ phải có bảng phân công đầu năm và được Ban Giám hiệu 

phê duyệt; cuối năm có bảng theo dõi tình hình thực hiện, được trưởng đơn vị xác 

nhận và duyệt của Ban Giám hiệu. 



- Khi bố trí làm thêm giờ Khoa phải xem xét thứ tự ưu tiên từ số thứ tự 1 đến 

số thứ tự thứ 3. 

VD: Giảng viên thiếu 210 giờ. 

+ Bố trí làm từ số thứ tự 1 đến số thứ tự thứ 2 được 150 giờ. 

+ Số giờ còn lại là 60 giờ bố trí làm công tác hành chính tại khoa, các phòng 

chức năng. 

- Giảng viên thiếu giờ chuẩn khi quy đổi các nhiệm vụ khác chỉ quy đổi đủ 

theo định mức giờ chuẩn, không quy đổi các nhiệm vụ khác lớn hơn số giờ mà 

giảng viên còn thiếu. 

- Lãnh đạo khoa phân công trực khoa để điều hành công việc thường xuyên 

của khoa (không thực hiện việc quy đổi theo hướng dẫn này). 

Trên đây là Hướng dẫn quy đổi giờ làm thêm sang giờ chuẩn đối với giảng 

viên thiếu giờ tại các khoa, áp dụng cho năm học 2021 - 2022. Hướng dẫn này thay 

thế Quy định số 1133/Qy Đ-CĐN ngày 26 tháng 11 năm 2015, yêu cầu các Khoa 

thực hiện đúng hướng dẫn này./. 

Nơi nhận:   
- BGH; 

- Các Phòng, Khoa; 

- Lưu: VT, ĐTNCKH. 

HIỆ U TRƯỞNG 
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