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THÔNG BÁO 
Về việc kê khai giờ giảng nhà giáo năm học 2020 - 2021 

 

Căn cứ Quyết định số 277/QĐ-TCĐN ngày 06/10/2020 của Trường Cao đẳng 
nghề Bình Thuận về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của nhà giáo Trường 
Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận và theo tình hình thực tế của Trường; 

Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2020 - 2021 và tình hình thực tế của Trường; 

Nhằm đảm bảo công tác thanh toán giờ giảng hàng năm cho nhà giáo kịp thời, 
đúng quy định; Trường thông báo đến đơn vị, cá nhân liên quan về việc triển khai 
kê khai giờ giảng năm học: 2020 - 2021, cụ thể như sau: 

I. THỜI ĐIỂM TÍNH KÊ KHAI GIỜ GIẢNG 

1. Đợt 1 

- Từ ngày 01/6/2020 đến hết ngày 31/10/2021 (đối với lớp TC CTXH K15). 

- Từ ngày 07/9/2020 đến hết ngày 31/10/2021 (đối với lớp TC, CĐ K15, VH 
K13, CĐ K13, TC và CĐ K14). 

2. Đợt 2 

Tuỳ theo tình hình giảng dạy thực tế sau khi dịch bệnh được kiểm soát, Nhà 
trường sẽ thông báo thời điểm cụ thể để nhà giáo tiếp tục kê khai giờ giảng bổ sung. 

II. CÁCH THỨC QUY ĐỔI GIỜ GIẢNG 

1. Đối với các môn học, môđun giảng dạy cho các lớp học truyền thống 

Cách thức quy đổi giờ giảng thực hiện theo Quy định chế độ làm việc của nhà 
giáo Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận được ban hành tại Quyết định số 
277/QĐ-TCĐN ngày 06/10/2020 của Trường. 

2. Đối với các môn học, môđun giảng dạy cho các lớp học trực tuyến  

2.1. Đối với các MH/MĐ tổ chức giảng dạy trực tuyến trước ngày 01/9/2021 

- Bốn mươi lăm phút (45’) giảng dạy trực tuyến, bao gồm 20 - 30 phút giảng 
dạy trực tuyến trực tiếp, thời gian còn lại giảng dạy trực tuyến gián tiếp được quy 
đổi bằng 01 giờ chuẩn. 

- Hệ số lớp đông được tính theo mục b, Khoản 1, Điều 8, Chương III của Quy 
định chế độ làm việc của nhà giáo Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận được ban 
hành tại Quyết định số 277/QĐ-TCĐN ngày 06/10/2020 của Hiệu trưởng. 

2.2. Đối với các MH/MĐ tổ chức giảng dạy trực tuyến sau ngày 01/9/2021: 
Tiến hành quy đổi theo Quy chế đào tạo trực tuyến của Trường được ban hành tại 
Quyết định số 287/QĐ-TCĐN Bình Thuận, ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Hiệu 
trưởng. 
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III. CÁC ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Khoa chuyên môn 

1.1. Nội dung thực hiện 

- Triển khai và đôn đốc nhà giáo thuộc khoa kê khai giờ giảng theo quy định; 

- Thống kê, quy đổi, tổng hợp và công khai các số liệu liên quan, như: ra đề thi, 
coi thi kết thúc môn học, mô-đun…; 

- Phối hợp với phòng Tổ chức - Tổng hợp thống kê, quy đổi giờ thực tập doanh 
nghiệp của nhà giáo (nếu có); 

- Triển khai, tổ chức việc thực hiện bù trừ giờ thiếu cho tất cả các nhà giáo 
trong khoa (sau khi kê khai bổ sung); 

- Tổng hợp, kiểm tra và chuyển dữ liệu thống kê giờ giảng về phòng Đào tạo 
theo quy định. 

- Phối hợp, hỗ trợ và đối chiếu, kiểm tra các thông tin giờ giảng liên quan theo 
đúng quy định. 

 1.2. Thời gian thực hiện  

 a. Đợt 1 

- Thống kê, quy đổi giờ chuẩn các hoạt động chuyên môn: Trước ngày 
30/9/2021. 

- Tổng hợp hồ sơ và chuyển về phòng Đào tạo: Trước ngày 15/10/2021. Sau 
thời gian này, nếu có sự thay đổi số giờ giảng đã kê khai của nhà giáo, các khoa báo 
về phòng Đào tạo để kịp thời điều chỉnh, tổng hợp. 

b. Đợt 2: Nhà trường sẽ thông báo sau. 

2. Phòng Tổ chức - Tổng hợp 

2.1. Nội dung thực hiện 

- Thống kê, tổng hợp danh sách nhà giáo tham gia học tập, bồi dưỡng chuyên 
môn, nghiệp vụ…, tổng hợp nhà giáo thuộc đối tượng giảm trừ giờ giảng theo quy 
định. 

- Phối hợp với khoa chuyên môn kiểm tra, thống kê và quy đổi giờ thực tập 
doanh nghiệp của nhà giáo theo quy định. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đối chiếu và kiểm tra thông tin giờ 
giảng liên quan. 

2.2. Thời gian thực hiện: Trước ngày 30/9/2021. 

3. Phòng Đào tạo 

3.1. Nội dung thực hiện 

- Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn việc triển khai thống kê 
giờ giảng theo quy định. 
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- Thống kê và quy đổi giờ chuẩn các hoạt động KH&CN năm học 2020 - 2021 
theo quy định. 

- Phối hợp các khoa tổng hợp giờ giảng theo thực tế của nhà giáo (khi có sự 
điều chỉnh). 

- Tham mưu, đề xuất Ban Giám hiệu xem xét và giải quyết các vấn đề phát sinh 
trong quá trình triển khai kê khai giờ giảng. 

3.2. Thời gian thực hiện 

- Quy đổi giờ chuẩn các hoạt động KH&CN: Trước ngày 30/9/2021. 

- Tổng hợp và kiểm tra giờ giảng Đợt 1: Trước ngày 22/10/2021. 

- Tham mưu thông báo kê khai giờ giảng Đợt 2: Trước 31/10/2021. 

4. Phòng Công tác HSSV 

4.1. Nội dung thực hiện 

- Tham mưu thành lập Ban kiểm tra giờ giảng nhằm kiểm tra việc kê khai giờ 
giảng theo quy định và phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc đối chiếu và 
kiểm tra thông tin giờ giảng liên quan (sau khi phòng Đào tạo hoàn tất hồ sơ giờ 
giảng năm học 2020 - 2021). 

4.2. Thời gian thực hiện: Hoàn tất việc kiểm tra giờ giảng trước ngày 
05/11/2021. 

5. Phòng Tài vụ 

5.1. Nội dung thực hiện 

- Tham gia kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các đơn vị liên quan trong quá trình 
triển khai thực hiện việc kê khai giờ giảng. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giải quyết các chế độ, chính sách 
cho GV theo quy định. 

5.2. Thời gian thực hiện: Hoàn tất việc thanh toán chế độ trước ngày 
31/12/2021. 

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện theo nội dung thông báo này. Trong quá 
trình thực hiện, nếu có vướng mắc phản ánh về Trường (thông qua phòng Đào tạo) 
để trình Ban Giám hiệu xem xét, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
 - Ban Giám hiệu; 
 - Các đơn vị (thực hiện); (Đã ký) 
 - Lưu: VT, ĐT (Duyên). 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

Trần Thị Kim Chung 
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