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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ 

* 

Số 01-HD/TCT 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

      Bình Thuận, ngày 11 tháng 07 năm 2019 

 

HƯỚNG DẪN 
về việc thực hiện Quy chế quản lý đào tạo 

theo Quyết định số 2252-QĐ/HVCTQG, ngày 02/5/2019 

của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

 -----  

 

Ngày 02/5/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 

số 2252-QĐ/HVCTQG về việc ban hành Quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trên cơ sở Quy chế của Học viện (gồm 04 

quy chế) và căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị; Hiệu trưởng Trường Chính trị 

tỉnh Bình Thuận hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Quy chế quản lý đào tạo như sau:  

I. Quy chế đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính 

1. Điều 8. Tổ chức lớp học 

Bổ sung Khoản 2. Mỗi tổ có 01 tổ trưởng và 01 tổ phó phụ trách hoạt động 

của tổ.  

2. Điều 11. Khen thưởng và kỷ luật học viên 

Bổ sung Điểm đ của Khoản 1. Khen thưởng học viên. 

đ. Trình tự xét khen thưởng  

- Số lượng học viên tham dự họp lớp để bình xét thi đua - khen thưởng cuối 

khóa phải đạt từ 70% số lượng học viên của lớp trở lên. Tập thể lớp bình chọn và 

biểu quyết (hoặc bằng phiếu kín) thống nhất đề nghị cá nhân được khen thưởng 

theo Điều 11 của Quy chế này. 

- Cá nhân được đề nghị khen thưởng phải đạt số phiếu biểu quyết (hoặc bằng 

phiếu kín) của tập thể lớp có mặt tham dự họp từ 50% trở lên và ghi cụ thể kết quả 

biểu quyết trong biên bản họp lớp.   

- Phòng QLĐT và NCKH, chủ nhiệm lớp chủ trì cuộc họp tập thể lớp để bình 

xét cá nhân được tặng giấy khen đảm bảo đúng tiêu chuẩn, đúng đối tượng, khách 

quan và công bằng. 

- Chủ nhiệm lớp gửi biên bản họp lớp cho Phòng QLĐT và NCKH; Phòng 

QLĐT và NCKH báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của trường để xem xét, 

đề nghị Hiệu trưởng tặng giấy khen cho cá nhân. 

3. Điều 14. Nhiệm vụ, quyền hạn và quyền lợi của chủ nhiệm lớp 

Bổ sung Điểm đ của Khoản 1. Nhiệm vụ của chủ nhiệm lớp. 
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đ. Chậm nhất là 02 ngày sau khi kết thúc mỗi phần học, chủ nhiệm lớp báo 

cáo tình hình học tập của lớp về Phòng QLĐT và NCKH để xét điều kiện dự thi 

hết phần học cho học viên.  

4. Điều 21. Tổ chức thi 

Điều chỉnh Điểm c của Khoản 1. Thi hết phần học, môn học. 

c. Mỗi phòng thi tự luận, thi trắc nghiệm có 02 cán bộ coi thi, trong đó 01 

người của Phòng QLĐT và NCKH, 01 người của các khoa, phòng khác. Mỗi bàn 

thi vấn đáp có 02 cán bộ hỏi thi của khoa chủ trì giảng dạy và 01 cán bộ coi thi là 

người của Phòng QLĐT và NCKH hoặc của các khoa, phòng khác. 

5. Điều 22. Thi bổ sung, thi lại, học lại 

Điều chỉnh Khoản 2. Thời gian thi bổ sung, thi lại.  

a. Thời gian thi bổ sung, thi lại hết phần học do Phòng QLĐT và NCKH sắp 

xếp. Trên cơ sở giấy đề nghị cho học viên thi bổ sung, thi lại của chủ nhiệm các 

lớp, Phòng QLĐT và NCKH lên danh sách và xếp lịch thi bổ sung, thi lại cho học 

viên tất cả các lớp vào cuối mỗi quý.  

b. Thời gian thi bổ sung, thi lại tốt nghiệp được tổ chức sau 06 tháng kể từ 

ngày công bố kết quả thi tốt nghiệp, do Phòng QLĐT và NCKH sắp xếp. Trường 

hợp học viên có nguyện vọng thi bổ sung, thi lại tốt nghiệp cùng với các lớp khác 

thì phải có đơn đề nghị gửi về trường (thông qua Phòng QLĐT và NCKH). Trên 

cơ sở đơn đề nghị của học viên, Phòng QLĐT và NCKH tổng hợp, trình Hiệu 

trưởng xem xét, quyết định. 

c. Sau khi lớp hoàn thành chương trình học, nếu học viên còn nợ phần học 

hoặc nợ thi tốt nghiệp phải làm đơn xin bảo lưu kết quả học tập (quy trình thực 

hiện như Điều 25). Đồng thời, học viên thường xuyên chủ động liên hệ với Phòng 

QLĐT và NCKH của trường để hoàn thành chương trình học còn nợ. Trường hợp 

học viên không làm đơn xin bảo lưu kết quả học tập hoặc sau 02 năm bảo lưu kết 

quả học tập nhưng không tham gia trả nợ phần học hoặc nợ thi tốt nghiệp thì nhà 

trường sẽ hủy kết quả học tập. 

6. Điều 23. Viết và chấm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế  

- Điều chỉnh Khoản 1. Học viên viết bài thu hoạch theo quy định của chương 

trình. Bài viết từ 10 - 15 trang khổ giấy A4 (viết tay theo bộ mẫu của nhà trường 

cung cấp). Sau khi kết thúc đợt đi nghiên cứu thực tế 10 ngày, học viên phải nộp 

bài thu hoạch về Phòng QLĐT và NCKH. Trường hợp nộp chậm, 05 ngày so với 

quy định sẽ bị trừ 0,5 điểm trên kết quả điểm; từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 10 ngày 

so với quy định, mỗi ngày sẽ bị trừ thêm 0,5 điểm trên kết quả điểm (Phòng QLĐT 
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và NCKH sẽ trừ điểm trực tiếp trên kết quả điểm bài thu hoạch); trường hợp sau 10 

ngày nhưng chưa nộp bài thu hoạch thì phải đi nghiên cứu thực tế lại. 

- Điều chỉnh Khoản 2. Khoa và giảng viên được Ban Giám hiệu giao tổ chức 

đưa học viên đi nghiên cứu thực tế chấm bài thu hoạch. Mỗi bài thu hoạch do 02 

người chấm độc lập, trường hợp chênh nhau từ 02 điểm trở lên, báo cáo trưởng khoa 

quyết định chấm lại. Kết quả bài thu hoạch công bố sau 05 ngày kể từ ngày thu bài. 

7. Điều 27. Điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp 

Điều chỉnh Khoản 2. Điểm trung bình các phần học và bài thu hoạch từ 7,0 

trở lên, không có điểm dưới 6,0 hoặc thi lại, viết lại bài thu hoạch. 

8. Điều 30. Yêu cầu đối với khóa luận tốt nghiệp 

- Điều chỉnh Điểm c của Khoản 2. Về hình thức và số lượng.  

c. Sau khi hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, học viên nộp 01 bản cho Phòng 

QLĐT và NCKH. Sau khi bế giảng lớp học, Phòng QLĐT và NCKH chuyển khóa 

luận của học viên cho Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu để lưu. 

- Điều chỉnh, bổ sung các điểm của Khoản 3. Thời gian viết và nộp.  

a. Thời gian viết và nộp khóa luận tốt nghiệp đối với lớp trung cấp LLCT - HC, hệ 

đào tạo tập trung là 20 ngày (kể cả thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết); đối với lớp trung cấp 

LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức: 30 ngày (kể cả thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết). 

b. Trường hợp học viên nộp khóa luận tốt nghiệp chậm hơn so với quy định 

sẽ bị trừ điểm như sau: Chậm 05 ngày sẽ trừ 0,5 điểm trên kết quả điểm; từ ngày 

thứ 6 đến ngày thứ 10 ngày, cứ mỗi ngày sẽ trừ thêm 0,5 điểm trên kết quả điểm 

(Phòng QLĐT và NCKH sẽ trừ điểm trực tiếp trên kết quả điểm của khóa luận); 

trường hợp sau 10 ngày nhưng chưa nộp khóa luận tốt nghiệp thì coi như học viên 

viết không đạt và phải viết lại khóa luận tốt nghiệp. 

9. Điều 33. Xử lý vi phạm thi, viết thu hoạch, khóa luận tốt nghiệp 

Bổ sung ý thứ 5 Điểm đ của Khoản 1. Cho điểm không: “- Học viên vắng thi 

hết phần học hoặc vắng thi tốt nghiệp cuối khóa, không có đơn xin phép vắng thi 

thì cho điểm 0 (không) bài thi đó”. 

10. Điều 37. Nội dung và cách tính điểm 

Điều chỉnh, bổ sung Điểm a của Khoản 1. Tính chuyên cần trong học tập (tối 

đa 4,0 điểm). 

a. Điểm chuyên cần được tính dựa vào thời gian học viên tham gia học tập 

trên lớp (bao gồm số tiết giảng và số tiết thảo luận), cụ thể như sau: 

- Toàn khóa học, học viên không vắng, không tự ý bỏ tiết học: 04 điểm. 

- Toàn khóa học, học viên vắng học dưới 10 buổi được Hiệu trưởng đồng ý, 
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không tự ý bỏ tiết học: 03 điểm. 

- Toàn khóa học, học viên vắng học từ 10 - 19 buổi được Hiệu trưởng đồng ý, 

không tự ý bỏ tiết học: 02 điểm. 

- Toàn khóa học, học viên vắng học từ 20 buổi trở lên được Hiệu trưởng đồng ý hoặc 

vắng học không xin phép (dù chỉ 01 buổi) hoặc tự ý bỏ tiết học (dù chỉ 01 tiết): 01 điểm. 

II. Quy chế Giảng viên của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương 

1. Điều 7. Nhiệm vụ cụ thể của giảng viên 

Tại Khoản 1 Điểm b. Đối với giảng viên. Điều chỉnh ý thứ tư “- Thao giảng 

02 tiết/năm”. 

2. Điều 13. Định mức giờ chuẩn giảng dạy 

Bổ sung Khoản 3: Giảng viên trong thời gian nghỉ bảo sản (06 tháng) giảm 

100% giờ chuẩn/06 tháng; giảng viên nghỉ ốm không hưởng lương giảm 100% giờ 

chuẩn/tháng nghỉ; giảng viên đi nghiên cứu thực tế ở cơ sở có kỳ hạn, được giảm 

30% giờ chuẩn/năm và được tính hoàn thành nghĩa vụ nghiên cứu thực tế trong năm. 

3. Điều 14. Định mức giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên kiêm nhiệm 

Điều chỉnh Khoản 1. Giảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc kiêm 

nhiệm các công tác khác có nghĩa vụ thực hiện định mức giờ chuẩn như sau: 

Chức danh Định mức 

Hiệu trưởng 15% 

Phó Hiệu trưởng 20% 

Trưởng phòng  25% 

Phó Trưởng phòng 30% 

Trưởng khoa 75% 

Phó Trưởng khoa 80% 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn 55% 

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Công đoàn 60% 

Trưởng Ban nữ công, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư Đoàn 

trường, Tổ trưởng thanh tra đào tạo, bồi dưỡng, Trưởng Ban 

thanh tra nhân dân 

80% 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trường, Phó Bí thư Đoàn trường 85% 

4. Điều 15. Quy định tính giờ chuẩn  

- Điều chỉnh Điểm b và bổ sung Điểm c của Khoản 1. Giảng dạy 

b. Giới thiệu chuyên đề, trình bày báo cáo khoa học: 01 tiết tính 1,5 giờ chuẩn. 

c. Triển khai nội quy, quy chế học tập: 01 buổi tính 2,0 giờ chuẩn. 
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- Điều chỉnh Điểm b và c, bổ sung Điểm d của Khoản 2. Hướng dẫn 

b. Đưa học viên đi nghiên cứu thực tế: 01 buổi tính 2,0 giờ chuẩn. 

c. Hướng dẫn học viên viết khóa luận tốt nghiệp: 01 khóa luận tính 10 giờ chuẩn. 

d. Hướng dẫn chung viết khóa luận tốt nghiệp: 01 buổi tính 2,0 giờ chuẩn.  

- Điều chỉnh Khoản 3. Ra đề thi, duyệt đề. 

a. Ra 01 đề thi viết và đáp án tính 1,5 giờ chuẩn. Duyệt 01 đề thi viết và đáp 

án tính 0,5 giờ chuẩn. 

b. Ra 05 đề thi vấn đáp và đáp án tính 1,5 giờ chuẩn. Duyệt 01 đề thi vấn đáp 

và đáp án tính 0,5 giờ chuẩn. 

c. Ra 01 đề thi trắc nghiệm và đáp án tính 2,0 giờ chuẩn. Duyệt 01 đề thi trắc 

nghiệm và đáp án tính 0,5 giờ chuẩn. 

- Điều chỉnh, bổ sung Khoản 4. Coi thi 

a. Coi thi trắc nghiệm phần học (02 người/phòng): 01 ca tính 0,75 giờ chuẩn/người. 

b. Coi thi vấn đáp phần học (01 người/phòng) tính 2,0 giờ chuẩn/buổi. 

c. Coi thi tự luận phần học (02 người/phòng): 01 tiết tính 0,5 giờ chuẩn/người. 

d. Coi thi tốt nghiệp cuối khóa (02 người/phòng) tính 2,0 giờ chuẩn/buổi/người. 

đ. Trưởng ban coi thi tốt nghiệp cuối khóa tính 2,0 giờ chuẩn/buổi. 

e. Phó Trưởng ban coi thi tốt nghiệp cuối khóa tính 2,0 giờ chuẩn/buổi. 

- Điều chỉnh Điểm h, bổ sung Điểm i, k, l, m của Khoản 5. Chấm thi (chấm 2 vòng). 

h. Thanh tra thi tốt nghiệp tính 2,0 giờ chuẩn/buổi/người. 

i. Chủ tịch Hội đồng chấm thi vấn đáp tính 3,0 giờ chuẩn/buổi. 

k. Phó Chủ tịch Hội đồng chấm thi vấn đáp tính 2,0 giờ chuẩn/buổi. 

l. Thư ký Hội đồng chấm thi vấn đáp tính 2,0 giờ chuẩn/buổi. 

m. Trưởng ban coi thi vấn đáp tính 2,0 giờ chuẩn/buổi. 

5. Điều 19. Tổ chức thao giảng trên lớp  

- Điều chỉnh Điểm b của Khoản 2. Thao giảng cấp trường: 1 tiết/năm. 

- Điều chỉnh, bổ sung Khoản 3:  

+ Tổ chức thao giảng cấp khoa do lãnh đạo khoa chủ trì, mời Ban Giám hiệu,  

hoặc lãnh đạo các phòng, khoa và giảng viên chính của nhà trường tham dự, đánh 

giá; cán bộ, giảng viên của nhà trường tham dự. 

+ Tổ chức thao giảng cấp trường do Ban Giám hiệu chủ trì, Hội đồng khoa 

học nhà trường tham dự, đánh giá; cán bộ, giảng viên của nhà trường tham dự. 

III. Quy chế nghiên cứu khoa học của trường chính trị tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương 

1. Điều 2. Hoạt động nghiên cứu khoa học  
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- Điều chỉnh Khoản 3: Nghiên cứu, biên soạn, biên tập của tập bài giảng tình 

hình, nhiệm vụ của địa phương và đề cương bài giảng chưa có tài liệu, giáo trình; 

- Điều chỉnh Khoản 4: Nghiên cứu, biên soạn, biên tập lịch sử trường, lịch sử 

đảng bộ địa phương, lịch sử ngành; 

- Điều chỉnh Khoản 5: Viết bài tham gia hội thảo khoa học (cấp quốc gia, cấp 

bộ, cấp tỉnh, cấp ngành, cấp cơ sở, cấp khoa), viết bài tọa đàm, sinh hoạt khoa học 

của khoa, của phòng, sinh hoạt chuyên đề; 

- Điều chỉnh Khoản 6. Tham gia nghiệm thu, thẩm định, viết bài phản biện, 

bài nhận xét đề án, đề tài, tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập;  

- Điều chỉnh Khoản 8: Nghiên cứu, khảo sát thực tế theo kế hoạch phục vụ 

giảng dạy, học tập tổng kết thực tiễn, nghiên cứu dự án, đề tài khoa học. 

 

2. Điều 5. Định mức giờ chuẩn nghiên cứu khoa học của giảng viên kiêm nhiệm 

- Điều chỉnh Khoản 1: Giảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc kiêm 

nhiệm các công tác khác có nghĩa vụ thực hiện định mức giờ chuẩn như sau: 

Chức danh Định mức 

Hiệu trưởng 20% 

Phó Hiệu trưởng 30% 

Trưởng phòng  35% 

Phó Trưởng phòng 40% 

Trưởng khoa 70% 

Phó Trưởng khoa 75% 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn 70% 

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Công đoàn 75% 

Trưởng Ban nữ công, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư 

Đoàn trường, Tổ trưởng thanh tra đào tạo, bồi dưỡng, Trưởng 

Ban thanh tra nhân dân 

80% 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trường, Phó Bí thư Đoàn trường 85% 

- Bổ sung Khoản 4. Thời gian nộp kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học, 

nghiên cứu thực tế của chuyên viên làm nhiệm vụ tập sự giảng viên, giảng viên, 

giảng viên chính về Phòng QLĐT và NCKH: Chậm nhất của đợt 01 là ngày 10/6 

và đợt 02 là ngày 30/11 hằng năm.  

3. Điều 6. Quy đổi kết quả nghiên cứu khoa học  

Bổ sung 06 điểm vào Khoản 1: Các công trình được quy đổi.  

STT Tên công việc Quy đổi 
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1 
Biên tập lịch sử trường, lịch sử đảng bộ địa 

phương, lịch sử ngành 
60 giờ chuẩn/01 công trình 

2 
Bài tọa đàm, sinh hoạt khoa học của phòng, sinh 

hoạt chuyên đề 
20 giờ chuẩn/01 bài 

3 Bài phản biện, bài nhận xét đề tài khoa học cấp tỉnh 60 giờ chuẩn/01 bài 

4 Bài phản biện, bài nhận xét đề tài khoa học cấp trường 40 giờ chuẩn/01 bài 

5 
Thẩm định đề án, đề tài, tài liệu phục vụ giảng dạy, 

học tập 
60 giờ chuẩn/01 công trình 

6 
Biên soạn đề cương bài giảng chưa có tài liệu, 

giáo trình 
100 giờ chuẩn/01 công trình 

 Các phòng, khoa thực hiện Hướng dẫn này từ ngày 01/01/2019. 

Nơi nhận:    

- Sở Tài chính,  

- Kho bạc tỉnh, 

- Các phòng, khoa, 

- Lưu VT, QLĐT&NCKH, Yến. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

ThS.Nguyễn Thị Thuận Bích 
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