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 - Đối với đào tạo tiền Tiến sĩ: được Cơ sở đào tạo đồng ý cho dự thi để 

cấp chứng chỉ;  

- Đối với bồi dưỡng: Tham gia đầy đủ chương trình đào tạo, được cấp 

chứng chỉ, chứng nhận ( Nếu có). 

Điều 18. Trường hợp không phải đền bù chi phí đào tạo 

a) CBVC không hoàn thành khóa học do ốm đau phải điều trị, có xác nhận 

của cơ sở y tế có thẩm quyền; 

b) CBVC chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết phải thuyên chuyển 

công tác được Nhà trường và cơ quan có thẩm quyền đồng ý; 

c) Nhà trường đơn phương chấm dứt hợp đồng đối với CBVC khi Trường 

buộc phải thu hẹp quy mô, không còn vị trí việc làm hoặc chấm dứt hoạt động 

theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 

Điều 19. Chi phí và cách tính đền bù chi phí đào tạo 

1/ Chi phí đền bù bao gồm: Học phí, học bổng và tất cả các khoản chi 

khác phục vụ cho khóa học (Tiền thừa giờ do giảm trừ theo qui định về chế độ 

công tác trong khóa học, tiền lương tăng thêm, chi phí khác theo Quy chế chi 

tiêu nội bộ của Trường). Không tính lương và các khoản phụ cấp nếu có. 

2/ Cách tính chi phí đền bù: 

a) Đối với trường hợp quy định tại Điểm a Điều 17 của Quy chế này, 

CBVC phải đền bù 100% chi phí đào tạo; 

b) Đối với trường hợp quy định tại Điểm b Điều 17 của Quy chế này, CBVC 

phải đền bù 50% chi phí của khóa học; 

c) Đối với trường hợp quy định tại Điểm c Điều 17 của Quy chế này, chi 

phí đền bù được tính theo công thức sau:  

S = (F / T1) x (T1 - T2) 

    Trong đó:  

          - S là chi phí đền bù; 

- F là tổng chi phí của khóa học (hoặc các khóa học); 

- T1 là thời gian yêu cầu phải phục vụ sau khi đã hoàn thành khóa học 

(hoặc các khóa học) được tính bằng số tháng làm tròn; 

 - T2 là thời gian đã phục vụ sau đào tạo được tính bằng số tháng làm tròn. 
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