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NGHỊ QUYẾT CHUYÊN ĐỀ 

Về các giải pháp đảm bảo đời sống cho cán bộ, viên chức và người lao động 

 

I. TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN 

 Đảm bảo đời sống cho cán bộ, viên chức và người lao động (gọi tắt là người 

lao động) là một trong những nhiệm vụ cấp bách, quan trọng đối với sự phát triển 

của Nhà trường. Trong những năm vừa qua, nhiều giải pháp đảm bảo đời sống cho 

người lao động đã được áp dụng như chính sách phân phối thu nhập tăng thêm         

gắn với năng suất, chất lượng công việc; chính sách thanh toán giờ giảng dạy vượt 

định mức cho giảng viên; phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ quản lý; chi cho các 

hoạt động tuyên truyền, văn nghệ, thể thao; hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của các 

đơn vị trong Trường; chi cho các hoạt động xuất bản; trợ cấp khó khăn cho người 

lao động; tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm; tổ chức liên hoan tiếng hát      

cán bộ, viên chức ... góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần 

cho người lao động. 

 Trong giai đoạn 2017 - 2019, bình quân hằng năm tổng thu kinh phí thường 

xuyên đạt 232,2 tỷ đồng/năm, tổng chi đạt 163,3 tỷ đồng/năm, giá trị trích vào các 

quỹ là 58,5 tỷ đồng/năm. Nguồn thu của Trường chủ yếu từ học phí, lệ phí với kết 

cấu bình quân lên tới 71% với tốc độ giảm bình quân 1,8%/năm (nếu không có 

nguồn thu từ ngân sách nhà nước thì tỷ lệ thu/chi bình quân giai đoạn 2017 - 2019 

nhỏ hơn 1). Với tình hình tài chính như trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống 

vật chất và tinh thần cho người lao động. 

 Để bảo đảm đời sống cho người lao động không ngừng được cải thiện và nâng 

cao, Đảng ủy Trường ban hành Nghị quyết này để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong 

toàn thể người lao động thuộc Nhà trường nhằm nâng cao động lực làm việc, thúc 

đẩy tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các hoạt động, đoàn kết, gắn bó góp phần hoàn 

thành thắng lợi mục tiêu mà Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XX nhiệm kỳ 

2020 - 2025 đã đề ra với khẩu hiệu hành động của Đại hội là "ĐOÀN KẾT, TỰ 

CHỦ, ĐỔI MỚI, CHẤT LƯỢNG". 

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO, MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG 

1. Quan điểm chỉ đạo 
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 1.1. Trường Đại học Mỏ - Địa chất luôn khuyến khích và tạo điều kiện              

tốt nhất cho người lao động phát triển toàn diện cả về năng lực và kỹ năng đáp ứng 

yêu cầu thực tiễn đặt ra, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên 

cứu khoa học và phát triển bền vững cho đơn vị. 

 1.2. Giải pháp đảm bảo đời sống cho người lao động phải bảo đảm tính tổng 

thể, đồng bộ, kế thừa, hài hòa lợi ích và phát huy những ưu điểm, khắc phục có hiệu 

quả những hạn chế của chính sách Nhà trường hiện hành và phù hợp với quy định 

pháp luật. 

 1.3. Giải pháp đảm bảo đời sống cho người lao động phải có tác dụng thúc 

đẩy đổi mới, sắp xếp bộ máy quản lý tinh gọn; phải gắn với năng suất lao động, tạo 

động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; chăm lo tốt nhất đời sống vật chất 

và tinh thần cho người lao động trong bối cảnh thực tiễn của Nhà trường.  

2. Mục tiêu 

2.1. Mục tiêu tổng quát 

 - Nâng cao mức thu nhập, đảm bảo mọi cán bộ viên chức và người lao động 

có thể sống bằng lương. 

- Xây dựng phương thức phân phối thu nhập phù hợp và các giải pháp nâng 

cao năng suất lao động để đáp ứng sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý giáo 

dục và hoàn thành mục tiêu chiến lược phát triển của Nhà trường.  

2.2. Mục tiêu cụ thể 

 a) Trong năm 2021 và 2022 sử dụng một cách hiệu quả các nguồn quỹ dành 

cho con người; tùy từng tình hình trong ngắn hạn, có thể chấp nhận không tăng các 

quỹ này hoặc thậm chí có thể phải sử dụng đến số dư đã tích lũy được để thực hiện 

ngay các việc sau: 

 - Tăng thu nhập và đơn giá quá giờ trong ngắn hạn để tạo động lực cho cán 

bộ viên chức, đảm bảo thu nhập bình quân người lao động tăng bình quân tối thiểu 

10%/năm. Trong đó có xét đến chất lượng, hiệu quả công việc của đơn vị quản lý 

người lao động và xếp loại chất lượng cá nhân hằng năm khi phân phối thu nhập 

tăng thêm. 

 - Đầu tư kinh phí để mở thêm các ngành hoàn toàn mới để phục vụ nhu cầu 

của xã hội và tạo nguồn thu trong ngắn hạn, có tính đến việc thuê chuyên gia và các 

tổ chức có chuyên môn để phối hợp thực hiện; đồng thời tạo điều kiện để các khoa 

mở các ngành mới có liên quan đến các ngành hiện tại để gia tăng sự lựa chọn và 

tính hấp dẫn đối với các ngành truyền thống. 



3 

- Đầu tư cho việc đào tạo lại và chuyển đổi ngành nghề cho các giảng viên 

theo nguyện vọng và theo kế hoạch chung; đào tạo nâng cao năng lực và trình độ 

quản lý cho khối hành chính tiến tới chuyên nghiệp hóa công tác quản trị đại học. 

- Tăng mức hỗ trợ kinh phí cho người lao động có bài báo khoa học được 

công bố trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI/ESCI/SCOPUS. 

  - Hoàn thiện đề án vị trí việc làm và công cụ đánh giá cán bộ viên chức theo 

quy định pháp luật hiện hành và phù hợp với chiến lược phát triển của Nhà trường, 

có tính đến việc thuê chuyên gia và các tổ chức có chuyên môn để phối hợp thực 

hiện. 

 b) Thí điểm tối thiểu 01 đơn vị thuộc Trường triển khai cơ chế tự chủ phù hợp 

với quy định pháp luật. 

 c) Xây dựng chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. 

 d) Triển khai thí điểm hình thức trả lương 3P và thí điểm khoán quỹ lương và 

các khoản chi khác cho người lao động theo số lượng người làm việc trong đề án vị 

trí việc làm. 

 đ) Phấn đấu cử tối thiểu 01 giảng viên đi biệt phái. 

 e) Phấn đấu thành lập tối thiểu 01 Viện và 01 trường trực thuộc Trường. 

 g) Xây dựng đề án thành lập 01 doanh nghiệp khoa học và công nghệ trực 

thuộc Trường. 

 h) Các ngành mới có liên quan đến các ngành hiện tại bắt đầu tuyển sinh từ 

năm 2021 và 2022; các ngành hoàn toàn mới bắt đầu tuyển sinh từ năm 2023. 

i) Bắt đầu từ năm 2023 tiếp tục trích quỹ và duy trì quỹ để dự phòng tái đầu 

tư cho con người và đảm bảo phát triển bền vững. 

3. Nội dung  

3.1. Quản lý chế độ làm việc của giảng viên một cách linh hoạt đảm bảo quy 

định pháp luật và khuyến khích giảng viên tại các đơn vị có quy mô tuyển sinh thấp 

do nhu cầu xã hội tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, đảm bảo yêu cầu mỗi 

giảng viên phải thực hiện đồng thời nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 

3.2. Xây dựng kế hoạch đào tạo người lao động hằng năm căn cứ vào nhu cầu 

đào tạo của các đơn vị, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh, khung năng lực. 

3.3. Triển khai đồng bộ các giải pháp tăng nguồn thu, cắt giảm chi tiêu, nâng 

cao hiệu quả quản lý tài chính, minh bạch thông tin tài chính. Tiết kiệm tối đa các 

khoản chi chưa cần thiết để ưu tiên tập trung nguồn lực trả thù lao xứng đáng cho 

lao động trực tiếp. 
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3.4. Bảo đảm cơ cấu hợp lý, trong đó số lượng người làm việc tại các vị trí 

việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và chức danh nghề nghiệp chuyên 

môn dùng chung chiếm tỉ lệ tối thiểu 65% tổng số lượng người làm việc của đơn vị. 

Tổ chức phân loại viên chức theo khối lượng công việc và theo tính chất, nội dung 

công việc; Rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại viên chức theo chức danh nghề nghiệp và 

thúc đẩy tinh giản biên chế, chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định pháp luật. 

3.5. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc thúc 

đẩy nâng cao động lực làm việc, khuyến khích nâng cao năng suất lao động, chất 

lượng, hiệu quả công việc, đạo đức nghề nghiệp của người lao động. Tuân thủ 

nguyên tắc phân phối theo lao động, lấy tăng năng suất lao động là cơ sở để tăng thu 

nhập cho người lao động, đảm bảo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ 

trong Trường. 

3.6. Thúc đẩy 01 đơn vị thuộc Trường thực hiện thí điểm tự chủ về tài chính 

và tài sản. Thúc đẩy hình thành 01 Viện và 01 trường trực thuộc Trường nhằm triển 

khai thí điểm hoàn toàn quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của đơn vị theo quy 

định pháp luật. Thúc đẩy thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ hoạt động 

theo quy định của pháp luật và thực hiện việc sản xuất, kinh doanh, dịch vụ từ kết 

quả khoa học và công nghệ. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Nhóm giải pháp tăng nguồn thu, cắt giảm chi tiêu, nâng cao hiệu quả quản 

lý tài chính, minh bạch thông tin tài chính.  

 - Tăng cường vai trò của Phòng Khoa học - Công nghệ trong việc tìm nguồn 

đề tài, nhiệm vụ khoa học - công nghệ về triển khai trong Trường. Thương mại hóa 

các kết quả nghiên cứu, liên kết với các doanh nghiệp để tạo ra các giá trị thực tiễn 

từ các công trình nghiên cứu khoa học. 

 - Mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ. Thường xuyên rà 

soát, điều chỉnh giá dịch vụ trong các hợp đồng cho thuê cơ sở vật chất cho phù hợp 

với tình hình thực tiễn hằng năm.  

 - Tiếp tục thực hiện đấu giá công khai các hợp đồng thuê khoán dịch vụ. 

 - Tăng cường tìm các nguồn kinh phí viện trợ, cho vay ưu đãi, các nguồn kinh 

phí ủng hộ của các tổ chức trong và ngoài nước tài trợ cho các hoạt động của Trường. 

 - Hạn chế tối đa các khoản chi cho những việc không cần thiết như sửa chữa 

cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị văn phòng. Thí điểm phương án tự dọn vệ 

sinh trong Trường không phải thuê bên ngoài làm, thành lập các tổ dịch vụ vệ sinh 

và đưa các cán bộ không đúng vị trí việc làm xuống để thực hiện công việc. 



5 

 - Xây dựng kết cấu các nguồn chi hợp lý để bảo đảm thu nhập, bảo đảm đời 

sống cho cán bộ, viên chức và người lao động. Xây dựng phương án phân phối kết 

quả tài chính hằng năm phù hợp với chiến lược phát triển Trường và quy định của 

pháp luật. 

 - Nhà trường xây dựng phương án, lộ trình tự chủ hoàn toàn chi thường xuyên. 

 - Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính. Tiếp tục thực hiện 

minh bạch, công khai nguồn thu, chi của Trường; làm rõ tỷ lệ thu/chi và nguyên 

nhân dẫn tới kết quả thu/chi của các đơn vị trong Trường.  

2. Nhóm giải pháp tăng cường công tác quản lý, điều hành của Nhà trường 

 - Đề án vị trí việc làm xây dựng phù hợp với bối cảnh thực tiễn của Trường 

tiếp cận theo nguyên tắc xác định số lượng người làm việc định biên cho các đơn vị, 

sau đó triển khai các bước xây dựng đề án vị trí việc làm theo quy định pháp luật 

bảo đảm số lượng người làm việc trong đề án vị trí việc làm bằng số lượng người 

làm việc định biên tại đơn vị. Tinh giản những người không đúng vị trí việc làm và 

chuyển sang làm công việc khác cho phù hợp. 

 - Tinh gọn bộ máy quản lý, định biên người lao động, cán bộ quản lý tại các 

đơn vị hợp lý và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý. Xây dựng phương 

án khoán quỹ lương, khoán các khoản chi cho người lao động, cho các đơn vị theo 

số lao động định biên, theo hiệu quả công việc. 

 - Thí điểm phương án trả lương 3P cho cán bộ quản lý, tiền lương cán bộ quản 

lý gồm 03 phần (1) Trả lương theo vị trí công việc; (2) Trả lương theo năng lực và 

(3) Trả lương theo kết quả công việc. 

 - Thí điểm áp dụng hệ số giãn cách lương cho người lao động trong điều kiện 

tình hình tài chính cân đối được. 

 - Xây dựng hệ thống xếp loại chất lượng người lao động hợp lý để phân loại 

chính xác mức độ cống hiến của người lao động. 

 - Xây dựng hệ thống chính sách tiền lương, thu nhập hợp lý bảo đảm đúng 

nguyên tắc, mục tiêu của việc trả lương. 

 - Thường xuyên rà soát, hoàn thiện công tác tư vấn tuyển sinh. 

 - Tăng cường triển khai nội dung các thỏa thuận hợp tác toàn diện mà Trường 

đã ký kết với các tổ chức ngoài Trường. 

 - Xây dựng cơ chế khuyến khích cho các đơn vị có đóng góp lớn cho các hoạt 

động của Nhà trường. 
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HQi CUu Gi6o gi6o chric vd c5c t6 chric chinh tri - xd hQi cua Trudng cp thti ho6

Nghi quy6t cira chuy6n de tnanh c6c chuong trinh, kti hopch c6ng t5c vd t6 chirc thgc

hiQn thdnh c6ng Nghi quytSt ndy.

3. Hing ndm, Ding uf t6 chric ki6m tra, t6ng ktit, phan tich d6nh gi6 viQc

thpc hiQn c6c nQi dung cua Nghi quytit.

Noi nhdn:

- ChcDtngriy vi6n Trudng,
- HDT, BGH, CD, DTN, HCCB, HCGC,
- C6c DBBP, c6c chi bQ,

- E-OFFICE
- Luu VPDD.

T/M DANG UY

XuAn Trudng




