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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13/2013/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản
Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Thanh niên ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về chế độ, chính sách đối với cán
bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên
hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Quyết định này quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh
niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên
Việt Nam (sau đây gọi chung là cán bộ Đoàn, Hội) trong các cơ sở giáo dục và cơ
sở dạy nghề, bao gồm: các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng, cao
đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, dự bị đại học, trung học phổ
thông, phổ thông dân tộc nội trú và trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc tất cả
các loại hình trường trong hệ thống giáo dục quốc dân được quy định tại Luật Giáo
dục và Luật Dạy nghề.
Quyết định này không áp dụng đối với cán bộ Đoàn, Hội trong các cơ sở đào
tạo và cơ sở dạy nghề thuộc lực lượng vũ trang.
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Điều 2. Chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội là giảng viên, giáo
viên và những người khác kiêm nhiệm công tác Đoàn, Hội
1. Về thời gian làm công tác Đoàn, Hội:
a) Đối với các đại học:
- Bí thư Đoàn, Bí thư Ban cán sự Đoàn là giảng viên được dành 70% thời gian
theo định mức giờ chuẩn giảng dạy để làm công tác Đoàn, Hội. Những người
không phải là giảng viên mà kiêm nhiệm Bí thư Đoàn, Bí thư Ban cán sự Đoàn
được dành 70% thời gian làm việc để làm công tác Đoàn, Hội;
- Phó Bí thư Đoàn, Phó Bí thư Ban cán sự Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên là
giảng viên được dành 60% thời gian theo định mức giờ chuẩn giảng dạy để làm
công tác Đoàn, Hội. Phó Bí thư Đoàn, Phó Bí thư Ban cán sự Đoàn không phải là
giảng viên được dành 60% thời gian làm việc để làm công tác Đoàn, Hội;
- Phó Chủ tịch Hội Sinh viên là giảng viên được dành 50% thời gian theo định
mức giờ chuẩn giảng dạy để làm công tác Đoàn, Hội. Những người không phải là
giảng viên mà kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Hội Sinh viên được dành 50% thời gian
làm việc để làm công tác Đoàn, Hội.
b) Đối với các trường thành viên, khoa trực thuộc các đại học; các học viện,
các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp
nghề, dự bị đại học (sau đây gọi chung là cấp trường) có từ 10.000 sinh viên, học
sinh trở lên:
- Bí thư Đoàn hoặc Trợ lý Thanh niên cấp trường là giảng viên, giáo viên được
dành 70% thời gian theo định mức giờ chuẩn giảng dạy để làm công tác Đoàn,
Hội. Những người không phải là giảng viên, giáo viên mà kiêm nhiệm Bí thư Đoàn
hoặc Trợ lý Thanh niên cấp trường được dành 70% thời gian làm việc để làm công
tác Đoàn, Hội;
- Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên
cấp trường là giảng viên, giáo viên được dành 60% thời gian theo định mức giờ
chuẩn giảng dạy để làm công tác Đoàn, Hội. Những người không phải là giảng
viên, giáo viên mà kiêm nhiệm Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch
Hội Liên hiệp Thanh niên cấp trường được dành 60% thời gian làm việc để làm
công tác Đoàn, Hội;
- Phó Chủ tịch Hội Sinh viên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên cấp
trường là giảng viên, giáo viên được dành 50% thời gian theo định mức giờ
chuẩn giảng dạy để làm công tác Đoàn, Hội. Những người không phải là giảng
viên, giáo viên mà kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Hội Sinh viên, Phó Chủ tịch Hội
Liên hiệp Thanh niên cấp trường được dành 50% thời gian làm việc để làm công
tác Đoàn, Hội.
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c) Đối với cấp trường có từ 5.000 đến dưới 10.000 sinh viên, học sinh:

- Bí thư Đoàn hoặc Trợ lý Thanh niên cấp trường là giảng viên, giáo viên được
dành 60% thời gian theo định mức giờ chuẩn giảng dạy để làm công tác Đoàn,
Hội. Những người không phải là giảng viên, giáo viên mà kiêm nhiệm Bí thư Đoàn
hoặc Trợ lý Thanh niên cấp trường được dành 60% thời gian làm việc để làm công
tác Đoàn, Hội;
- Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên
cấp trường là giảng viên, giáo viên được dành 50% thời gian theo định mức giờ
chuẩn giảng dạy để làm công tác Đoàn, Hội. Những người không phải là giảng
viên, giáo viên mà kiêm nhiệm Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch
Hội Liên hiệp Thanh niên cấp trường được dành 50% thời gian làm việc để làm
công tác Đoàn, Hội;
- Phó Chủ tịch Hội Sinh viên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên cấp
trường là giảng viên, giáo viên được dành 40% thời gian theo định mức giờ
chuẩn giảng dạy để làm công tác Đoàn, Hội. Những người không phải là giảng
viên, giáo viên mà kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Hội Sinh viên, Phó Chủ tịch Hội
Liên hiệp Thanh niên cấp trường được dành 40% thời gian làm việc để làm
công tác Đoàn, Hội.
d) Đối với cấp trường có dưới 5.000 sinh viên, học sinh:
- Bí thư Đoàn hoặc Trợ lý Thanh niên cấp trường là giảng viên, giáo viên được
dành 50% thời gian theo định mức giờ chuẩn giảng dạy để làm công tác Đoàn,
Hội. Những người không phải là giảng viên, giáo viên mà kiêm nhiệm Bí thư Đoàn
hoặc Trợ lý Thanh niên cấp trường được dành 50% thời gian làm việc để làm công
tác Đoàn, Hội;
- Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp
Thanh niên cấp trường là giảng viên, giáo viên được dành 40% thời gian theo định
mức giờ chuẩn giảng dạy để làm công tác Đoàn, Hội. Những người không phải là
giảng viên, giáo viên mà kiêm nhiệm Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh
viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên cấp trường được dành 40% thời gian làm
việc để làm công tác Đoàn, Hội;
- Phó Chủ tịch Hội Sinh viên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên cấp
trường là giảng viên, giáo viên được dành 30% thời gian theo định mức giờ chuẩn
giảng dạy để làm công tác Đoàn, Hội. Những người không phải là giảng viên, giáo
viên mà kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Hội Sinh viên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh
niên cấp trường được dành 30% thời gian làm việc để làm công tác Đoàn, Hội.
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đ) Đối với Liên chi đoàn thuộc Đoàn cấp trường có từ 1000 sinh viên, học sinh
trở lên:
Bí thư Liên chi đoàn là giảng viên, giáo viên được dành 40% thời gian theo
định mức giờ chuẩn giảng dạy để làm công tác Đoàn, Hội. Bí thư Liên chi đoàn
không phải là giảng viên, giáo viên được dành 40% thời gian làm việc để làm công
tác Đoàn, Hội.
e) Đối với các trường trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú, trung
tâm giáo dục thường xuyên:
- Bí thư Đoàn hoặc Trợ lý Thanh niên, Cố vấn Đoàn các trường từ 28 lớp trở
lên được dành 85% thời gian theo định mức giờ chuẩn giảng dạy/tuần để làm công
tác Đoàn, Hội;
- Bí thư Đoàn hoặc Trợ lý Thanh niên, Cố vấn Đoàn các trường dưới 28 lớp
được dành 70% thời gian theo định mức giờ chuẩn giảng dạy/tuần để làm công tác
Đoàn, Hội;
- Phó Bí thư Đoàn các trường từ 28 lớp trở lên được dành 50% thời gian theo
định mức giờ chuẩn giảng dạy/tuần để làm công tác Đoàn, Hội;
- Phó Bí thư Đoàn các trường dưới 28 lớp được dành 35% thời gian theo định
mức giờ chuẩn giảng dạy/tuần để làm công tác Đoàn, Hội.
Các quy định về số lượng sinh viên ở điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ
trên đây chỉ tính đối với sinh viên hệ chính quy. Trường hợp vượt định mức thời
gian theo quy định, cán bộ Đoàn, Hội là giảng viên, giáo viên được hưởng chế độ
vượt giờ; cán bộ Đoàn, Hội không phải là giảng viên, giáo viên được hưởng chế độ
làm thêm giờ.
2. Về phụ cấp:
a) Đối với các đại học:
- Bí thư Đoàn, Bí thư Ban cán sự Đoàn được hưởng phụ cấp như cấp Trưởng
Ban thuộc đại học;
- Phó Bí thư Đoàn, Phó Bí thư Ban cán sự Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên được
hưởng phụ cấp như cấp Phó Trưởng Ban thuộc đại học;
- Phó Chủ tịch Hội Sinh viên được hưởng phụ cấp như cấp Phó Trưởng phòng.
b) Đối với các trường thành viên, khoa trực thuộc các đại học; các học viện,
các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp
nghề, dự bị đại học:
- Bí thư Đoàn, Trợ lý Thanh niên cấp trường được hưởng phụ cấp như Trưởng
phòng;
- Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên
cấp trường được hưởng phụ cấp như Phó Trưởng phòng;
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- Phó Chủ tịch Hội Sinh viên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên cấp
trường, Bí thư Liên chi đoàn (đối với Liên chi đoàn có từ 1.000 sinh viên, học sinh
trở lên) được hưởng phụ cấp như Phó Trưởng Bộ môn thuộc khoa.
c) Đối với các trường trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú, trung
tâm giáo dục thường xuyên:
- Bí thư Đoàn, Phó Bí thư Đoàn, Trợ lý Thanh niên và Chủ tịch Hội Liên hiệp
Thanh niên được hưởng phụ cấp như Tổ trưởng chuyên môn;
- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên được hưởng phụ cấp như Tổ phó
chuyên môn.
d) Trường hợp cán bộ Đoàn, Hội là giảng viên, giáo viên hoặc không phải là
giảng viên, giáo viên giữ chức vụ có phụ cấp tương đương hoặc cao hơn phụ cấp
Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng bộ
môn, Tổ trưởng chuyên môn, Phó Tổ trưởng chuyên môn thì được hưởng mức phụ
cấp cao nhất.
Phụ cấp đối với cán bộ Đoàn, Hội được trả cùng kỳ lương hàng tháng.
Điều 3. Chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội là học sinh, sinh viên
1. Cán bộ Đoàn, Hội là học sinh, sinh viên được ưu tiên cộng điểm đánh giá
kết quả rèn luyện theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên
của Bộ Giáo dục và Đào tạo; được ưu tiên xét cấp học bổng, giới thiệu việc làm
và hỗ trợ thêm về điều kiện làm việc, học tập theo khả năng, tình hình thực tế
của từng trường.
2. Hàng năm, cán bộ Đoàn, Hội là học sinh, sinh viên hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ được tuyên dương, khen thưởng. Kinh phí tổ chức tuyên dương, khen
thưởng cán bộ Đoàn, Hội được bố trí trong tổng kinh phí hàng năm cấp cho tổ
chức Đoàn, Hội.
3. Cán bộ Đoàn, Hội là học sinh, sinh viên được hỗ trợ hoạt động phí hàng
tháng hoặc theo năm học. Căn cứ điều kiện cụ thể, nhà trường quy định mức hỗ trợ
hoạt động phí đối với từng chức danh cán bộ Đoàn, Hội.
Điều 4. Các chế độ, chính sách khác
1. Cán bộ Đoàn, Hội được tạo điều kiện về thời gian, được thanh toán công tác
phí khi tham gia hoạt động Đoàn, Hội do cấp trên triệu tập theo quy định của pháp
luật hiện hành; được tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp
vụ; được ưu tiên bố trí chỗ ở ký túc xá; được hưởng phúc lợi xã hội như cán bộ
quản lý cùng cấp.
2. Cán bộ Đoàn, Hội có thời gian công tác Đoàn, Hội từ 03 năm liên tục trở lên
và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khi thi tuyển công chức, thi tuyển hoặc xét tuyển
viên chức được ưu tiên xem xét tuyển dụng.
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3. Bí thư Đoàn, Phó Bí thư Đoàn từ cấp cơ sở trở lên nếu đủ tiêu chuẩn được
đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo của nhà trường. Đối với cán bộ Đoàn,
Hội chủ chốt hoàn thành nhiệm vụ, khi hết tuổi công tác Đoàn, Hội, nhà trường có
trách nhiệm luân chuyển sang vị trí tương đương, phù hợp với chuyên môn, có
điều kiện để phát triển. Đối với cán bộ chuyên trách công tác Đoàn, Hội khi hết
tuổi làm cán bộ Đoàn, Hội, nhà trường có trách nhiệm bố trí công việc phù hợp.
4. Chế độ, chính sách đối với các chức danh khác của cán bộ Đoàn, Hội được
quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường, nhưng không cao hơn định
mức dành cho cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt được quy định ở Quyết định này.
5. Nhà trường có trách nhiệm bố trí phòng làm việc và cơ sở vật chất phù hợp,
bảo đảm cho tổ chức Đoàn, Hội hoạt động hiệu quả.
Điều 5. Về số lượng cán bộ chuyên trách
1. Các đại học có 05 trường thành viên, khoa trực thuộc được bố trí ít nhất 03
cán bộ chuyên trách làm công tác Đoàn, Hội. Giám đốc các đại học căn cứ đề xuất
của tổ chức Đoàn, Hội và điều kiện cụ thể để quyết định số lượng cán bộ chuyên
trách làm công tác Đoàn, Hội khi số lượng các trường thành viên, khoa trực thuộc
thay đổi.
2. Số lượng cán bộ chuyên trách làm công tác Đoàn, Hội trong các trường
thành viên, khoa trực thuộc các đại học; các học viện, các trường đại học, cao
đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, dự bị đại học:
- Nếu có từ 10.000 sinh viên, học sinh trở lên bố trí ít nhất 03 cán bộ chuyên
trách làm công tác Đoàn, Hội;
- Nếu có từ 5.000 đến dưới 10.000 sinh viên, học sinh bố trí ít nhất 02 cán bộ
chuyên trách làm công tác Đoàn, Hội;
- Nếu có dưới 5.000 sinh viên, học sinh bố trí ít nhất 01 cán bộ chuyên trách
làm công tác Đoàn, Hội.
3. Trường trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú bố trí tối thiểu 01
cán bộ chuyên trách làm công tác Đoàn, Hội. Trung tâm giáo dục thường xuyên có
từ 28 lớp trở lên bố trí ít nhất 01 cán bộ chuyên trách làm công tác Đoàn, Hội.
Điều 6. Trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Hội
1. Tổ chức Đoàn, Hội trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề được nêu tại
Quyết định này hoạt động theo Điều lệ của tổ chức mình và quy định của pháp
luật; có vai trò và vị trí quan trọng, không thể tách rời trong công tác giáo dục và
đào tạo; có trách nhiệm góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục theo Luật Giáo dục
và Luật Dạy nghề.
2. Tổ chức Đoàn, Hội được cử đại diện là cán bộ chủ chốt tham gia các Ban,
Hội đồng liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của giảng viên trẻ, giáo viên trẻ,
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cán bộ trẻ, sinh viên và học sinh; cán bộ trẻ, giảng viên trẻ có trách nhiệm tham gia
công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên, sinh viên, học sinh.
3. Kinh phí hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội được quy định trong quy chế chi
tiêu nội bộ của các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề. Tổ chức Đoàn, Hội có trách
nhiệm lập dự toán kinh phí hoạt động hàng năm để giám đốc (hoặc hiệu trưởng)
phê duyệt.
Ngoài kinh phí được phân bổ hàng năm, khi được cấp ủy Đảng, tổ chức Đoàn,
Hội cấp trên và nhà trường giao nhiệm vụ đột xuất thì tổ chức Đoàn, Hội được lập
dự toán kinh phí để tổ chức thực hiện và được phê duyệt theo quy định.
Điều 7. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2013.
2. Quyết định này thay thế Quyết định số 61/2005/QĐ-TTg ngày 24/3/2005
của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên
Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp thanh niên Việt
Nam trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và
trung học phổ thông.
Điều 8. Tổ chức thực hiện
1. Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách quy định tại Quyết định này được bố
trí trong kinh phí chi thường xuyên của các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban Quốc
gia về Thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, kiểm
tra việc thực hiện Quyết định này.
3. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo các cơ sở giáo dục, cơ sở dạy
nghề trực thuộc thực hiện và tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.
4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

