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1. MỤC ĐÍCH: 
 Quy định cách thức tiếp nhận, xử lý và phát hành văn bản một cách thống nhất, chặt 
chẽ, đáp ứng các yêu cầu đặt ra của nhà nước và nhà trường  

2. PHẠM VI ÁP DỤNG: 
 Đối với tất cả các văn bản đi và đến. 

 Nhân viên phòng Tổ chức hành chính được phân công cụ thể thực hiện công 
viêc này 

3. CĂN CỨ PHÁP LÝ: 
Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 04 năm 2004 của Chính phủ về 

công tác văn thư. 
Nghị định 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ, nghị 

định sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 04 năm 
2004 của Chính phủ về công tác văn thư. 

Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ 
hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. 

Thông tư 04/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 04 năm 2013 của Bộ Nội vụ 
hướng dẫn xây dựng quy chế công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan tổ chức. 

Thông tư 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ 
hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan. 

Quyết định số 503/QĐ-ĐHBK-TCHC ngày 12 tháng 09 năm 2008 của 
Trường Đại học Bách khoa về việc ban hành quy định về ký tên và đóng dấu. 

Quyết định số 923/QĐ-ĐHBK-TCHC ngày 29 tháng 12 năm 2008 của 
Trường Đại học Bách khoa về việc ban hành quy chế công tác văn thư và lưu trữ 
của Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

Quyết định số 302/QĐ-ĐHBK-TCHC ngày 29 tháng 12 năm 2008 của 
Trường Đại học Bách khoa về việc hướng dẫn thực hiện quy chế văn thư và lưu 
trữ. 

Quyết định 261/QĐ-ĐHBK-TCHC ngày 03 tháng 03 năm 2009 của Trường 
Đại học Bách khoa về việc phê duyệt bổ sung một số văn bản đi được đăng ký số 
tại đơn vị soạn thảo. 

4.THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA: 
-Thủ trưởng đơn vị: Trưởng Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm, PTN trực thuộc 
-BGH: Ban Giám hiệu 
-P. TCHC: Phòng Tổ chức Hành chính 
-TP. TCHC: Trưởng phòng Tổ chức Hành chính 
-CV đến: Công văn đến 
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-CV: Công văn 
-VB, VB đến, VB đi: văn bản, văn bản đến, văn bản đi  
-ĐV: đơn vị  

-CVn: Chuyên viên vị trí thứ n trong sơ đồ cơ cấu tổ chức của Phòng Tổ chức 
– Hành chính 

 5. NỘI DUNG: 
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5.1 Văn Bản Đến:  
 A. Lưu đồ văn bản đến: 
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 B.Mô tả lưu đồ văn bản đến: 
(1): -Biểu mẫu “BM01-QT.TCHC-01” xem phần 7.PHỤ LỤC  
                 
(2): -Biểu mẫu “BM02-QT.TCHC-01” xem phần 7.PHỤ LỤC 
       -File in “BM02-QT.TCHC-01” sẽ link với file “BM01-QT.TCHC-01” bằng 
mail merge. 
 
(3): -Biểu mẫu “BM03-QT.TCHC-01” xem phần 7.PHỤ LỤC 
                                         
(4): P. TCHC khi nhận được thư có ký hiệu là công văn mật thì phải giữ nguyên 
thư không được mở, xé bao thư và chuyển thẳng đến TP. TCHC hoặc BGH để xử 
lý. Các bước tiếp theo của CV mật này sẽ được BGH hoặc TP. TCHC hướng dẫn 
cụ thể. 
 
(5): P. TCHC sẽ thực hiện bước này khi CV đến là những văn bản giới thiệu chữ 
ký mẫu hoặc không cần triển khai đến các đơn vị liên quan. 
 
(6): P. TCHC thực hiện bước này khi CV đến từ ĐHQG hoặc không phải từ 
ĐHQG, văn bản không cho số văn bản đến nhưng vẫn cần triển khai đến các đơn 
vị liên quan. Vd: Thư giới thiệu, thư mời, thông báo các lớp học sắp khai giảng, 
…. 
 
5.2 Văn Bản Đi: 
 A. Lưu đồ văn bản đi: 
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 B.Mô tả lưu đồ văn bản đi: 
 

(1): Văn bản: Công văn, Quyết định 
Đơn vị: Đơn vị trực tiếp thực hiện những nội dung trong văn bản 
Đơn vị soạn thảo văn bản theo biểu mẫu của đơn vị chức năng 
 
(2): Đơn vị: Phòng ban chức năng chịu trách nhiệm về biểu mẫu và chuyên môn 
liên quan đến nội dung văn bản (Vd: P.KHTC, P.QTTB, P. Đào tạo…) 
 
(3): P. TCHC cho số sau khi BGH ký duyệt, lưu bản chính (chữ ký sống). Số xin 
lùi so với ngày hiện tại thì cho số cũ theo ngày tương ứng kèm chữ cái A, B, C… 
 
(4): Nhân bản văn bản theo số lượng đơn vị ghi trong điều cuối của văn bản, hoặc 
số lượng đơn vị trong mục nơi nhận. 
 
(5): Ghi tên/ đơn vị nhận bằng bút chì trên góc trên bên phải 
 
* Biểu mẫu “BM04-QT.TCHC-01” xem phần 7.PHỤ LỤC      
 

5.3 Phát hành văn bản: 
 A. Lưu đồ phát hành văn bản: 

Bắt đầu

Bưu điện 
chuyển phát cho các ĐV bên ngoài

Thời gian: trong vòng 24

(2)

Kết thúc

P.TCHC
Nhận Văn bản phát hành từ các đơn vị

Trách nhiệm: CV 7, CV 9

Nơi nhậnĐV ngoài trường

ĐV phát hành văn bản đi
ghi sổ “ Gửi VB đi bưu điện”

BM05-QT.TCHC-01
(1)

P.TCHC
Kiểm tra số lượng và ký xác nhận 

vào sổ “ Gửi VB đi bưu điện”
BM05-QT.TCHC-01

Thời gian: ngay sau khi nhận văn bản 
phát hành

Trách nhiệm: CV9

P.TCHC
Nhập dữ liệu vào file “Chuyển giao CV đi nội bộ”

BM06-QT.TCHC-01
(3)

Thời gian: ngay sau khi nhận văn bản đi từ các đơn vị
Trách nhiệm: CV7

P.TCHC
Xếp văn bản đi

vào file từng đơn vị trong trường
Thời gian: ngay sau khi vào sổ CV đi nội bộ

Trách nhiệm: CV7

Đơn vị trong trường
Nhận văn bản và ký nhận

vào sổ “chuyển giao CV đi nội bộ”
Thời gian: trong vòng 24h

ĐV trong trường

Thư ký Đơn vị
Tự triển khai Văn bản
đến các Đơn vị khác

qua hộp thư tại P.TCHC

Người ký BGH kýThủ trưởng Đơn vị ký
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 B. Mô tả phát hành văn bản: 
 

(1): Biểu mẫu : BM05-QT.TCHC-01 xem phần 7.PHỤ LỤC    
(2): P. TCHC kiểm tra số lượng văn bản gửi đi, tên, địa chỉ đơn vị nhận nếu không 
đầy đủ sẽ gởi trả về ĐV phát hành văn bản. 
(3): Biểu mẫu : BM06-QT.TCHC-01 xem phần 7.PHỤ LỤC    
 

6.HỒ SƠ LƯU: 
*VB đến được lưu bản gốc bao gồm :  
 -01 bản VB đến. 
 -01 bản phiếu giải quyết VB đến.  
*VB đi được lưu bản gốc bao gồm :  
 -01 bản VB đi. 

7.PHỤ LỤC:  
 

Số 

Biểu Mẫu 

Tên 

Biểu mẫu 

Ký hiệu 

Biểu mẫu 

File 

biểu mẫu 

01 Sổ chuyển giao công văn đến BM01-QT.TCHC-01 
BM01-QT.TCHC-01.x

ls  

02 Phiếu giải quyết công văn đến BM02-QT.TCHC-01 
BM02-QT.TCHC-01.d

oc  

03 Sổ thư đến BM03-HD.TCHC-01 
BM03-QT.TCHC-01.x

ls  

04 Danh Mục Quyết Định Tháng BM04-QT.TCHC-01 
BM04-QT.TCHC-01.x

ls  

05 Gửi Văn bản đi bưu điện BM05-QT.TCHC-01 
BM05-QT.TCHC-01.x

ls  

06 Sổ chuyển giao công văn đi 
nội bộ 

BM06-QT.TCHC-01 
BM06-QT.TCHC-01.x

ls  
 


