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PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH 

QUY TRÌNH XÉT DUYỆT CHỈ TIÊU 

TUYỂN DỤNG 

Số hiệu: QT.TCHC-02 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 27/6/2014 

 

1. MỤC ĐÍCH 

- Quy định thống nhất cách thức quản lý, thực hiện việc xét duyệt chỉ tiêu tuyển dụng  
theo thể thống nhất, phù hợp với các văn bản pháp quy của Chính phủ, Bộ Giáo dục 
và Đào tạo, Đại học Quốc gia TP.HCM, trường Đại học Bách Khoa, đồng thời đáp 
ứng được yêu cầu do Nhà trường đề ra. 

- Xây dựng quy trình chuẩn để thực hiện và kiểm soát trình tự công việc, phân định rõ 
trách nhiệm, quyền hạn trong thực thi công việc. 

- Các đơn vị, đối tượng có liên quan dễ dàng nắm bắt được đầy đủ các giấy tờ, thủ tục  
cần thiết để việc thực hiện các nội dung công việc được nhanh chóng, kịp thời. 

- Xây dựng chỉ tiêu tuyển dụng nhân sự trong Nhà trường nhằm xác định số lượng 
nhân sự cần tuyển dụng cho từng đơn vị của Trường trong một năm học mới. 

- Xác định được số lượng nhân sự và vị trí, chức danh công việc tại đơn vị mà Trường 
đang cần tuyển dụng. 

- Giúp các đơn vị trong trường chủ động, linh hoạt trong tuyển dụng và sử dụng nhân 
lực; định hướng phát triển của đơn vị sẽ phù hợp và đúng với chiến lược phát triển 
của Trường. 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Tất cả các khoa, phòng, ban và trung tâm trực thuộc Trường quản lý. 

- Không áp dụng đối với các Chương trình, Dự án liên kết với Nhà trường. 

- Áp dụng đối với các viên chức thuộc phòng Tổ chức - Hành chính trong việc thực 
hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến công tác xét duyệt chỉ tiêu tuyển dụng. 

- Thực hiện hàng năm. 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

- Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục 
đại học thành viên; 
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- Quyết định số 767/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 12 tháng 9 năm 2006 của Giám đốc  
Đại học Quốc gia TP.HCM về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động  
của Trường Đại học Bách Khoa;  

- Quyết định số 803/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Giám đốc Đại 
học Quốc gia TP.HCM về việc phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Điều 15 Quy chế về 
tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Bách Khoa; 

- Quyết định số 261/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Đại học  
Quốc gia TP.HCM về việc ban hành Quy định thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm đối với các trường đại học thành viên trong Đại học Quốc gia TP.HCM; 

- Quyết định số 1970/QĐ-ĐHBK-TCHC ngày 28 tháng 7 năm 2009 của Hiệu trưởng 
về việc ban hành Quy định về quyền hạn, trách nhiệm của các đơn vị và thủ trưởng 
đơn vị trong trường; 

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển 
dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 
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4. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ VIẾT TẮT 

- QT: Quy trình 
- BM: Biểu mẫu 
- P.TCHC: Phòng Tổ chức – Hành chính 
- P.KHTC: Phòng Kế hoạch – Tài chính 
- P.ĐT: Phòng Đào tạo 
- P.ĐT SĐH: Phòng Đào tạo Sau đại học 
- HĐ: Hội đồng 
- CV: Chuyên viên 

 
5. NỘI DUNG 

5.1. Lưu đồ: 
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5.2. Mô tả 

(1). Tháng 8 hàng năm, Phòng Tổ chức – Hành chính gửi Công văn đến các đơn vị 
trong Trường về việc xét duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức trong năm học 
mới. 

(2). Phòng Đào tạo lập báo cáo xác định giờ giảng dạy của các khoa và trung tâm đào 
tạo cho các hệ trong năm học vừa qua. 

(3). Phòng Đào tạo Sau đại học lập báo cáo xác định giờ giảng dạy của của các khoa 
và trung tâm đào tạo trong năm học vừa qua. 

(4). Các đơn vị trực thuộc Trường làm đề xuất nhu cầu tuyển dụng nhân sự trong 
năm học mới. 

(5). Phòng Kế hoạch – Tài chính báo cáo dự toán quỹ lương của Nhà trường trong 
năm học mới. 

(6). Phòng Tổ chức – Hành chính tổng hợp thông tin, xử lý dữ liệu và xây dựng bảng  
phân bổ chỉ tiêu tuyển dụng nhân sự trong năm học mới cho từng đơn vị có đề 
nghị.  
Sau đó trình Hội đồng tuyển dụng của Trường xem xét và phê duyệt. 

(7). Phòng Tổ chức – Hành chính làm Quyết định phê duyệt phân bổ chỉ tiêu tuyển 
dụng nhân sự trong năm học mới và trình Hiệu trưởng ký Quyết định. 

6. HỒ SƠ LƯU 

STT Tên biểu mẫu Mã biểu mẫu 
1 Thông báo về việc xây dựng chỉ tiêu tuyển 

dụng năm học mới …..-……. 
BM01-QT.TCHC-02 

2 Báo cáo kế hoạch tuyển dụng nhân sự trong 
năm học …… - …… 

BM02-QT.TCHC-02 

3 Báo cáo tổng kết giờ giảng dạy đại học của 
các Khoa, Trung tâm có đào tạo trong năm 
học vừa qua (……-…….) 

BM03-QT.TCHC-02 

4 Báo cáo tổng kết giờ giảng dạy sau đại học 
của các Khoa, Trung tâm đào tạo trong năm 
học vừa qua (……-…….) 

BM04-QT.TCHC-02 

5 Báo cáo dự toán quỹ lương của Nhà trường 
trong năm học mới …....-…... 

BM05-QT.TCHC-02 

6 Kế hoạch phân bổ chỉ tiêu tuyển dụng nhân sự 
của các đơn vị trong năm học mới …….-
…….. 

BM06-QT.TCHC-02 

7 Quyết định phê duyệt Kế hoạch phân bổ chỉ 
tiêu tuyển dụng nhân sự của các đơn vị trong 
năm học mới …….-…….. 

BM07-QT.TCHC-02 
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7. BIỂU MẪU – PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM 

7.1. Biểu mẫu  

STT Tên biểu mẫu Mã biểu mẫu Tệp đính kèm 
1 

Thông báo về việc xây dựng chỉ tiêu tuyển 
dụng năm học mới …..-……. 

BM01-QT.TCHC-02 BM01-QT.TCHC-02.d
oc  

2 
Báo cáo kế hoạch tuyển dụng nhân sự 
trong năm học …… - …… 

BM02-QT.TCHC-02 BM02-QT.TCHC-02.x
ls  

3 Báo cáo tổng kết giờ giảng dạy đại học 
của các Khoa, Trung tâm có đào tạo trong 
năm học vừa qua (……-…….) 

BM03-QT.TCHC-02 BM03-QT.TCHC-02.x
ls  

4 Báo cáo tổng kết giờ giảng dạy sau đại 
học của các Khoa, Trung tâm đào tạo 
trong năm học vừa qua (……-…….) 

BM04-QT.TCHC-02 BM04-QT.TCHC-02.x
ls  

5 
Báo cáo dự toán quỹ lương của Nhà 
trường trong năm học mới …....-…... 

BM05-QT.TCHC-02 BM05-QT.TCHC-02.x
ls  

6 Kế hoạch phân bổ chỉ tiêu tuyển dụng 
nhân sự của các đơn vị trong năm học mới 
…….-…….. 

BM06-QT.TCHC-02 BM06-QT.TCHC-02.x
ls  

7 Quyết định phê duyệt Kế hoạch phân bổ 
chỉ tiêu tuyển dụng nhân sự của các đơn vị 
trong năm học mới …….-…….. 

BM07-QT.TCHC-02 BM07-QT.TCHC-02.d
oc  

 

7.2. Phụ lục  

Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày: 27/6/2014 


