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1. MỤC ĐÍCH 

- Quản lý các viên chức của Trường Đại học Bách khoa đi công tác,  
du lịch nước ngoài ngắn hạn theo đúng quy định. 

- Các đối tượng liên quan dễ dàng thực hiện các thủ tục cần thiết một cách 
nhanh chóng, chính xác nhờ quy định thống nhất về trình tự, biểu mẫu. 

- Loại bỏ các bước không cần thiết để rút ngắn thời gian làm thủ tục xin đi 
công tác. 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 
 Quy trình này áp dụng đối với: 

- Các viên chức trong trường xin đi công tác, du lịch nước ngoài ngắn hạn 
(dưới 30 ngày). 

- Các viên chức thuộc phòng Tổ chức - Hành chính trong việc thực hiện 
nhiệm vụ được giao liên quan đến công tác soạn thảo quyết định cử viên chức đi 
công tác nước ngoài ngắn hạn.  

3. CĂN CỨ PHÁP LÝ  
- Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2014 của  

Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của  
Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; 

- Quyết định số 767/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 12 tháng 9 năm 2006 của 
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 803/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 16 tháng 7 năm 2009 của 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 
Giám đốc 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. Hồ Chí Minh; 
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- Quyết định số 1970/QĐ-ĐHBK-TCHC ngày 28 tháng 7 năm 2009 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 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính 
phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ 
trang. 

- 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. 

4. THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA 
- Thủ trưởng đơn vị: Trưởng Khoa/ Trưởng Bộ môn, Phòng, Ban, Trung 

tâm, PTN trực thuộc Trường, PTN Trọng điểm ĐHQG (Trưởng đơn vị cử người 
đi công tác).  

- BGH: Ban Giám hiệu 
- P. TCHC: Phòng Tổ chức - Hành chính 
- P. KHTC: Phòng Kế hoạch - Tài chính 
- CVn: Chuyên viên vị trí thứ n trong sơ đồ cơ cấu tổ chức của Phòng  

Tổ chức – Hành chính 
- PTN: Phòng Thí nghiệm 

5. NỘI DUNG 
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5.1 Lưu đồ quy trình 
Bắt 
đầu

Đương sự
Làm hồ sơ xin đi công tác
BM01-QT.TCHC-16 hoặc

BM02-QT.TCHC-16 
Làm đơn xin đi du lịch
BM03-QT.TCHC-16

(1)

BGH 
duyệt kinh phí

Tgian: 1 ngày làm việc

P.TCHC
Cập nhật thông tin vào biểu mẫu

BM04-QT.TCHC-30
Thời gian: sau khi Trưởng P.TCHC ký duyệt

Nhiệm vụ: CV 3
 (4)

Kết 
thúc

Thủ trưởng đơn vị
phê duyệt

Thời gian: 01 ngày làm việc
(2)

Kinh phí 
nhận từ trường?

(5)

Không đồng ý

VP. BGH
Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

Thời gian: ngay sau khi P.TCHC chuyển hồ sơ
Nhiệm vụ: CV 14

P.TCHC
Soạn thảo quyết định đi công tác 

BM05-QT.TCHC-16 hoặc BM06-QT.TCHC-16
Thời gian: 01 ngày làm việc

Nhiệm vụ: CV 3
 (6)

Đúng

P.TCHC
Tiếp nhận và kiểm tra thông tin

Thời gian: ngay sau khi đương sự nộp hồ sơ
Nhiệm vụ: CV 3

(3)

Trưởng P.TCHC 
Ký duyệt

Thời gian: 01 ngày làm việc

Không đồng ý

Không đồng ý

Đương sự
Nộp hồ sơ xin đi công tác

P.TCHC
Nhận lại hồ sơ đã được duyệt từ VP.BGH

Thời gian: ngay sau khi BGH ký duyệt
Nhiệm vụ: CV 3

Sai 

P.TCHC
Thực hiện như mục Văn bản đi 
của Quy trình quản lý văn bản

QT.TCHC-01
(7)
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5.2 Mô tả quy trình 
(1) : Đương sự: làm hồ sơ xin đi công tác bao gồm: 

- Đơn xin đi công tác:  
 + Đối với cấp từ Phó khoa, phòng, ban, trung tâm, PTN trực thuộc 
Trường, PTN Trọng điểm ĐHQG trở xuống, cá nhân làm đơn theo biểu 
mẫu BM01-QT.TCHC-16.  
 + Đối với cấp Trưởng khoa, phòng, ban, trung tâm, PTN trực thuộc 
Trường, PTN Trọng điểm ĐHQG và các cá nhân đi làm nhiệm vụ chung 
cho trường do BGH quyết định cử đi theo biểu mẫu BM02-QT.TCHC-
16. 
  + Ban Giám hiệu đi công tác hoặc đoàn có Ban Giám hiệu,  
Hiệu trưởng cử đi theo biểu mẫu BM02-QT.TCHC-16, không có phần 
Người đề nghị và Ý kiến phòng Tổ chức - Hành chính, Hiệu trưởng ký 
trực tiếp vào Phần xét duyệt của Ban Giám hiệu. 

- Đơn xin đi du lịch hoặc nghỉ phép đi nước ngoài với mục đích cá nhân: 
làm đơn theo biểu mẫu BM03-QT.TCHC-16. 

- Thư mời (1 bản sao và 1 bản dịch có xác nhận của Phòng Quan hệ Đối 
ngoại). Đoàn có nhiều viên chức đi công tác thì mỗi viên chức đính 
kèm một bộ thư mời.  

- Nếu đi công tác sử dụng kinh phí khác với quy định của trường thì 
đương sự lập bảng dự trù kinh phí và trình BGH phê duyệt. 

(2) : Thủ trưởng đơn vị duyệt:  
- Đối với cán bộ giảng dạy, Trưởng Bộ môn ký nháy vào đơn xin đi công 

tác, Trưởng khoa ký xác nhận vào đơn xin đi công tác đồng ý cử viên 
chức đi công tác. 

- Ban Giám hiệu, Trưởng khoa, Phòng, Ban, Trung tâm, PTN trực thuộc 
Trường, PTN Trọng điểm ĐHQG ký xác nhận vào giấy đề nghị cử đi 
công tác.  

(3) : P. TCHC kiểm tra đơn xin đi công tác có đủ chữ ký, hợp lệ, kiểm tra thư 
mời và bản dịch đã có xác nhận của P.QHĐN và số lượng thư mời, bản 
dịch đầy đủ.   

(4) : Nhập vào bảng theo dõi viên chức đi công tác trong tháng (BM04-
QT.TCHC-30) để thuận tiện trong việc theo dõi các quyết định đã được 
làm và công tác thống kê cuối tháng. 

(5) : - Kinh phí không nhận từ trường: cá nhân tự túc hoặc do đối tác chi trả.  
- Kinh phí nhận từ trường: do trường chi trả từ nguồn kinh phí của 

Trường hoặc kinh phí từ nguồn dự án do đối tác chi trả (trường quản lý 
nguồn tiền).  
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- Đối với những cá nhân/ đơn vị đi công tác có làm dự trù kinh phí thì 
gửi kèm bản gốc dự trù kinh phí và bản copy cho P.TCHC để đối chiếu 
trước khi làm thủ tục. 

- Đối với những cá nhân/ đơn vị đi công tác có sử dụng nguồn kinh phí 
đoàn ra – đoàn vào thì P.TCHC sẽ chuyển cho phòng Quan hệ Đối 
ngoại ký nháy vào đơn xin đi công tác trước khi trình BGH ký duyệt. 

(6) : Soạn thảo quyết định đi công tác cá nhân theo mẫu BM05-QT.TCHC-
16, quyết định đi công tác của đoàn viên chức theo mẫu BM06-
QT.TCHC-16. 

(7) : Lưu bản gốc quyết định đi công tác, đơn xin đi công tác, giấy đề cử đi 
công tác và thư mời trong hồ sơ cá nhân.   
Lưu ý: sau khi kết thúc chuyến đi công tác nước ngoài, trong vòng 1 5 
ngày, các cá nhân, đoàn viên chức phải gửi báo cáo công tác nước ngoài 
theo mẫu BM07-QT.TCHC-16 để phòng TCHC lưu hồ sơ cá nhân. Nếu 
sau ngày này, các cá nhân, đoàn viên chức vẫn chưa nộp báo cáo cho 
phòng Tổ chức - Hành chính thì cá nhân, đơn vị sẽ tự chịu trách nhiệm 
trước Ban Giám hiệu về việc đánh giá thi đua của đơn vị mình. 

6. HỒ SƠ LƯU 
STT Tên biểu mẫu Mã biểu mẫu Tệp đính kèm 

1 Đơn xin đi công tác BM01-QT.TCHC-16 D:\
BM01-QT.TCHC-16.doc 

2 Giấy đề nghị cử đi công tác BM02-QT.TCHC-16 BM02-QT.TCHC-16.d
oc  

3 Đơn xin đi du lịch/ nghỉ phép BM03-QT.TCHC-16 D:\
BM03-QT.TCHC-16.doc 

4 Phiếu theo dõi viên chức đi công 
tác trong tháng BM04-QT.TCHC-16 BM04-QT.TCHC-16.x

lsx  

5 Quyết định cử cá nhân đi công tác BM05-QT.TCHC-16 D:\
BM05-QT.TCHC-16.doc 

6 Quyết định cử đoàn viên chức đi 
công tác BM06-QT.TCHC-16 D:\

BM06-QT.TCHC-16.doc 

7 Báo cáo công tác nước ngoài BM07-QT.TCHC-16 D:\
BM07-QT.TCHC-16.doc 
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7. BIỂU MẪU  
STT Tên biểu mẫu Mã biểu mẫu Tệp đính kèm 

1 Đơn xin đi công tác BM01-QT.TCHC-16 BM01-QT.TCHC-16.d
oc  

2 Giấy đề nghị cử đi công tác BM02-QT.TCHC-16 BM02-QT.TCHC-16.d
oc  

3 Đơn xin đi du lịch/ nghỉ phép BM03-QT.TCHC-16 D:\
BM03-QT.TCHC-16.doc 

4 Phiếu theo dõi viên chức đi công 
tác trong tháng BM04-QT.TCHC-16 BM04-QT.TCHC-16.x

lsx  

5 Quyết định cử cá nhân đi công tác BM05-QT.TCHC-16 D:\
BM05-QT.TCHC-16.doc 

6 Quyết định cử đoàn viên chức đi 
công tác BM06-QT.TCHC-16 D:\

BM06-QT.TCHC-16.doc 

7 Báo cáo công tác nước ngoài BM07-QT.TCHC-16 D:\
BM07-QT.TCHC-16.doc 

 

 
 

 
 

    
 


