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PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH 

QUY TRÌNH CỬ VIÊN CHỨC 

ĐI ĐÀO TẠO/CÔNG TÁC DÀI HẠN TẠI 

NƯỚC NGOÀI 

Số hiệu: QT.TCHC-17 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 27/6/2014 

 

1. MỤC ĐÍCH 

- Quy định cách thức tiến hành việc quản lý viên chức đi đào tạo/công tác dài hạn 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. 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Áp dụng cho viên chức đi đào tạo/công tác dài hạn (từ 30 ngày trở lên); gia hạn thời gian 
đào tạo/công tác dài hạn tại nước ngoài; tiếp nhận viên chức sau khi hoàn thành chương 
trình đạo tạo/công tác tại nước ngoài trở về nước. 

- 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 quản lý viên chức đi đào tạo/công tác dài hạn 
tại nước ngoài. 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

- Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở 
giáo dục đại học thành viên; 

- Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Bách khoa ban hành theo  
Quyết định số 767/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 12 tháng 9 năm 2006; 

- Quyết định 803/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Đại học Quốc gia 
thành phố Hồ Chí Minh 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 của 
Hiệu trưởng; 

- 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; 

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về thủ tục xuất 
cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; 

- Căn cứ 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; 

- Căn cứ Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài. 

- Căn cứ Quyết định số 791/QĐ-ĐHBK-TCHC ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Hiệu trưởng về 
việc tiền lương trích đóng BHXH, BHYT và BHTN đối với công chức, viên chức được cử đi 
nước ngoài từ 30 ngày liên tục trở lên. 

 
4. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ VIẾT TẮT 

- Thủ trưởng đơn vị: Trưởng khoa, phòng, ban, trung tâm, phòng thí nghiệm trực thuộc 
trường; 

- BGH: Ban Giám hiệu; 

- P.TC - HC: Phòng Tổ chức - Hành chính; 

- P. KH - TC: Phòng Kế hoạch - Tài chính; 

- CVn: Chuyên viên vị trí thứ n trong sơ đồ cơ cấu tổ chức của Phòng TC – HC; 

- Thời gian làm việc trong ngày từ thứ 2 đến thứ 6:  Sáng 7h30 – 11h30 
                Chiều 13h00 – 17h00 
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5. NỘI DUNG 

5.1 Lưu đồ 

Bắt đầu

Thủ trưởng đơn vị:
Phê duyệt

Đơn vị:
Tiếp nhận hồ sơ

Không đồng ý

Đồng ý

Đương sự:
Chuẩn bị hồ sơ

(1)

Thông báo

Trưởng phòng TC-HC:
Phê duyệt

Thời gian: 02 ngày

Phòng TC-HC:
Tiếp nhận hồ sơ

Thời gian: Trong ngày
Trách nhiệm: CV4

Hồ sơ không đầy đủ

Đầy đủ

Đồng ý

Không đồng ý

Đương sự:
Nộp hồ sơ cho phòng TC-HC
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5.2. Mô tả 

(1) Đương sự chuẩn bị hồ sơ: 

* Hồ sơ đi đào tạo/công tác dài hạn tại nước ngoài bao gồm: 

1. Đơn xin đi đào tạo/công tác dài hạn tại nước ngoài (BM01-QT.TCHC-17); 
2. Sơ yếu lý lịch (nếu đi từ 6 tháng trở lên) (BM02-QT.TCHC-17); 
3. Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của viên chức được cử đi đào tạo/công tác dài hạn tại 

nước ngoài (nếu đi từ 3 tháng trở lên) (BM03-QT.TCHC-17); 
4. Giấy triệu tập (Nếu viên chức đi đào tạo bằng học bổng ngân sách Nhà nước); 
5. Thư mời/giấy báo nhập học + Bản dịch tiếng Việt (có chứng thực). 
6. Thẻ Bảo hiểm Y tế. 

* Lưu ý:  
- Công chức, viên chức đi nước ngoài từ 30 ngày liên tục trở lên có trách nhiệm nộp 
hồ sơ theo yêu cầu và Thẻ Bảo hiểm Y tế (BHYT) cho phòng Tổ chức – Hành chính 
trước ngày 20 của tháng liền trước so với ngày quyết định cử đi nước ngoài có  
hiệu lực. Nếu công chức, viên chức không nộp lại hoặc nộp trễ hạn thẻ BHYT sẽ phải 
đóng bổ sung giá trị thẻ BHYT theo Khoản 4, Điều 1 của Quyết định số 2637/QĐ-
ĐHBK-TCHC ngày 05 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng về tiền lương, tiền phụ cấp 
thâm niên nhà giáo và mức đóng các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
thất nghiệp, đoàn phí công đoàn đối với công chức, viên chức được cử đi nước ngoài từ 
30 ngày liên tục trở lên. 
- Chậm nhất 30 ngày sau khi đến nước ngoài học tập, viên chức phải đăng ký thông tin 
vào Hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử quản lý lưu học sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
theo địa chỉ https://lhsvn.vied.vn và cập nhật thông tin vào hệ thống tối thiểu 06 tháng 
một lần hoặc khi có sự thay đổi (Căn cứ Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 
4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý công dân 
Việt Nam học tập ở nước ngoài); 
- Viên chức phải gửi báo cáo tiến độ học tập (BM12-QT.TCHC-17) cho nhà trường 
qua địa chỉ email (tchc@hcmut.edu.vn và huyentrang@hcmut.edu.vn) 06 tháng một 
lần. Đây là cơ sở để nhà trường xét gia hạn thời gian đào tạo tiếp theo cho viên chức. 
 

* Hồ sơ gia hạn thời gian đào tạo/công tác dài hạn ở nước ngoài bao gồm: 

1. Đơn xin gia hạn thời gian đào tạo/công tác dài hạn tại nước ngoài (có ý kiến của Khoa 
và Bộ môn) (BM04-QT.TCHC-17); 

2. Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của viên chức được cử đi đào tạo/công tác dài hạn tại 
nước ngoài (BM03-QT.TCHC-17); 

3. Báo cáo tiến độ học tập/công tác (BM05-QT.TCHC-17); 
4. Bản photo quyết định cử đi đào tạo/công tác; 
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5. Văn bản của cơ sở giáo dục nước ngoài về việc lưu học sinh phải kéo dài thời gian đào 
tạo và kinh phí cho thời gian gia hạn + Bản dịch (có chứng thực). 

* Lưu ý: Hồ sơ đề nghị gia hạn thời gian đào tạo/công tác phải gửi về trường ít nhất 30 
ngày làm việc trước khi hết hạn thời gian đào tạo ghi tại quyết định cử đi học.  

 
* Hồ sơ tiếp nhận viên chức sau khi hoàn thành chương trình đào tạo/công tác  
dài hạn tại nước ngoài bao gồm: 

1. Đơn xin trở về trường công tác tiếp tục sau khi đã hoàn thành chương trình  
đào tạo/công tác dài hạn tại nước ngoài (có ý kiến của Khoa và Bộ môn)  
(BM06-QT.TCHC-17); 

2. Bằng cấp + Bảng dịch tiếng Việt (có chứng thực tại Sở tư pháp) (nếu viên chức đi đào 
tạo); 

3. Báo cáo tốt nghiệp (nếu đi đào tạo) (BM12-QT.TCHC-17); 
4. Báo cáo công tác (nếu đi công tác) (BM11-QT.TCHC-17); 
5. Lý lịch khoa học theo mẫu được in từ Cổng nhân sự Bách khoa tại địa chỉ: 

personel.hcmut.edu.vn (nếu đi từ 6 tháng trở lên); 
6. Giấy biên nhận đã nộp luận án cho Thư viện Quốc gia Việt Nam hoặc Thư viện  

Khoa học tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh (đối với viên chức đi đào tạo trình độ tiến 
sĩ); 

7. Biên nhận nộp luận văn/luận án cho ở Thư viện trường (nếu đi đào tạo trình độ thạc 
sĩ/tiến sĩ); 

8. Thẻ lên máy bay về nước (boarding pass) và bản chụp hộ chiếu trang có ảnh và trang 
đóng dấu ngày nhập cảnh về nước  

9. Bản photo quyết định cử đi đào tạo/công tác + gia hạn (nếu có); 
10. 01 hình 4*6 (phông nền trắng) (nếu viên chức đi đào tạo) 

* Lưu ý: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày về nước, viên chức phải nộp hồ sơ về 
trường để làm thủ tục trở lại trường công tác. 
 

(2) Soạn thảo Quyết định 

- Phòng TC-HC khi soạn thảo quyết định cần lưu ý, viên chức biên chế khi đi đào tạo 
tại nước ngoài từ 30 ngày trở lên được hưởng 40% lương, viên chức hợp đồng 
không được hưởng lương. 

- Mẫu quyết định riêng cho từng đối tượng như sau: 
1. Quyết định cử viên chức đi công tác tại nước ngoài (từ 1 đến dưới 6 tháng): BM07-
QT.TCHC-17 
2. Quyết định cử viên chức đi đào tạo/công tác tại nước ngoài (từ 6 tháng trở lên): BM08-
QT.TCHC-17 
3. Quyết định gia hạn thời gian đào tạo: BM09-QT.TCHC-17 
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4. Quyết định tiếp nhận viên chức sau khi hoàn thành chương trình đào tạo/công tác tại nước 
ngoài: BM10-QT.TCHC-17 

 
6. HỒ SƠ LƯU 
* Hồ sơ đi đào tạo tại nước ngoài bao gồm: 

Số biểu 
mẫu Tên biểu mẫu Ký hiệu File 

1.  Đơn xin đi đào tạo/công tác tại 
nước ngoài  (từ 30 ngày trở lên) BM01-QT.TCHC-17  

2.  Sơ yếu lý lịch BM02-QT.TCHC-17  

3.  
Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ 
của viên chức được cử đi đào 
tạo/công tác tại nước ngoài (từ 3 
tháng trở lên) 

BM03-QT.TCHC-17  

4.  
Giấy triệu tập (Nếu viên chức đi 
học tập bằng học bổng ngân sách 
Nhà nước); 

  

5.  
Thư mời/giấy báo nhập học + 
Bản dịch tiếng Việt (có chứng 
thực). 

  

6.  
Quyết định cử viên chức đi công 
tác tại nước ngoài (từ 1 đến dưới 
6 tháng) 

BM07-QT.TCHC-17 
  

7.  
Quyết định cử viên chức đi đào 
tạo/công tác tại nước ngoài (từ 6 
tháng trở lên) 

BM08-QT.TCHC-17 
  

 

* Hồ sơ gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài bao gồm: 

Số biểu 
mẫu Tên biểu mẫu Ký hiệu File 

1.  Đơn xin gia hạn thời gian đào 
tạo/công tác tại nước ngoài 

BM04-QT.TCHC-17  

2.  
Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ 
của viên chức được cử đi đào 
tạo/công tác tại nước ngoài (từ 3 
tháng trở lên) 

BM03-QT.TCHC-17  
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3.  Báo cáo tiến độ học tập/công tác BM05-QT.TCHC-17  

4.  

Văn bản của cơ sở giáo dục nước 
ngoài về việc lưu học sinh phải 
kéo dài thời gian đào tạo và kinh 
phí cho thời gian gia hạn + Bản 
dịch (có chứng thực) 

  

5.  Quyết định gia hạn thời gian đào 
tạo/công tác tại nước ngoài 

BM09-QT.TCHC-17 
  

 

 

 

* Hồ sơ tiếp nhận viên chức sau khi hoàn thành chương trình học tập bao gồm: 

Số biểu 
mẫu Tên biểu mẫu Ký hiệu File 

1.  
Đơn xin trở về trường công tác 
tiếp tục sau khi đã hoàn thành 
chương trình đào tạo/công tác dài 
hạn tại nước ngoài 

BM06-QT.TCHC-17  

2.  Bằng cấp + Bảng dịch tiếng Việt 
(có chứng thực) 

  

3.  Báo cáo tốt nghiệp BM12-QT.TCHC-17  

4.  Báo cáo công tác BM11-QT.TCHC-17  

5.  Lý lịch khoa học   

6.  

Giấy biên nhận đã nộp luận án 
cho Thư viện Quốc gia Việt Nam 
hoặc Thư viện Khoa học tổng hợp 
Thành phố Hồ Chí Minh (đối với 
viên chức đi đào tạo trình độ tiến 
sĩ); 

  

7.  
Biên nhận nộp sách và luận 
văn/luận án cho ở Thư viện 
trường (nếu đi đào tạo trình độ 
thạc sĩ/tiến sĩ) 

  

8.  Quyết định tiếp nhận viên chức 
sau khi hoàn thành chương trình 

BM10-QT.TCHC-17  
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đào tạo/công tác tại nước ngoài  

9.  
Thẻ lên máy bay về nước 
(boarding pass) và bản chụp hộ 
chiếu trang có ảnh và trang đóng 
dấu ngày nhập cảnh về nước 
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7. BIỂU MẪU – PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM 

7.1 Biểu mẫu  

Số biểu 
mẫu Tên biểu mẫu Ký hiệu File 

1.  Đơn xin đi đào tạo/công tác nước 
ngoài  (từ 30 ngày trở lên) BM01-QT.TCHC-17 BM01-QT.TCHC-17 

Don xin di dao tao, cong tac nuoc ngoai.doc 

2.  Sơ yếu lý lịch  BM02-QT.TCHC-17 BM02-QT.TCHC-17 
So yeu ly lich di nuoc ngoai.doc 

3.  
Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ 
của viên chức được cử đi đào 
tạo/công tác tại nước ngoài (từ 3 
tháng trở lên) 

BM03-QT.TCHC-17 BM03-QT.TCHC-17 
Mau cam ket.doc  

4.  Đơn xin gia hạn thời gian đào 
tạo/công tác tại nước ngoài 

BM04-QT.TCHC-17 BM04-QT.TCHC-17 
Don xin gia han thoi gian dao tao cong tac tai nuoc ngoai.doc 

5.  Báo cáo tiến độ học tập/công tác BM05-QT.TCHC-17 BM05-QT.TCHC-17 
Mau bao cao tien do hoc tap-cong tac.doc 

6.  
Đơn xin trở về trường công tác 
tiếp tục sau khi đã hoàn thành 
chương trình đào tạo/công tác dài 
hạn tại nước ngoài 

BM06-QT.TCHC-17 BM06-QT.TCHC-17 
Don xin tro lai cong tac sau khi hoan thanh chuong trinh hoc tap o nuoc ngoai.doc 

7.  
Quyết định cử viên chức đi công 
tác tại nước ngoài (từ 1 đến dưới 
6 tháng) 

BM07-QT.TCHC-17 
 BM07-QT.TCHC-17 

Mau quyet dinh di cong tac nuoc ngoai (1 thang den duoi 6 thang).doc 

8.  
Quyết định cử viên chức đi đào 
tạo/công tác tại nước ngoài (từ 6 
tháng trở lên) 

BM08-QT.TCHC-17 
 BM08-QT.TCHC-17 

Mau quyet dinh di dao tao - cong tac nuoc ngoai (tu 6 thang tro len).doc 

9.  Quyết định gia hạn thời gian đào 
tạo/công tác tại nước ngoài 

BM09-QT.TCHC-17 
 BM09-QT.TCHC-17 

Mau quyet dinh gia han thoi gian dao tao - cong tac.doc 
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10.  
Quyết định tiếp nhận viên chức 
sau khi hoàn thành chương trình 
đào tạo/công tác tại nước ngoài 

BM10-QT.TCHC-17 
 BM10-QT.TCHC-17 

Mau quyet dinh tiep nhan.doc 

11.  Báo cáo công tác BM11- QT.TCHC-17 
BM11-QT.TCHC-17 

Mau bao cao cong tac.doc 

12.  Báo cáo tốt nghiệp BM12-QT.TCHC-17 
BM12-QT.TCHC-17 

Mau bao cao tot nghiep.doc 

13.  Đơn đề nghị đóng bổ sung giá trị 
thẻ Bảo hiểm Y tế 

BM13-QT.TCHC-17 
BM13-QT.TCHC-17 

Mau don dong Gia tri the BHYT.doc 
 

7.2. Phụ lục  
 

Quy trình có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2014 

 


