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PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH 

QUY TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT 
NGƯỜI LAO ĐỘNG 

Số hiệu: QT.TCHC-39 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 27/6/2014 
 

1. MỤC ĐÍCH 

- Quy định thống nhất cách thức quản lý, thực hiện việc xử lý kỷ luật viên chức 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. 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Các viên chức thuộc biên chế và người lao động ký hợp đồng trường trả lương,  
đang được xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ  
do Nhà nước quy định. 

- 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 xử lý kỷ luật viên chức. 

- Áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia 
TP.HCM. 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

3.1. VĂN BẢN DÙNG CHUNG 

- 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; 

- 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;  
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- 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; 

- 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 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về xử 
lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả viên chức. 

- Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ nội vụ Hướng 
dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối 
với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; 

3.2. VĂN BẢN BỔ SUNG KHI XỬ LÝ VI PHẠM COI THI, VI PHẠM GIẢNG DẠY: 

- Quy cheá giaûng daïy ban haønh theo Quyeát ñònh soá 18/BGH ngaøy 21 thaùng 3 naêm 2000 
của Hiệu trưởng; 

- Quyết định số 863/QĐ-ĐHBK-TCHC ngaøy 12 thaùng 5 naêm 2010 của Hiệu trưởng  
veà vieäc ban haønh Quy ñònh caùc hình thöùc xöû lyù caùn boä, vieân chöùc  
vi phaïm coi thi, vi phaïm giôø giaûng daïy cuûa Tröôøng Ñaïi hoïc Baùch khoa –  
Ñaïi hoïc Quoác gia thaønh phoá Hoà Chí Minh;  

 

4. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ VIẾT TẮT 

- “Biên chế” là các cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính,  
sự nghiệp nhà nước, hưởng lương từ ngân sách nhà nước. 

- “Hợp đồng trường trả lương”: là hợp đồng lao động được ký giữa người lao động  
với Nhà trường và được trả lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, 
phục vụ do Nhà nước quy định. 

- QT: Quy trình 
- BM: Biểu mẫu 
- P.TCHC: Phòng Tổ chức – Hành chính 
- B.TTND: Ban Thanh tra Nhân dân 
- B.TTGD: Ban Thanh tra Giáo dục 
- CV: Chuyên viên 
- HĐ: Hội đồng 
- QĐ: Quyết định 
- BNX: Bản nhận xét 
- HS: Hồ sơ 
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5. NỘI DUNG 

5.1 Lưu đồ 

5.1.1. Xử lý kỷ luật 

Bắt đầu

Đương sự:
Làm Bản tự kiểm điểm
BM01-QT.TCHC-39

(1)
Thời gian: 01 ngày làm việc

Đơn vị:
Làm Tờ trình xin ý kiến 

lãnh đạo Trường
BM02-QT.TCHC-39

(2)
Thời gian: 2 ngày làm việc

Trưởng P.TC-HC:
Xem xét

Thời gian: 2 ngày 
làm việc

P.TC-HC:
Tiếp nhận Tờ trình.

Trình Trưởng P.TCHC xem xét.
(3)

Thời gian: 1 ngày làm việc
Trách nhiệm: CV4

Hiệu trưởng:
Xem xét

Thời gian: 3 ngày 
làm việc

P.TC-HC:
Làm Công văn đề nghị B.TTND / 

B.TTGD tìm hiểu vụ việc
BM11-QT.TCHC-39

(6)
Thời gian: 2 ngày làm việc

Trách nhiệm: CV4

B.TTND / B.TTGD:
Tiếp nhận vụ việc.

Làm việc với Đương sự 
và Đơn vị

BM07-QT.TCHC-39
BM08-QT.TCHC-39

Thu thập các minh chứng, 
văn bản có liên quan.

(7)
Thời gian: 15 ngày làm việc

B.TTND / B.TTGD:
Đưa ra kết luận về vụ việc 

sau khi xác minh
BM09-QT.TCHC-39

Làm Tở trình báo cáo Hiệu trưởng
BM10-QT.TCHC-39

(8)
Thời gian: 3 ngày làm việc

Vụ việc cần xem xét thêm

Trưởng B.TTND / B.TTGD:
Xem xét vụ việc

Thời gian: 2 ngày làm việc

Trưởng P.TC-HC:
Tiếp nhận toàn bộ hồ sơ xác minh vụ việc 
của B.TTND / B.TTGD trình Hiệu trưởng 

xem xét.
(9)

Thời gian: 2 ngày làm việc

Đơn vị:
Lập Hội đồng kỷ luật cơ sở

BM03-QT.TCHC-39
Hội đồng họp xét kỷ luật, bỏ Phiếu đề nghị 
hình thức kỷ luật và lập Biên bản cuộc họp.

BM05-QT.TCHC-39
BM12-QT.TCHC-39

(5)
Thời gian: 3 ngày làm việc

Vụ việc 
đã rõ, 

Không cần 
xem xét lại

P.TC-HC:
Lưu hồ sơ đơn vị và 

hồ sơ viên chức

Kết thúc

Không 
đồng ý

Đồng ýP.TC-HC:
Thông báo ý kiến của BGH 

cho đơn vị hoặc cá nhân 
có liên quan.

Trách nhiệm: CV4
Thời gian: 2 ngày làm việc

(4)
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5.1.2 Vi phạm giảng dạy, coi thi 
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5.2. Mô tả 

5.2.1. Xử lý kỷ luật 

(1). Đơn vị phát hiện vụ việc cần phải xem xét xử lý kỷ luật viên chức vi phạm, đề nghị 
Đương sự (viên chức vi phạm) làm Bản kiểm điểm (BM01-QT.TCHC-39). 

 Trường hợp sự việc không có mặt đương sự (đương sự đã tự ý nghỉ việc hoặc tự ý đi 
nước ngoài không xin phép …). Chuyển đến bước (2). 

(2). Đơn vị làm Tờ trình (BM02-QT.TCHC-39) báo cáo vụ việc và xin ý kiến lãnh đạo  
Nhà trường. 

(3). Phòng Tổ chức – Hành chính nhận được Tờ trình (BM02-QT.TCHC-39) của đơn vị, 
trình Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính xem xét như sau: 

-  Nếu Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính xét thấy vụ việc đã rõ, không cần xem 
xét thêm thì bút phê và trình Hiệu trưởng xem xét. Nếu Hiệu trưởng đồng ý với ý 
kiến của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính thì chuyển đến bước (5). Nếu không 
đồng ý xem xét kỷ luật thì bút phê gửi trả hồ sơ vụ việc về phòng Tổ chức – Hành 
chính, để thông báo ý kiến về việc không truy cứu vụ việc cho đơn vị hoặc cá nhân 
có liên quan (chuyển đến bước (4)). 

-  Nếu Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính xét thấy vụ việc cần phải xem xét thêm 
thì chuyển đến bước (6). 

 (5). Đơn vị lập Hội đồng kỷ luật cơ sở (BM03-QT.TCHC-39). Hội đồng kỷ luật cơ sở tổ 
chức họp xem xét vụ việc, bỏ Phiếu đề nghị hình thức kỷ luật Đương sự (BM05-
QT.TCHC-39) và ghi Biên bản cuộc họp (BM12-QT.TCHC-39) gửi lên phòng Tổ 
chức – Hành chính và chuyển đến bước (10). 

(6). Do tính chất của vụ việc cần phải xem xét thêm, phòng Tổ chức – Hành chính làm 
Công văn đề nghị Ban Thanh tra Nhân dân hoặc Ban Thanh tra Giáo dục tìm hiểu vụ 
việc.  

(7). Ban Thanh tra Nhân dân hoặc Ban Thanh tra Giáo dục tiếp nhận toàn bộ hồ sơ của vụ 
việc, đi tìm hiểu và xác minh vụ việc thông qua các buổi làm việc với đương sự và với 
đơn vị liên quan và được ghi nhận lại bằng biên bản (BM07-QT.TCHC-39, BM08-
QT.TCHC-39). Đồng thời thu thập thêm minh chứng và các văn bản có liên quan. 

 (8). Sau khi vụ việc được tìm hiểu và xác minh rõ ràng, đầy đủ thì Ban Thanh tra Nhân 
dân / Ban Thanh tra Giáo dục làm Kết luận của thanh tra về vụ việc (BM09-
QT.TCHC-39) và làm Tờ trình báo cáo toàn bộ nội dung trong quá trình thanh tra vụ 
việc (BM10-QT.TCHC-39) gửi cho Trưởng phòng Tổ chức – Hành trình xem xét.  

(9). Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính sẽ trình và báo cáo Hiệu trưởng xem xét. Nếu 
Hiệu trưởng đồng ý xem xét kỷ luật thì đi đến bước (4). Nếu Hiệu trưởng không đồng 
ý xem xét kỷ luật thì bút phê gửi trả về phòng Tổ chức – Hành chính. 
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(10). Phòng Tổ chức – Hành chính làm Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật cấp 
Trường (BM04-QT.TCHC-39). Hội đồng kỷ luật cấp Trường họp xét và bỏ Phiếu đề 
nghị hình thức kỷ luật Đương sự (BM05-QT.TCHC-39); đồng thời ghi Biên bản cuộc 
họp (BM12-QT.TCHC-39) và chuyển đến phòng Tổ chức – Hành chính tổng hợp và 
xem xét.  

(11), (12)&(13). Căn cứ vào kết quả bỏ Phiếu (BM05-QT.TCHC-39), Hội đồng kỷ luật 
cấp Trường kết luận Đương sự chịu hình thức từ “Phê bình” trở xuống thì Phòng Tổ 
chức – Hành chính không làm Quyết định kỷ luật ; giao cho đơn vị tổ chức họp để 
“Nhắc nhở” hoặc “Phê bình” trước tập thể đơn vị. Nhưng nếu Hội đồng kỷ luật cấp 
Trường kết luận Đương sự bị kỷ luật từ hình thức “Khiển trách” trở lên thì Phòng Tổ 
chức – Hành chính làm Quyết định kỷ luật viên chức vi phạm. 

5.2.2. Vi phạm giảng dạy, coi thi 

 (1) Một năm 2 lần vào cuối học kỳ I và học kỳ II, III của năm học, Ban Thanh tra Giáo dục 
sau khi tổng hợp danh sách viên chức vi phạm coi thi và vi phạm giảng dạy (cơ hữu và thỉnh 
giảng) sẽ gửi danh sách cho phòng Tổ chức – Hành chính. 

 (2) Phòng Tổ chức – Hành chính sau khi nhận được danh sách từ Ban Thanh tra Giáo dục sẽ 
xử lý dữ liệu học kỳ hiện tại, kiểm tra viên chức vi phạm học kỳ hiện tại có vi phạm học kỳ 
trước không? Áp dụng quy định hiện hành để đưa ra hình thức kỷ luật và trình Trưởng phòng 
xem xét đưa ra hình thức kỷ luật cuối cùng.  

6. HỒ SƠ LƯU 

STT Tên biểu mẫu Mã biểu mẫu 

1 Bản tự kiểm điểm BM01-QT.TCHC-39 

2 Tờ trình  BM02-QT.TCHC-39 

3 Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật cơ sở BM03-QT.TCHC-39 

4 Phiếu đề nghị hình thức kỷ luật BM05-QT.TCHC-39 

5 
Quyết định Thành lập Hội đồng kỷ luật của 
Trường 

BM04-QT.TCHC-39 

6 Quyết định lỷ luật viên chức BM06-QT.TCHC-39 

7 Biên bản làm việc với đương sự BM07-QT.TCHC-39 

8 Biên bản làm việc với đơn vị BM08-QT.TCHC-39 

9 
Kết luận của Ban TTND / Ban TTGD về sự 
việc 

BM09-QT.TCHC-39 

10 
Tờ trình của Ban TTND / Ban TTGD về sự 
việc BM10-QT.TCHC-39 
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11 Công văn BM11-QT.TCHC-39 

12 Biên bản họp BM12-QT.TCHC-39 

13 
Công văn gửi các đơn vị về việc vi phạm 
giảng dạy, coi thi BM13-QT.TCHC-39 

14 Danh sách xử lý viên chức vi phạm coi thi BM14-QT.TCHC-39 

15 
Danh sách xử lý viên chức vi phạm giảng 
dạy 

BM15-QT.TCHC-39 

 

7. BIỂU MẪU – PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM 

7.1. Biểu mẫu  

STT Tên biểu mẫu Mã biểu mẫu Tệp đính kèm 

1 Bản tự kiểm điểm BM01-QT.TCHC-39 
BM01-QT.TCHC-39 

(Ban tu kiem diem).doc 

2 Tờ trình BM02-QT.TCHC-39 
BM02-QT.TCHC-39 
(Mau To trinh).doc  

3 
Quyết định thành lập Hội đồng kỷ 
luật cơ sở 

BM03-QT.TCHC-39 
BM03-QT.TCHC-39 

(Quyet dinh thanh lap Hoi dong ky luat co so).doc 

4 
Quyết định Thành lập Hội đồng kỷ 
luật của Trường BM04-QT.TCHC-39 

BM04-QT.TCHC-39 
(Quyet dinh thanh lap Hoi dong ky luat truong).doc 

5 Phiếu đề nghị hình thức kỷ luật BM05-QT.TCHC-39 
BM05-QT.TCHC-39 

(Phieu de nghi hinh thuc ky luat).doc 

6 Quyết định kỷ luật viên chức BM06-QT.TCHC-39 
BM06-QT.TCHC-39 

(Quyet dinh ky luat vien chuc).doc 

7 Biên bản làm việc với đương sự BM07-QT.TCHC-39 
BM07-QT.TCHC-39 

(Bien ban lam viec voi duong su).doc 

8 Biên bản làm việc với đơn vị BM08-QT.TCHC-39 
BM08-QT.TCHC-39 

(Bien ban lam viec voi don vi).doc 

9 Kết luận của Ban TTND về sự việc BM09-QT.TCHC-39 
BM09-QT.TCHC-39 

(Ket luan cua Ban Thanh tra Nhan dan).doc 
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10 Tờ trình của Ban TTND về sự việc BM10-QT.TCHC-39 
BM10-QT.TCHC-39 

(To trinh cua Ban Thanh tra Nhan dan).doc 

11 Công văn BM11-QT.TCHC-39 
BM11-QT.TCHC-39 

(Mau cong van).doc  

12 Biên bản họp BM12-QT.TCHC-39 
BM12-QT.TCHC-39 

(Mau bien ban hop).doc 

13 
Công văn gửi các đơn vị về việc vi 
phạm giảng dạy, coi thi 

BM13-QT.TCHC-39 
BM13-QT.TCHC-39 

(Cong van gui cac don vi ve viec vi pham coi thi, giang day).doc 

14 
Danh sách xử lý viên chức vi phạm 
coi thi 

BM14-QT.TCHC-39 
BM14-QT.TCHC-39 

(Danh sach xu ly vien chuc vi pham coi thi).xlsx 

15 
Danh sách xử lý viên chức vi phạm 
giảng dạy BM15-QT.TCHC-39 

BM15-QT.TCHC-39 
(Danh sach xu ly vi pham giang day).xlsx 

 
7.2. Phụ lục  

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

 


