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PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH 

QUY TRÌNH THÀNH LẬP  

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 

Số hiệu: QT.TCHC-43 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 27/6/2014 
 

1. MỤC ĐÍCH 

- Quy định cách thức tiến hành việc thành lập các đơn vị trực thuộc trường 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 đối với việc thành lập các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của  
Hiệu trưởng và các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Đại học Quốc gia TP.HCM và 
cấp trên. 

- 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 thành lập các đơn vị trực thuộc trường. 

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; 

- 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; 

- 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; 

- Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học; 
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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; 

- HĐ: Hội đồng 

- 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 

A. Thành lập các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Hiệu trưởng 

 



5/10 

 

 



6/10 

B. Thành lập các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Đại học Quốc gia TP.HCM 
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5.2. Mô tả 

A. Thành lập các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Hiệu trưởng 
(1) Đơn vị làm Tờ trình đề xuất thành lập đơn vị: 
- Khi đơn vị có nhu cầu thành lập một đơn vị trực thuộc sẽ làm tờ trình theo biểu mẫu 

BM01-QT.TCHC-43 và gửi cho Phòng TC-HC để trưởng phòng TC-HC và Ban Giám hiệu xem 
xét phê duyệt đề xuất. 

- Tờ trình của đơn vị phải có ý kiến của Thủ trưởng đơn vị và Bí thư chi bộ. 
 (2) Phòng TC-HC tổng hợp hồ sơ và làm quyết định thành lập 
 Hồ sơ phòng TC-HC cần tổng hợp để làm quyết định thành lập trình Hiệu trưởng bao gồm: 

- Tờ trình của đơn vị đề xuất thành lập (có ý kiến của Thủ trưởng đơn vị và Bí thư chi bộ); 
- Tờ trình của phòng TC-HC có ý kiến phê duyệt của Hiệu trưởng; 
- Tờ trình của đơn vị sau khi đã thông qua đề án (có ý kiến của Thủ trưởng đơn vị và Bí 

thư chi bộ); 
- Biên bản họp Hội đồng Khoa học của đơn vị; 
- Đề án thành lập đơn vị; 
- Biên bản họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo của trường; 

 
B. Thành lập các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Đại học Quốc gia TP.HCM 
(1) Trưởng phòng TC-HC xem xét đề án 
- Ban xây dựng đề án sau khi đã hoàn chỉnh đề án sẽ gửi cho Trưởng phòng TC-HC xem 
xét đề án trước khi trình cho Ban Giám hiệu để tổ chức họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo 
của trường. 
(2) Phòng TC-HC tổng hợp hồ sơ gửi Đại học Quốc gia TP.HCM phê duyệt: 
Hồ sơ gửi Đại học Quốc gia TP.HCM bao gồm: 
- Tờ trình (BM05-QT.TCHC-43); 
- Đề án thành lập đơn vị (có chữ ký của Hiệu trưởng); 
- Biên bản họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo của trường; 

* Ghi chú: 
- Trung tâm hoặc phòng thí nghiệm trực thuộc trường sau khi có quyết định thành lập sẽ phải 

soạn Quy chế tổ chức và hoạt động nộp lên phòng Tổ chức – Hành chính để trình  
Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính và Hiệu trưởng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
(BM06-QT.TCHC-43). 
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6. HỒ SƠ LƯU 
A. Thành lập các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Hiệu trưởng 

 

Số biểu 
mẫu Tên biểu mẫu Ký hiệu File 

1.  
Tờ trình của đơn vị đề xuất thành 
lập (có ý kiến của Thủ trưởng đơn 
vị và Bí thư chi bộ); 

BM01-QT.TCHC-43  

2.  Tờ trình của phòng TC-HC có ý 
kiến phê duyệt của Hiệu trưởng; 

BM05-QT.TCHC-43  

3.  
Tờ trình của đơn vị sau khi đã 
thông qua đề án (có ý kiến của 
Thủ trưởng đơn vị và Bí thư chi 
bộ); 

BM01-QT.TCHC-43  

4.  Biên bản họp Hội đồng Khoa học 
của đơn vị; 

BM03-QT.TCHC-43  

5.  Biên bản họp Hội đồng Khoa học 
và Đào tạo của trường; 

BM03-QT.TCHC-43  

6.  Đề án thành lập đơn vị; BM02-QT.TCHC-43  

7.  Quyết định thành lập đơn vị. BM04-QT.TCHC-43  

8.  Quyết định ban hành Điều lệ Tổ 
chức và hoạt động (nếu có) 

BM06-QT.TCHC-43  

 
B. Thành lập các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Đại học Quốc gia TP.HCM 

Số biểu 
mẫu Tên biểu mẫu Ký hiệu File 

1.  Tờ trình gửi ĐHQG BM05-QT.TCHC-43  

2.  Biên bản họp Hội đồng Khoa học 
và Đào tạo của trường; 

BM03-QT.TCHC-43  

3.  Đề án thành lập đơn vị; BM02-QT.TCHC-43  

4.  Quyết định thành lập đơn vị; BM04-QT.TCHC-43  

5.  Quyết định ban hành Điều lệ Tổ 
chức và hoạt động (nếu có) 

BM06-QT.TCHC-43  
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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. Mẫu Tờ trình của đơn vị BM01-QT.TCHC-43 BM01-QT.TCHC-43 
(Mau to trinh cua don vi).doc 

2. Đề án thành lập đơn vị; BM02-QT.TCHC-43 BM02-QT.TCHC-43 
(De an thanh lap don vi).doc 

3. Mẫu Biên bản  BM03-QT.TCHC-43 BM03-QT.TCHC-43 
(Bien ban).doc  

4. Quyết định thành lập đơn vị BM04-QT.TCHC-43 BM04-QT.TCHC-43 
Quyet dinh thanh lap don vi.doc 

5. Mẫu Tờ trình của Phòng TC-HC BM05-QT.TCHC-43 BM05-QT.TCHC-43 
(Mau to trinh cua P.TCHC).doc 

6. Quyết định ban hành Điều lệ Tổ 
chức và hoạt động (nếu có) 

BM06-QT.TCHC-43 BM06-QT.TCHC-43 
Quy che to chuc va hoat dong cua Trung tam.doc 

 

7.2. Phụ lục  

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


