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1. MỤC ĐÍCH 
- Những hồ sơ cần có sự phê duyệt hoặc xin ý kiến của BGH được trình ký nhanh, không sai 

sót và không bị thất lạc. 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 
-  Đối tượng áp dụng: Các đơn vị, cá nhân có yêu cầu cần  sự phê duyệt hoặc xin ý kiến của 

BGH. 

- Phạm vi áp dụng: Các viên chức thuộc phòng Tổ chức Hành chính (bộ phận VPBGH) trong 
việc thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến công tác nhận và chuyển trả hồ sơ. 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 
- 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; 

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

- Quyết định 503/QĐ-ĐHBK-TCHC ngày 12 tháng 9 năm 2008 về việc ban hành Quy định về 
ký tên đóng dấu; 

- 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; 

- Thông báo số 337/TB-ĐHBK-TCHC ngày 08 tháng 4 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường 
Đại học Bách Khoa về việc Phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Giám hiệu nhiệm 
kỳ 2012-2017; 

- Quyết định 398/QĐ-ĐHBK-QTTB ngày 19 tháng 6 năm 2008 của Phòng Quản trị Thiết bị 
về việc ban hành Quy định sử dụng xe ô tô; 

- Quyết định số 1578/QĐ-ĐHBK-QTTB ngày 18 tháng 06 năm 2013 của Phòng Quản trị 
Thiết bị về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng khuôn viên Trường cho các sự 
kiện;  

- Công văn số 50/ĐHBK-QTTB ngày 03 tháng 4 năm 2013 của Phòng Quản trị Thiết bị về 
việc sử dụng Hội trường, Giảng đường; 

- Công văn số 21/CV-ĐHBK-ĐT ngày 20 tháng 2 năm 2012 về Bản thỏa thuận phân chia 
trách nhiệm quản lý Giảng đường 110 B6 giữa các đơn vị: Phòng CTCT-SV, Khoa KTXD, 
Phòng ĐT, Phòng QTTB; 

- Công văn số 64/ĐHBK-CTCT-SV ngày 14 tháng 4 năm 2013 của Phòng Công tác Chính trị 
Sinh viên về Quy trình đăng ký Hội trường; 

 
 



4. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ VIẾT TẮT 
- BGH: Ban Giám hiệu 

- VPBGH: Văn phòng Ban giám hiệu 

- P.KHTC: Phòng Kế hoạch Tài chính 

- P.QTTB: Phòng Quản trị Thiết bị 

- CV13: Lê Thị Phụng 

- CV14: Bùi Hồ Thị Tâm Phúc 

5. NỘI DUNG 

5.1 Lưu đồ 

Các phòng ban chức năng 
ký nháy vào hồ sơ 

BGH
Ký duyệt

VP BGH
Ghi nhận nội dung phê duyệt 

vào sổ ghi
Thời gian: ngay khi BGh trả
Trách nhiệm: CV13, CV14

VP BGH
Chuyển trả hồ sơ cho đơn vị, 

đơn vị ký vào sổ đã nhận
Trách nhiệm: CV13, CV14

Đơn vị
 soạn thảo, ký vào hồ sơ cần 

phê duyệt

Bắt đầu

Đơn vị 
Ghi nội dung cần phê duyệt vào 
sổ gửi của VP.BGH tại VPBGH

Trách nhiệm: CV13, CV14

VP.BGH 
- Xem xét sơ lược 

- Sắp xếp hồ sơ cần trình vào tập 
hồ sơ của từng thành viên BGH

Thời gian: trong ngày
Trách nhiệm: CV13, CV14

(1)

Chuyển trả hồ sơ
 cho đơn vị

Kêt thúc

+

Không đồng ý

Hồ sơ chưa đạt 
yêu cầu

(2)

BG
H cần lấy 
ý kiến

 



 

 
5.2 Mô tả 

  

(1) : Nhận hồ sơ trình: kiểm tra lần 1 lúc có người đến trình; kiểm tra lần 2 trước khi chuyển 
hồ sơ cho BGH. 

Xem xét sơ lược hồ sơ trình: Đề nghị đơn vị bổ sung giấy tờ cần thiết (ví dụ văn bản cũ 
đã duyệt nếu xin duyệt lại, thư mời nếu xin đi công tác,...); Thiếu chữ ký tắt hoặc ý kiến 
của đơn vị phòng ban chức năng (căn cứ từng nội dung: ví dụ Hợp đồng cần có chữ ký tắt 
thông qua P.KHTC, phiếu xin xe trên 15 chỗ cần có ý kiến của P.QTTB,...) --> đề nghị 
đơn vị đem về bổ sung và trình lại hoặc sẽ ghi chú lại cho BGH biết. 

(2) : Có thể BGH cần lấy ý kiến thêm của một đơn vị nào đó, VPBGH sẽ chuyển trực tiếp và 
ghi sổ theo dõi (đề nghị đơn vị phản hồi ngay hoặc chậm nhất là 2 ngày để chuyển lại cho 
BGH). 

Ghi chú: vì VPBGH hiện có 2 người và thư ký chung của BGH nên CV13, CV14 có thể 
làm việc trực tiếp với BGH để nhận hồ sơ sau khi ký hoặc tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của 
BGH và thông báo cho nhau biết. 
 

6. HỒ SƠ LƯU 
- Lưu hồ sơ đã duyệt theo yêu cầu của BGH 

7. BIỂU MẪU – PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM 
7.1. Biểu mẫu  

   7.2. Phụ lục 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


