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1. MỤC ĐÍCH 
- Hỗ trợ BGH bố trí lịch làm việc.  

- Cung cấp thông tin rộng rãi đến các đơn vị, cá nhân Trường tham dự các sự kiện quan 
trọng, hoạt động chung của Trường. 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 
- Đối tượng áp dụng: Các đơn vị và các cá nhân có liên quan. 

- Phạm vi áp dụng: Bố trí lịch làm việc, tiếp khách, hội họp của BGH; lịch công tác của các 
đơn vị trong trường. 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 
- 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; 

- 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 Trường 
Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TPHCM nhiệm kỳ 2012-2017; 

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

- Các đơn vị: Lãnh đạo các khoa, phòng, ban, trung tâm 

- CBGD: Cán bộ giảng dạy 

- CBVC: Cán bộ viên chức Trường 

- VPBGH: Văn phòng Ban giám hiệu 

- CV13: Lê Thị Phụng 

- CV14: Bùi Hồ Thị Tâm Phúc 
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5. NỘI DUNG 

5.1 Lưu đồ 

Bắt đầu

BGH
Phê duyệt

Thời gian: trước 15g00, 
thứ 7
(3)

Kêt thúc

VPBGH
Tiếp nhận thông tin

BM01-QT.TCHC-45.VPBGH 
Thời gian: trước 15g00, thứ 6

Trách nhiệm: CV13, CV14
(1)

VP BGH
Phát hành lịch

Thời gian: 07g00, thứ 2
Trách nhiệm: CV13

(4)

VPBGH
Lập dự thảo lịch tuần

Thời gian: trước 15g00, thứ 6
Trách nhiệm: CV13

(2)

K
hông đồng ý

 
5.2 Mô tả 

(1) : VPBGH tiếp nhận tất cả thông tin từ BGH, các đơn vị trong và ngoài trường về hội 
nghị, hội thảo,...cần đưa vào lịch tuần. Các đơn vị trong Trường đăng ký ghi lịch tuần cần 
gửi thông tin cho VPBGH trước 15g00 thứ 6 hàng tuần. 
Biểu mẫu BM01-QT.TCHC-45.VPBGH   

 
(2) : Cập nhật lịch tuần của ĐHQG-HCM vào dự thảo lịch tuần của Trường và gửi BGH 

trước 16g00 thứ 6. 

(3) : Lịch được đưa lên Website trường phần Tin nội bộ vào lúc 07g30 thứ 2 tuần mới và 
được in ra chuyển cho các thành viên BGH. 

BM01-QT.TCHC-45.V
PBGH.doc
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Tùy theo yêu cầu các cuộc họp khi BGH tham dự thì VPBGH hoặc đơn vị tổ chức soạn 
bài phát biểu và bố trí phương tiện đi lại khi cần. 

6. HỒ SƠ LƯU 
Các thư yêu cầu gặp gỡ BGH; Các biên bản họp, làm việc. 

 

 
7. BIỂU MẪU – PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM 

7.1. Biểu mẫu  
Biểu mẫu đăng ký Lịch công tác tuần: 

BM01-QT.TCHC-45.VPBGH   
 
 

   7.2. Phụ lục 

BM01-QT.TCHC-45.V
PBGH.doc


