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1. MỤC ĐÍCH 
- Việc thu thập thông tin và tổng hợp được nhanh và chính xác. 

- Các báo cáo được thực hiện đúng hạn theo yêu cầu hoặc theo kế hoạch của Trường. 

- Không mất thời gian của các đơn vị và chuyên viên làm báo cáo. 

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

- Phạm vi áp dụng: Báo cáo tổng hợp chung của Trường do VPBGH thực hiện. 

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 của Hiệu trưởng Trường Đại 
học Bách Khoa 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; 

- Chiến lược phát triển Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TPHCM giai đoạn 2011-
2015, định hướng đến năm 2020; 

- Các báo cáo tháng; báo cáo Quý; báo cáo của đơn vị chức năng; 

- Kế hoạch năm học của đơn vị. 

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

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

- Bộ GD&ĐT: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

- ĐHQG-HCM: Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 

- CV13: Lê Thị Phụng 

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

5.1 Lưu đồ 

Bắt đầu

Kêt thúc

BGH 
Ký duyệt

VP BGH
Tổng hợp nội dung báo cáo, 

Soạn công văn trả lời
Thời gian: theo yêu cầu của 

CVĐ, lịch định kỳ
Trách nhiệm: CV13

VP. BGH
Nhận yêu cầu và bảng biểu 

cần báo cáo
Trách nhiệm: CV13

(1)

VPBGH
Thực hiện ban hành văn bản

QT.TCHC-01

K
hông đồng ý

 
5.2 Mô tả 
Báo cáo định kỳ và không định kỳ 

(1) : Khi cần thiết sẽ làm văn bản phân công báo cáo gửi các đơn vị liên quan, hoặc thông 
báo trên lịch tuần, email của VPBGH (ltphung@hcmut.edu.vn, vpbgh@hcmut.edu.vn)  

 

TT Loại báo cáo Công việc Thời gian Hình thức Ghi chú 

1 Báo cáo tháng của 
Trường (chuẩn bị 
giao ban Trường) 

Tổng hợp tình hình 
hoạt động tháng 
trước, kế hoạch 
công tác tháng kế 
tiếp/quý 

Ngày 25 
hàng tháng 

Văn bản 
giấy+email 

 

2 Báo cáo quý của 
ĐHQG-HCM (chuẩn 
bị giao ban ĐHQG-

Tổng hợp từ báo 
cáo các giao ban 
hàng tháng của 

Ngày 25 
của tháng 
cuối cùng 

Email Nếu cần thêm 
thông tin, sẽ yêu 
cầu đơn vị báo cáo 
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HCM) Trường, bổ sung 
phần đánh giá thực 
hiện, đề xuất, kiến 
nghị. 

các Quý 

3 Báo cáo định kỳ của 
Bộ GD&ĐT, của 
ĐHQG-HCM 

Bảng biểu sẽ được 
gửi cho các đơn vị 
để điền thông tin 

Đầu tháng 
12 hàng 
năm 

Văn bản 
giấy+email 

Báo cáo định kỳ 
năm học trước. 
VPBGH tổng hợp 
và sẽ gửi theo yêu 
cầu thời gian công 
văn của ĐHQG-
HCM và của Bộ 
GD&ĐT, Sở 

4 Báo cáo thống kê 
của Bộ GD&ĐT, của 
ĐHQG-HCM 

Không có bảng 
biểu cố định nhưng 
có thể tổng hợp 
thông tin từ các báo 
cáo không định kỳ, 
số liệu từ các báo 
cáo khác hoặc yêu 
cầu đơn vị bổ sung 

Đầu tháng 2 
hàng năm 

 Báo cáo thống kê 
năm học trước. 
VPBGH tổng hợp 
và sẽ gửi theo yêu 
cầu thời gian công 
văn của ĐHQG-
HCM và của Bộ 
GD&ĐT 

5 Báo cáo tổng kết 
năm học 

Ra thông báo đề 
nghị các đơn vị báo 
cáo tổng kết tình 
hình hoạt động 
năm học của đơn vị 
và đề xuất phương 
hướng năm học 
mới 

Đầu tháng 9 
hàng năm 

Văn bản 
giấy+email 

 

6 Các báo cáo khác: tùy theo nội dung yêu cầu, sẽ đề nghị các đơn vị phối hợp báo cáo hoặc 
tổng hợp từ tư liệu đã có. 

 

 

6. HỒ SƠ LƯU 
- Lưu tất cả các báo cáo của đơn vị cùng với văn bản báo cáo cuối cùng của VPBGH.  

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

   7.2. Phụ lục 
 

 
 

 
 

 
 


