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1. MỤC ĐÍCH 

 Các công việc, kế hoạch của Trường được ghi chú và theo dõi tiến độ thực hiện, 
triển khai, các báo cáo đúng hạn. 

 Có sự liên thông trao đổi thông tin và cập nhật giữa các đơn vị trong trường. 

 Giúp BGH theo dõi và giải quyết công việc nhanh chóng. 

 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 
 Quy trình này áp dụng đối với VPBGH trong việc theo dõi, đơn đốc các công việc theo sự 

phân công của BGH   

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; 

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

- 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 

- VPBGH: Văn phòng Ban giám hiệu 

- CVĐ: Công văn đến 

- CV13: Lê Thị Phụng 

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

5.1 Lưu đồ 

Bắt đầu

VPBGH
Tiếp nhận CVĐ

Trách nhiệm: CV13

+

VPBGH
Soạn thảo văn bản trả lời
Thời gian: Theo yêu cầu 

của CVĐ
Trách nhiệm: CV14

(1)

Đơn vị
Soạn thảo văn bản trả lời, ký 

nháy
Thời gian: Theo yêu cầu của 

CVĐ
(2)

BGH
Phê duyệt

Kết thúc 

Kết thúc Kết thúc 

Cần có phản hồi

BGH
Phê duyệt

VPBGH
Theo dõi thực hiện, ghi 

nhận thông tin
Trách nhiệm: CV13

(3)

Triển khai, không cần phản hồi

+

Không đồng ý

Không đồng ý

 
5.2 Mô tả 

(1) : Nếu là báo cáo: theo QT.TCHC-46.VPBGH 
(2) : Đơn vị trình BGH ký duyệt theo QT.TCHC-44.VPBGH 

Khi phát hành đơn vị gửi tự động file báo cáo cho VPBGH qua email để VPBGH cập 
nhật thông tin về tiến độ giải quyết CVĐ, báo cáo BGH khi cần thiết. 

(3) : Lập dữ liệu liên quan đến CVĐ và ghi chú những văn bản cần báo cáo, triển khai. Phát 
hành thông báo phân công trách nhiệm, nhắc nhở thực hiện khi cần thiết. 

6. HỒ SƠ LƯU 
- Lưu file báo cáo. 

- Lưu file cập nhật tiến độ.  

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

 7.2. Phụ lục 


