
1 

QUY TRÌNH XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

1. Lưu đồ quy trình giải quyết chế độ chính sách cho sinh viên hệ chính quy

Lưu hồ sơ 

Tiếp nhận đơn, kiểm tra, đối chiếu tiêu chuẩn 
Lập danh sách dự kiến 

Thông báo về đối tượng và thời 
gian nhận hồ sơ 

Họp hội đồng 

Soạn thảo, ban hành quyết định 

Công bố quyết định 

Thực hiện chi trả 
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2. Lưu đồ quy trình xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên cao đẳng, đại

học hệ chính quy

Lưu hồ sơ 

Kiểm tra, đối chiếu tiêu chuẩn xét học bổng 

(kết quả điểm học tập & rèn luyện).  

Lập danh sách dự kiến 

Phân bổ chỉ tiêu học bổng 

Công bố danh sách dự kiến 

Họp hội đồng xét 

học bổng  

Soạn thảo, ban hành quyết định cấp học bổng 

Tổ chức trao học bổng, giấy khen cho 

sinh viên 

Công bố quyết định cấp học bổng 

Tiếp nhận phản hồi và kiểm tra, điều chỉnh 

(nếu có) 
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3. Lưu đồ quy trình đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy

Lưu điểm vào hệ thống và cấp bảng 
điểm rèn luyện cho sinh viên  

Tổng hợp các hoạt động đánh giá kết quả RLSV 

Lập kế hoạch tổ chức và hướng dẫn 
sinh viên thực hiện 

BCS lớp – BCH chi đoàn, chi hội – CVHT đánh giá 

Hội đồng cấp khoa họp xét kết quả RLSV 

Tổ chức họp lớp đánh giá kết quả RLSV 

Hội đồng cấp trường kiểm tra, tổ chức họp xét kết 
quả RLSV 

Sinh viên tự đánh giá 

Thông báo kết quả RLSV và giải quyết khiếu nại 
(nếu có) 

Ban hành Quyết định công 
nhận kết quả RLSV 
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4. Lưu đồ quy trình quản lý sinh viên ngoại trú

 

 

 

 

 

Phổ biến Quy chế sinh viên, Thông tư 
27/2009/TT-BGDĐT và Quy trình Quản lý 
sinh viên ngoại trú trong các buổi sinh hoạt 

công dân đầu khóa, đầu năm học 

- Đăng ký tạm trú với công an xã 
(phường, thị trấn) và báo với nhà trường 
về địa chỉ ngoại trú của mình trong thời 
hạn 30 ngày, kể từ ngày nhập học. 

- Sinh viên phải cập nhật địa chỉ cư trú mới của mình vào 
trang thông tin cá nhân trong thời hạn 20 ngày. 

Phối hợp các đơn vị và tổ chức 
liên quan kiểm tra việc thực hiện 
quy định ngoại trú của sinh viên 

Tổng hợp tình hình sinh viên ngoại trú và 
báo cáo cấp trên 

- Xác nhận địa chỉ cư trú của mình trên trang thông tin cá nhân vào đầu mỗi học 
kỳ để làm căn cứ tính điểm Rèn luyện. 

Tân sinh viên Sinh viên khóa cũ 

Có thay đổi 
nơi cư trú 

Không thay đổi 
nơi cư trú 
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5. Lưu đồ quy trình tiếp nhận và lưu trữ hồ sơ sinh viên

TSTT Đăng ký nhập học trực tuyến theo 
hướng dẫn sau khi nhận được 

thông tin trúng tuyển 

TSTT chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn ghi trên 
Giấy báo trúng tuyển và nhập học 

Kiểm tra hồ sơ nhập học và cấp Biên nhận 
hồ sơ nhập học cho SV 

Báo cáo tình hình nhận hồ sơ và sắp xếp lưu 
kho theo quy định 

Sắp xếp hồ sơ theo mã số sinh viên 
tăng dần 

Nộp hồ sơ nhập học sau khi đã nộp học 
phí 

Kiểm tra hồ sơ và hoàn thiện dữ liệu SV 
Kiểm tra số lượng SV nhập học và số 

lượng SV nộp hồ sơ nhập học. 

Nhận túi hồ sơ do Trường phát và điền đầy 
đủ thông tin theo hướng dẫn. 

 Sắp xếp hồ sơ theo thứ tự ghi trên mặt sau 
bìa hồ sơ 
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6. Lưu đồ quy trình tổ chức Hội nghị công tác sinh viên

Thông báo kết luận của Hội nghị CTSV 
đến các đơn vị và các lớp 

Tổ chức họp lớp lấy ý kiến sinh viên 

Lập kế hoạch tổ chức và triển khai 
công tác thực hiện 

Các đơn vị trả lời ý kiến bằng văn bản  
Phòng CTSV tổng hợp và phát hành hồ sơ trong hội 

nghị 

Tổ chức Hội nghị CTSV theo kế hoạch 
của Trường 

Các lớp thực hiện báo cáo gửi về Phòng CTSV và 
các khoa 

Trình Ban Giám hiệu ký 
thông báo kết luận Hội 

nghị CTSV 
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7. Lưu đồ quy trình tổ chức Lễ khai giảng năm học

Tổ chức lễ khai giảng năm học 

Họp Ban Tổ chức dự thảo kế hoạch và phân công 
nhiệm vụ các đơn vị 

Dự thảo kế hoạch tổ chức lễ khai 
giảng 

Kiểm tra công tác tổ chức lễ 
Tổng duyệt chương trình 

Các đơn vị triển khai công tác thực hiện 

Trình Ban Giám hiệu ký 
và ban hành kế hoạch 
triển khai thực hiện 
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8. Lưu đồ quy trình tổ chức lễ bế giảng

Tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp 

Họp Ban Tổ chức dự thảo kế hoạch và phân công nhiệm 
vụ các đơn vị 

Dự thảo kế hoạch tổ chức 
lễ bế giảng 

Kiểm tra công tác tổ chức lễ bế giảng 

Các đơn vị triển khai công tác thực hiện 

Trình Ban Giám hiệu ký 
và ban hành kế hoạch 
triển khai thực hiện 



9 

9. Lưu đồ quy trình lập kế hoạch, triển khai các hoạt động phong trào, văn hóa, văn

nghệ, thể thao
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10. Lưu đồ quy trình cấp các loại giấy xác nhận cho sinh viên

Sinh viên nhận kết quả và kiểm tra lại thông tin, 
tính hợp lệ của giấy xác nhận được cấp 

Tiếp nhận yêu cầu của sinh viên từ thứ 
Hai đến thứ Sáu hàng tuần 

Sáng: 7h30 – 12h00 
Chiều: 13h00 – 16h30 

Sinh viên xuất trình thẻ sinh viên và biên 
lai học phí (nếu có) 

Kiểm tra tình trạng học phí, tình hình học tập 
và rèn luyện của SV 

Trình lãnh đạo Phòng CTSV ký xác nhận 

Chuyển Phòng Tổ chức – Hành chính 
đóng dấu 

Lưu lại trong phần mềm hoặc sổ theo dõi 
của Phòng CTSV  

Trả kết quả trong giờ làm việc 
từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần 

Sáng: 7h30 – 12h00 
Chiều: 13h00 – 16h30 
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11. Lưu đồ quy trình giải quyết các đơn khiếu nại của sinh viên

Tiếp nhận đơn khiếu nại 

XXác minh nội dung khiếu nại 

XTổ chức đối thoại 

XGiải quyết khiếu nại 

Ý kiến phản hồi 

XĐồng ý 

Lưu hồ sơ, kết thúc 

Không đồng ý 
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12. Lưu đồ quy trình cấp thẻ sinh viên

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Hồ sơ 
Không 
hợp lệ 

Phổ biến Quy chế sinh viên, Nội quy và 
Quy tắc ứng xử trong các buổi sinh hoạt 

công dân đầu khóa, đầu năm học 

Sinh viên (SV) được cấp thẻ tạm 
thời vào buổi sinh hoạt công dân 

đầu khóa. 

Tân sinh viên Sinh viên khóa cũ 
bị thất lạc thẻ 

SV liên hệ P. CTSV tại các cơ sở để 
làm thẻ SV tạm thời (mang theo 01 ảnh 
3x4 cm và 01 bản photo Chứng minh 
nhân nhân hoặc Căn cước công dân) 

P. CTSV tổng hợp hồ sơ và 
chuyển hồ sơ cho ĐVLK 

ĐVLK 
kiểm tra 

hồ sơ 

Hồ sơ 
hợp lệ 

ĐVLK làm thẻ và 
thông báo cho SV 
thời gian nhận thẻ 

P. CTSV thông 
báo cho SV đến P. 

CTSV cập nhật 
thông tin 

P. CTSV tổng hợp thông tin sinh 
viên chuyển sang Đơn vị liên kết 

(ĐVLK) phát hành hồ sơ làm 
thẻ.

P. CTSV nhận hồ sơ phát hành 
thẻ từ ĐVLK và phát cho SV 

thông qua Ban cán sự (BCS) lớp 

SV hoàn thiện hồ sơ theo yêu 
cầu của ĐVLK, sau đó nộp lại 
cho P. CTSV thông qua BCS 

lớp

SV liên hệ trực tiếp ĐVLK đăng ký 
làm lại thẻ 

ĐVLK gửi danh sách SV yêu cầu làm 
thẻ cho P. CTSV để xác minh thông tin 

SV 

P. CTSV 
kiểm tra 
dữ liệu 

Thông tin 
đúng 

Thông tin 
sai 
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- Hằng năm phòng CTSV tổng hợp báo cáo tình 
hình làm lại thẻ sinh viên cho cấp trên. 
- Kết thúc quy trình cấp thẻ sinh viên. 

ĐVLK phát hành 
thẻ và bàn giao 
cho P. CTSV 

P. CTSV phát 
thẻ cho SV thông 

qua BCS lớp 

ĐVLK thông báo 
cho P. CTSV 

danh sách hồ sơ 
không hợp lệ 

P. CTSV thông 
báo cho từng SV 

trên cổng thông tin 
UIS trong mục 
“TRANG CỦA 

BẠN” 

SV đến P. CTSV 
bổ sung hồ sơ theo 
yêu cầu của ĐVLK 



13. Lưu đồ quy trình xét khen thưởng sinh viên

Sinh viên, lớp đạt thành tích xứng 
đáng để biểu dương, khen thưởng 

Khoa/Bộ phận liên quan  
đề xuất khen thưởng sinh viên 

Phòng Công tác Sinh viên tổng hợp hồ sơ 
khen thưởng sinh viên 

Hội đồng khen thưởng, 
kỷ luật sinh viên Trường 

tổ chức họp xét khen 
thưởng sinh viên  

Soạn thảo, ban hành quyết định khen thưởng 
sinh viên 

Lưu hồ sơ 

Tổ chức khen thưởng sinh viên 
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14. Lưu đồ quy trình xử lý kỷ luật sinh viên

Tiếp nhận thông tin Sinh viên 
 vi phạm quy chế công tác sinh viên 

Lớp tổ chức họp kỷ luật sinh viên 

Khoa tổ chức họp kỷ luật sinh viên 

Hội đồng khen thưởng, 
kỷ luật sinh viên Trường 
tổ chức họp xét kỷ luật  

Phòng Công tác Sinh viên tổng hợp hồ sơ 
kỷ luật sinh viên 

Soạn thảo, ban hành quyết định kỷ luật sinh viên 

Lưu hồ sơ 
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