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1. MỤC ĐÍCH 

Quy trình này nhằm thực hiện xét duyệt học bổng tài trợ của các Công ty, Doanh 

nghiệp, cựu sinh viên và các nhà hảo tâm hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh gia đình 

khó khăn. 

  

2.  PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Sinh viên Khoa Cơ khí trường Đại học Bách khoa TPHCM. 

-  Bộ phận chịu trách nhiệm chính áp dụng quy trình xét học bổng sinh viên Cấp 

Khoa là Phòng Giáo vụ Khoa.  

 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

- Qui định tạm thời về quản lý học bổng tài trợ và quỹ hỗ trợ sinh viên Bách 

Khoa. 

2006-8-07 -QĐ về 

quản lý HB tài trợ.doc  

- Qui chế công tác sinh viên ban hành theo quyết định số 221/QĐ-ĐHBK-CTCT-

SV ngày 27/05/2008.  

ban hanh Quy che 
SV 2008_5d0fa.doc

 
 

 

4. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ VIẾT TẮT 

 

5. NỘI DUNG 

5.1 Lưu đồ
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Bước Tiến trình thực hiện Trách nhiệm 
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Ban chủ nhiệm Khoa 

Văn phòng Khoa. 

Phòng Giáo vụ 
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Ban Chủ nhiệm Khoa 

Phòng Giáo vụ 
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Phòng Giáo vụ 
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 Phòng Giáo vụ 
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Ban chủ nhiệm Khoa 

Phòng Giáo vụ 
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Phòng Giáo vụ 

7 

 

 

 

 

 

Ban chủ nhiệm Khoa 

Phòng Giáo vụ. 
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Ban chủ nhiệm Khoa 

Văn phòng Khoa 

Phòng Giáo vụ  

 

Đoàn Khoa  

 

 

9  

 

 

Phòng Giáo vụ Khoa 

 

Soạn Thông báo học bổng  

 

- In bảng trao học bổng SV. 

- In biểu trưng các nhà tài trợ. 

- Trình ký  

 

Tổ chức lễ trao học bổng 

KE HOACH TO CHUC 

LE.doc
 

-Thông báo cho sinh viên  

- Nhận hồ sơ học bổng 

Soạn thư ngỏ và tiếp nhận tài trợ học 

bổng từ các công ty, doanh nghiệp, 

cựu SV… 

 

-Tổng hợp hồ sơ sinh viên nộp đơn xét học 

bổng 

- Lập dự trù chi học bổng 

 

-Xét chọn sinh viên nhận học bổng  

- Soạn Quyết định trao tặng học bổng 

Thông báo kết quả xét chọn và tham dự lễ 

Phát học bổng, thanh toán , Lưu hồ sơ 
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5.2 Mô tả 

5.2.1. Mô tả công việc: 

- Soạn, gửi Thư ngỏ xin tài trợ từ Công ty, Cựu SV 

- Soạn thông báo học bổng  

- Thông báo cho sinh viên nộp hồ sơ 

- Tổng hợp danh sách sinh viên nộp hồ sơ. 

- Lập dự trù chi học bổng. 

- Lập tiêu chí để xét học bổng. 

- Ban chủ nhiệm Khoa xét học bổng. 

- Soạn thảo quyết định, danh sách sinh viên được nhận học bổng.  

- Thông báo sinh viên được nhận học bổng. 

- Tổ chức lễ trao học bổng. 

- In giấy khen và bảng trao học bổng. 

- In biểu trưng cho các nhà tài trợ. 

- Phát học bổng  

- Thanh toán với Phòng kế hoạch tài chính. 

- Lưu hồ sơ. 

5.2.2. Các trách nhiệm được giao để thực hiện công việc: 

- Thông báo sinh viên 

- Nhận hồ sơ 

- Tổng hợp hồ sơ 

- Xét học bổng 

- Lưu trữ hồ sơ 

5.2.3. Các quyền hạn được giao để thực hiện công việc: 

5.2.4. Các thông tin phục vụ cho việc thực hiện công việc: 

Giấy chứng nhận hoàn cảnh gia đình của địa phương 

5.2.5. Các phương tiện, thiết bị thực hiện công việc 

Máy vi tính, máy in, máy photocopy, điện thoại, mạng LAN, mạng Internet. 

5.2.6. Các mối quan hệ trong việc thực hiện công việc: 

- Báo cáo cho ai: Trưởng Khoa/Phó trưởng Khoa. 

- Kiểm soát những ai: Sinh viên.  

5.2.7. Yêu cầu chất lượng của sản phẩm : Chính xác, đúng đối tượng, đúng thời hạn. 

5.2.8. Sản phẩm cung cấp cho những ai: Sinh viên, nhà tài trợ. 

 

6. HỒ SƠ LƯU 

- Thư ngỏ, thông báo 

- Tiêu chí xét học bổng 

- Hồ sơ sinh viên  

- Bảng tổng hợp xét học bổng 

- Quyết định cấp học bổng 

- Kế hoạch tổ chức lễ. 

- Chứng từ thanh toán học bổng. 
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7. BIỂU MẪU – PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM 

7.1 Biểu mẫu 

- Thư ngỏ 

BM1 - Thu ngo.doc

 
- Thông báo nộp hồ sơ học bổng và mẫu đơn 

   

BM2 - Thong bao 

HOCBONG khoa-ISO-final.doc
              

BM2 - mau don hoc 

bong tai tro Khoa-iso.doc
 

 

- Tổng hợp danh sách sinh viên nộp hồ sơ. 

BM3 - Mau tong 

hop danh sach SV nop ho so.xls
 

 

- Tiêu chí xét học bổng. 

 

BM4 - Mau tieu chi 

xet chon hoc bong-khen thuong.doc
 

 

- Lập dự trù chi học bổng. 

BM5 - Mau du tru 

chi quy hoc bong.xls
 

- Thông báo dự lễ  

 
 

- Quyết định cấp học bổng 

 
- Biểu trưng nhà tài trợ 

 
- Bản trao học bổng sinh viên 

 
- Thanh toán học bổng 

kt05-giay thanh toan 

tam ung hb.xls  


