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Quy trình: BÀN GIAO THỦ TUC̣ QUYẾT TOÁN BĐXN CHO  

PHÒNG TÀI CHÍNH 

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG 

          - Thực hiện quy trình này nhằm thống nhất cách thức, phương pháp khi 

bàn giao thủ tuc̣ quyết toán cho phòng tài chính. 

     - Phạm vi áp dụng: Áp duṇg đối với BĐXN hoc̣ nghề tại trường Cao đẳng 

Nghề số 1 – BQP. 

II. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT 

1. Định nghĩa: (Không có định nghĩa) 

2. Từ viết tắt 

BGH: Ban Giám hiêụ 

TpĐT: Trưởng phòng Đào taọ 

TpTC: Trưởng phòng Tài chính 

III. LƯU ĐỒ (Xem trang 2) 

IV. ĐẶC TẢ (Xem trang 3-4) 

V. CÁC BIỂU MẪU/HƯỚNG DẪN KÈM THEO 

TT Tên biểu mẫu/hướng dẫn Mã hóa 

1 Danh sách khai giảng BĐXN hoc̣ nghề 03/QTBG-CTHSSV-BM01 



2 
 

ĐẶC TẢ QUY TRÌNH BÀN GIAO THỦ TUC̣ QUYẾT TOÁN BĐXN CHO PHÒNG TÀI CHÍNH 

 

STT Tên bước Nội dung công việc 

Bộ phận 

/người 

thực hiện 

Bộ phận/ 

người phối 

hợp thực 

hiện 

Kết quả 

đạt được 

Hạn hoàn 

thành 

Biểu mẫu/hồ 

sơ 

1 Làm danh 

sách 

- Làm danh sách khai giảng  

- Phòng đào taọ và phòng tài chính 

xác nhâṇ. 

- Trình Ban giám hiêụ phê duyêṭ. P. ĐT 

(Đ/c Nga) 

TpĐT 

TpTC 

Danh sách 

các lớp 

- Đối với lớp 

Trung cấp, cao 

đẳng trước khi 

kết thúc năm 

thứ nhất. 

- Đối với lớp sơ 

cấp trước ngày 

thi tốt nghiêp̣. 

QL02/BĐXN 

2 Bàn giao - Bàn giao hồ sơ quyết toán cho 

phòng tài chính 

+Đối với lớp sơ cấp: Thẻ hoc̣ nghề(có 

đầy đủ các thông tin), chứng minh 

thư phô tô công chứng, quyết điṇh 

xuất ngũ, danh sách khai giảng, danh 

sách tốt nghiêp̣, danh sách bỏ hoc̣, 

quyết điṇh khai giảng, quyết điṇh tốt 

nghiêp̣). Phòng tài chính tiếp nhâṇ và 

làm các thủ tục thanh quyết toán. 

+ Đối với các lớp trung cấp,  cao 

đẳng: Thẻ hoc̣ nghề (có đầy đủ các 

thông tin, nếu có), phiếu quân nhân 

phô tô công chứng, chứng minh thư 

P. ĐT 

(Đ/c Nga) 

TpĐT 

TpTC 

Hồ sơ 

quyết toán 

05 ngày sau khi 

có quyết điṇh 

bàn giao 
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STT Tên bước Nội dung công việc 

Bộ phận 

/người 

thực hiện 

Bộ phận/ 

người phối 

hợp thực 

hiện 

Kết quả 

đạt được 

Hạn hoàn 

thành 

Biểu mẫu/hồ 

sơ 

phô tô công chứng, quyết điṇh xuất 

ngũ, danh sách khai giảng, danh sách 

tốt nghiêp̣, danh sách bỏ hoc̣, quyết 

điṇh khai giảng, quyết điṇh tốt 

nghiêp̣). Phòng tài chính tiếp nhâṇ và 

làm các thủ tục thanh quyết toán. 
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