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Quy trình THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP 

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG 

          - Thực hiện quy trình này nhằm thống nhất cách thức, phương pháp thông báo kết 

quả hoc̣ tâp̣ cho HSSV. 

     - Phạm vi áp dụng: Áp duṇg đối với HSSV 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 

GVCN: Giáo viên chủ nhiệm 

P. ĐT: Phòng Đào tạo 

HSSV: Học sinh sinh viên 

NV: Nhân viên 

III. LƯU ĐỒ (Xem trang 2) 

IV. ĐẶC TẢ (Xem trang 3) 
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ĐẶC TẢ QUY TRÌNH THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP  

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 Tổng hợp danh 

sách số lươṇg 

HSSV. Lâp̣ dư ̣

trù tem thư  

- GVCN tổng hợp danh sách và kết quả 

học tập của HSSV.  

- Lâp̣ dư ̣trù tem, phong bì  

 

GVCN Khoa 

Lâp̣ đươc̣ dư ̣

trù tem, 

phong bì 

1 ngày 

 

2 Tổng hợp dư ̣trù - Gửi bản tổng hợp danh sách HSSV gửi 

về NV HSSV để tổng hơp̣ dư ̣trù, báo cáo 

BGH duyệt. Sau đó NV Vật chất tiến hành 

mua sắm.  

P. ĐT 

(Đ/c Nga) 
Phòng ĐT 

Số lươṇg 

tem, phong bì 

chính xác 

1 ngày 

 

3 NV vật chất cấp 

tem, phong bì 

- NV Vật chất dựa trên bản tổng hợp cấp 

phong bì, tem thư cho các khoa.  

P. ĐT 

(Đ/c Châu) 

Khoa 

chuyên môn 

 
2 ngày 

 

4 Viết thư - Các khoa CM tổ chức viết thư theo mâũ 

có dán tem, phong bì 
GVCN 

Khoa 

chuyên môn 

 
3 ngày 

 

5 Gửi thư NV HSSV gửi thư theo đường bưu điện P. ĐT 

(Đ/c Nga) 

Khoa 

chuyên môn 

 
 

 

6 Thanh quyết toán - Căn cứ trên dư ̣trù của các khoa NV Vâṭ 

chất thanh quyết toán với phòng tài chính  

P. ĐT 

(Đ/c Châu) 

Phòng tài 

chính 

 
2 ngày 

 

 


