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Quy trình ĐIỀU ĐỘNG XE CHO CÁN BỘ ĐI CÔNG TÁC, HỘI HỌP, 

TUYỂN SINH, PHỤC VỤ HIẾU, HỶ. 

 

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG. 

- Đưa việc sử dụng xe đi công tác, hội họp, tuyển sinh, phục vụ hiếu, hỷ đi vào 

nề nếp, khoa học theo đúng quy chế của Nhà trường, góp phần hoàn thành mọi nhiệm 

vụ được giao. 

- Phạm vi áp dụng: Toàn trường (trừ Thủ trưởng Ban Giám hiệu) 

II.ĐỊNH NGHĨA, TỪ VIẾT TẮT. 

1. Định nghĩa: 

- Quy trình điều động xe cho cán bộ đi công tác, hội họp, tuyển sinh và phục vụ 

hiếu, hỷ là trình tự những bước, thủ tục để đảm bảo cho một xe có tình trạng kỹ thuật 

tốt nhất, đầy đủ giấy tờ lưu thông trên đường và thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy chế 

Nhà trường đề ra.  

2. Từ viết tắt: 

BGH                         : Ban Giám hiệu 

GPLX                       : Giấy phép lái xe 

III. LƯU ĐỒ (Xem trang 2) 

IV. ĐẶC TẢ (Xem trang 3-5) 

V. CÁC BIỂU MẪU/HƯỚNG DẪN KÈM THEO. 

 

TT Tên biểu mẫu/hướng dẫn Mã hóa 

1 Đề nghị xin xe 01/QTĐĐX-BM01 
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ĐẶC TẢ QUY TRÌNH ĐIỀU ĐỘNG XE CHO CÁN BỘ ĐI CÔNG TÁC, HỘI HỌP, TUYỂN SINH, HIẾU, HỶ. 

TT 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 

 

- Xác định nhu 

cầu 

- Lập đề nghị xin 

xe (Trừ xe đã có 

trong kế hoạch 

tổng thể thực 

hiện 1 nhiệm vụ 

mà BGH đã phê 

duyệt) 

- Căn cứ vào tình hình 

nhiệm vụ thực tiễn Chỉ 

huy cơ quan, đơn vị 

xác định nhu cầu sử 

dụng.  

- Lập đề nghị xin xe sát 

thực tiễn và gửi về 

phòng Kỹ thuật (Đ/c 

Hoan).  

  

- Chỉ huy cơ 

quan, đơn vị 

 

 Xác định rõ 

loại xe bao 

nhiêu chỗ, địa 

điểm, thời gian 

thực hiện 

nhiệm vụ 

Ghi cụ thể địa 

điểm , thời 

gian đi về; 

cung đường; 

loại xe; công 

tác bảo đảm 

(Xăng dầu, 

con người) 

 Đề nghị xin xe 

2 Tổng hợp 

- Phòng kỹ thuật dựa 

vào quy chế xem xét 

đúng tiêu chuẩn, xem 

có xe đáp ứng nhiệm 

vụ được không; nếu 

không có trả lời cho cơ 

quan, đơn vị xin xe.  

-Đ/c Hoan - BGH 

- Khoa đào tạo 

lái xe. 

Đúng đối 

tượng theo quy 

chế Nhà 

trường.  

  

4 

Trình Ban Giám 

hiệu phê duyệt 

- Thẩm định xong, 

đúng đối tượng. Phòng 

K/thuật trình Ban 

Giám hiệu phê duyệt.  

-Đ/c Hoan  Đúng theo nội 

dung phòng 

Kỹ thuật  

thông qua 
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TT 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 
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Phòng kỹ thuật  

điều động xe, 

con người thực 

hiện nhiệm vụ 

(Đối với xe ca, 

xe tải, xe con 

huấn luyện do 

Khoa Đào tạo lái 

xe điều động) 

- Chuẩn bị con người, 

giấy tờ theo xe hợp lệ. 

(Đối với xe ca, xe tải, 

xe con huấn luyện do 

khoa Đào tạo lái xe 

chuẩn bị con người, 

xe) 

   -Đ/c Hoan Trưởng cơ 

quan, đơn vị; 

lái xe trực tiếp 

thực hiện nhiệm 

vụ. 

Lái xe sức 

khỏe tốt, có 

GPLX đúng   

loại xe được 

giao.Tình 

trạng kỹ thuật 

của xe phải 

đảm bảo an 

toàn. Phòng kỹ 

thuật viết lệnh 

điều xe, giấy 

công tác và 

các giấy tờ liên 

quan đến xe 

khi tham gia 

giao thông 

theo đúng quy 

định của pháp 

luật 

  

6 

Cơ quan, phòng, 

ban chỉ huy xe đi 

công tác theo 

đúng phê duyệt 

của BGH 

- Quán triệt cho lái xe 

ý định thực hiện nhiệm 

vụ, đoạn đường, thời 

gian đi, về. 

- Trưởng 

Phòng, Ban, 

Khoa, Cơ sở, 

Trung tâm 

Lái xe Đúng nhiệm 

vụ, tuyến 

đường, thời 

gian 

  

7 
Khi đi công tác 

về, trưởng 

- Đánh giá đúng thực 

chất 

Phòng, Ban, 

Khoa, cơ sở, 

Đ/c Hoan Lái xe an toàn, 

chấp hành 
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TT 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 

phòng, ban thông 

báo tình hình 

chấp hành của lái 

xe, tình trạng kỹ 

thuật cho phòng 

Kỹ thuật 

Trung tâm nghiêm luật 

giao thông. 

Chăm sóc đảm 

bảo tình trạng 

kỹ thuật cho 

xe 

8 

Phòng Kỹ thuật 

tổng hợp xăng 

tiêu thụ theo quy 

định của ngành 

- Tổng hợp chính xác -Đ/c Hoan  Có số liệu, sổ 

sách theo dõi 

để làm căn cứ 

cho quyết toán 

  

9 

Trình Hiệu 

trưởng phê 

duyệt, quyết toán 

xăng dầu 

- Tổng hợp, lập hồ sơ 

thanh quyết toán đúng 

quy định của ngành 

-Đ/c Hoan     

 

Ghi chú: -Đối với trường hợp đám cưới của cán bộ, nhân viên Nhà trường thực hiện theo quy chế. Có đơn xin xe của cá nhân kèm 

theo đề nghị xin xe của cơ quan, đơn vị. 

 

 

 

 

 



3 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

SỐ 1- BỘ QUỐC PHÒNG 

ĐƠN VỊ: 

 

PHÊ DUYỆT 

Ngày       tháng       năm 201 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thái Nguyên, ngày       tháng       năm 201 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ NGHỊ XIN XE  

                             Kính gửi: Ban Giám hiệu Nhà trường. 

 - Họ tên:  

 - Cấp bậc: 

 - Chức vụ: 

 - Đơn vị:  

Đơn vị chúng tôi lập đề nghị sử dụng xe cụ thể như sau: 

TT Nội dung Tuyến đường 
Loại 

xe 

Số 

chuyến 

Tổng 

Km 

Thời gian Ghi 

chú Đi Về 

   4,5,16,

29 chỗ 

     

 

* Công tác bảo đảm:  

- Phương tiện: Do đơn vị nào bảo đảm  

- Con người: Do đơn vị nào bảo đảm 

- Xăng dầu: Do đơn vị nào bảo đảm 

 
T. PHÒNG KỸ THUẬT 

 

 

 

 
 

 

T. KHOA ĐTLX 

(Nếu xe hoặc con 

người do khoa 

ĐTLX bảo đảm) 

 

 

 

T. PHÒNG 

(Của người đề nghị) 

 

 

 

 

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 

 


