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QUY TRÌNH QUẢN
LÝ Ọ SIN SINH Lần ban hành: 01
VIÊN Ở KÝ TÚC XÁ

1. Đơn vị và cá nhân có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội
dung của quy trình này.
2. Nội dung trong quy trình này có hiệu lực thi hành theo sự chỉ đạo của Hiệu
trưởng Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng.
THEO DÕI TÌNH TRẠN
Trang

SỬ

ỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó)
ạng mục sửa đổi
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Tóm tắt nội dung hạng mục
sửa đổi

Quy trình quản lý học sinh sinh viên KTX
I. MỤ

QT.01/P.QTĐS

ÍCH:

Quy định trách nhiệm và phƣơng pháp quản lý HSSV ở Ký túc xá của Trƣờng
Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng.
II. P ẠM VI ÁP DỤNG:
Quy tr×nh này đƣợc áp dụng trong phạm vi Quản lý khu nội trú Ký túc xá của
phòng Quản trị đời sống.
III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN:
- Quy chế công tác học sinh sinh viên nội trú số 2137/GD-ĐT ngày 28/06/1997
của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
IV. THUẬT N Ữ VÀ TỪ VIẾT TẮT:
4.1 Giải thích thuật ngữ:
- Quản lý sinh viên ở ký tóc x¸ là quản lý toàn bộ số sinh viên xin vào nội trú từ khi
nhập học cho tới khi sinh viên hết khóa học hoặc xin ra ở ngoại trú.
4.2 Từ viết tắt:
- TQL KTX

Tổ quản lý Ký túc xá

- VP KTX

Văn phòng Ký túc xá

- GVQL HSSV

Giáo viên Quản lý HSSV

- KTX

Ký túc xá

- HSSV

Học sinh/Sinh viên

- P.QTĐS

Phòng Quản trị Đời sống

- P.TC-KT

Phòng Tài chính – Kế toán

- CMND

Chứng minh nhân dân
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V. NỘI DUNG QUY TRÌNH:
5.1. Quy trình tiếp nhận:
hịu trách nhiệm
Thực
Phối hợp
hiện

ác bƣớc thực hiện

P.QTĐS

HSSV

Đơn xin vào ở
KTX

HSSV

P.TC-KT

Nộp tiền

HSSV

P.QTĐS

Xuất trình biên lai. Hoàn
thiện hồ sơ.

P.QTĐS

HSSV

Bổ trí nhận phòng ở

Trang 4/9

Mô tả/ Tài liệu liên quan

- Mẫu số 1 – P.QTĐS

- Đóng tiền nhận biên lai

- Hồ sơ gồm: Lý lịch trích ngang
(Mẫu số 2 – P.QTĐS), 2 bản
sao CMND không cần công
chứng, 3 ảnh 3x4.
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* Mô tả Quy trình dạng bảng:

STT

Công việc

5.1.1 Đơn xin vào ở
KTX

5.1.2 Nộp tiền

5.1.3 Xuất trình biên lai.
Hoàn thiện hồ sơ.

5.1.4 Bổ trí nhận phòng
ở

Ngƣời
thực
hiện

Thời
gian

ịa
điểm

Quy trình thực hiện

- HSSV đến P.QTĐS Mẫu số 1
–
làm đơn và chờ phê
P.QTĐS
duyệt vào ở KTX.

HSSV

Ngày
nhập
học

P.QTĐS

HSSV

Ngày
nhập
học

- Sau khi đƣợc phê
duyệt vào ở KTX,
P.TC-KT HSSV tiến hành nộp
tiền cho P.TC-KT.

HSSV

Ngày
nhập
học

P.QTĐS

Ngày
nhập
học
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Biểu
mẫu

KTX

- HSSV đến VP KTX Mẫu số 2
–
xuất trình biên lai và
P.QTĐS
hoàn thiện hồ sơ đƣợc
phát từ TQL KTX.

KTX

- P.QTĐS tiến hành
bố trí phòng ở cho
HSSV.
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5.2 Quy trình quản lý:
hịu trách nhiệm
Thực
Phối hợp
hiện

P.QTĐS

TQL KTX
+ HSSV

P.QTĐS

TQL KTX

P.QTĐS

Lƣu đồ

Mô tả, tài liệu liên quan

Tổ chức sinh hoạt
HSSV

- Biên bản sinh hoạt

Thực hiện kiểm tra nhắc nhở
hàng ngày

Xử lý vi phạm

TQL KTX

- Bảng tƣờng trình + bảng
kiểm điểm
- Biên bản xử lý vi phạm
(Mẫu 04 - P.QTĐS)

* Mô tả quy trình theo dạng bảng:

STT

Công việc

5.2.1 Tổ chức sinh hoạt

Ngƣời
thực
hiện

Thời
gian

P.QTĐS

ịa
điểm

KTX
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Quy trình thực hiện

- Triển khai nội quy, giờ
giấc sinh hoạt ở KTX
đầu khóa.
- Lập danh sách trƣởng
phòng, danh sách cán
bộ lớp, cán bộ Đoàn.
- Hàng quý họp toàn thể
HSSV để nhắc nhở việc
chấp hành nội quy và
trao đổi ý kiến với
HSSV.

Biểu
mẫu

Quy trình quản lý học sinh sinh viên KTX

Thực hiện kiểm
5.2.2 tra nhắc nhở hàng
ngày

P.QTĐS

QT.01/P.QTĐS

KTX

- GVQL HSSV đến từng
phòng kiểm tra, nhắc
nhở, đánh giá, nhận xét
việc chấp hành nội quy
KTX và vệ sinh phòng
ở của HSSV
- Mức độ nhẹ: HSSV
làm kiểm điểm. Nếu vi
phạm lần thứ ba, HSSV
sẽ bị lập biên bản xử lý.
- Mức độ nghiêm trọng:
GVQL HSSV lập biên
bản vi phạm và gửi
kiến nghị xử lý kỷ luật
cho Nhà trƣờng

5. 2.3 Xử lý vi phạm

P.QTĐS

KTX
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- Trƣờng hợp HSSV ở
KTX có quyết định
buộc thôi học hoặc cho
thôi học hoặc bị buộc
rời khỏi KTX từ Nhà
trƣờng, GVQL HSSV
căn cứ theo quyết định
và buộc HSSV ra khỏi
KTX.

Mẫu
04 P.QTĐ
S

Quy trình quản lý học sinh sinh viên KTX
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5.3. Quy trình xin ra:
hịu trách nhiệm
Thực
Phối
hiện
hợp

ác bƣớc thực hiện

HSSV

Đơn xin ra KTX

P.QTĐS
P.TC-KT

HSSV

Mô tả/ Tài liệu liên quan
- Mẫu 03 - P.QTĐS - Mẫu đơn
xin ra KTX

Ký xác nhận xóa tên

* Mô tả Quy trình dạng bảng:

STT

Công việc

5.3.1 Đơn xin ra KTX

5.3.2 Ký xác nhận xóa tên

Ngƣời
thực
hiện

HSSV

P.QTĐS
P.TC-KT

Thời
gian

Trong
ngày

Trong
ngày
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ịa điểm

KTX

Quy trình thực
hiện

Biểu
mẫu

- HSSV đến VP
KTX xin mẫu đơn
và điền thong tin
vào đơn.

Mẫu
03 P.QTĐ
S

- P.QTĐS và P.TCKT sẽ ký xác nhận
P.QTĐS
xóa tên HSSV ra
P.TC-KT
khỏi danh sách ở
KTX.
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VI. Ồ SƠ:

STT

Tên Hồ sơ

ơn vị, cá
nhân lƣu

Nơi lƣu

1

Bán sao mẫu đơn xin vào ở
KTX

P.QTĐS

VP KTX

2

Lý lịch trích ngang

P.QTĐS

VP KTX

3

Bản sao CMND

P.QTĐS

VP KTX

4

Danh sách duyệt vào ở KTX

P.QTĐS

VP KTX

Thời gian lƣu

VII. P Ụ LỤ :
STT

Mã số

Tên biểu mẫu

1

Mẫu 01 – P.QTĐS

Đơn xin vào ở KTX

2

Mẫu 02 - P.QTĐS

Lý lịch trích ngang

3

Mẫu 03 - P.QTĐS

Đơn xin ra KTX

4

Mẫu 04 - P.QTĐS

Biên bản vi phạm nội quy KTX
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