BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

Mã hiệu

Lần ban hành
Ngày ban hành
Số trang

QUY TRÌNH

THU HỌC PHÍ; LẬP VÀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH

Người lập

Nguyễn Đàm Minh Thông

Ngày lập

Người kiểm tra

Ngô Thị Lệ Thu

Ngày kiểm tra

Người phê duyệt

Trương Huy Hoàng

Ngày phê duyệt

QT_KHTC_11: QUY TRÌNH CÔNG VIỆC CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
1
STT

Quy trình quy định mức thu học phí, đơn giá tín chỉ
Tiến trình các bước công
việc

1

Thông báo mức thu học phí

2

Thông báo Đăng ký môn học

3

SV Đăng ký môn học

4

Tổng hợp DS thu học phí

5

Ngân hàng thu HP

6

Cập nhật dữ liệu thu HP vào
hệ thống

7

Thông báo tình trạng thu HP
lên web

Trách nhiệm phối hợp

Thực hiện

Phối hợp

Phòng ĐT

KHTC

SV

ĐT

KHTC

ĐT

Ngân hàng

KHTC

KHTC

ĐT

KHTC
ĐT

KHTC

Căn cứ thực hiện
QĐ mức thu học phí
Tiến độ đào tạo

Kết quả công việc
Thông báo được ra theo
mẫu
Thông báo được ra theo
mẫu

Bảng ĐKMH

Bảng tổng hợp DS thu học
phí (file và bản cứng)
- Học phí được thu về TK
thu học phí nhà trường
- Thông báo của NH cho
Bảng tổng hợp DS thu
SV về tình trạng thu học
học phí (file và bản
phí
cứng)
- Thông báo của NH cho
Nhà trường về tình trạng
thu HP
Thông báo của NH cho
Dữ liệu thu HP được cập
Nhà trường về tình trạng
nhật
thu HP
Dữ liệu thu HP được cập
Dữ liệu đưa lên web
nhật

Thời gian

Trước 2 tháng
mỗi học kỳ
(theo quy trình
ĐKMH)

Ghi chú

2. Quy trình lập và phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm

STT

Trách nhiệm phối hợp
Tiến trình các bước công
việc
Thực hiện Phối hợp

1

Thông báo lập kế hoạch

2

Đăng ký kế hoạch

3

Tổng hợp kế hoạch toàn trường

4

Họp phê duyệt danh mục

5

QĐ phê duyệt Kế hoạch

KHTC

Các đơn vị

Các đơn vị

KHTC

KHTC

Các đơn vị
đăng ký

Các đơn vị
BGH, KHTC
đăng ký
KHTC

Căn cứ thực hiện

Kết quả công việc

Thời gian

Thông báo kèm các biểu mẫu Tháng 11 hàng
đăng ký kế hoạch
năm
- Thông báo
Các bản đăng ký kế hoạch và
- KH công việc các đơn vị kinh phí dự kiến
- Thông báo
- Các bảng đăng ký kế
hoạch

Bảng tổng hợp KH đăng ký
toàn trường

Biên bản cuộc họp kế
hoạch

QĐ kế hoạch vốn đầu tư,
mua sắm, sửa chữa.

- BC tài chính năm trước
Biên bản cuộc họp và Danh
- Bảng tổng hợp KH đăng
mục dự kiến để bố trí vốn
ký toàn trường

Tháng 2 năm
sau

Ghi chú

