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UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐIỆN BIÊN 

Số:       /QyĐ-TrCĐN 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Điện Biên, ngày     tháng 4 năm 2018 

QUY ĐỊNH 
Thẩm quyền ký văn bản quản lý  

của Trường Cao đẳng Nghề Điện Biên  

Căn cứ Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 06/9/2013 của UBND tỉnh 

Điện Biên V/v ban hành Điều lệ Trường Cao đẳng Nghề Điện Biên; 

Căn cứ Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về Điều lệ 
trường cao đẳng;  

Để đảm bảo thực hiện quy định thẩm quyền ký văn bản và nguyên tắc 
quản lý con dấu, chỉ những người có chức danh sau đây mới được ký và đóng 

dấu của nhà trường. 

I. BAN GIÁM HIỆU 

1. Hiệu trưởng 

Được quyền ký tất cả các loại văn bản của Trường. Trong đó có những 
văn bản đặc biệt về các lĩnh vực: 

1- Công tác tổ chức bộ máy, biên chế và nhân sự; 

2- Công tác tài chính; Hợp đồng kinh tế; Hợp đồng đào tạo; đầu tư cơ sở 

vật chất, vật tư, thiết bị phục vụ đào tạo; 

3- Các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động 

và HSSV, học viên; 

4- Quyết định thành lập các Ban và các Hội đồng tư vấn; 

5- Quyết định khen thưởng, kỷ luật cán bộ viên chức; Quyết định khen 
thưởng HSSV, học viên; 

6- Quyết định và kế hoạch cử cán bộ viên chức đi công tác, cử HSSV đi 
thực hành, thực tập bên ngoài trường; 

7- Kế hoạch tuyển sinh năm; kế hoạch giáo viên năm học; kế hoạch 
NCKH năm học; 

8- Quyết định tốt nghiệp; Văn bằng, Chứng chỉ tốt nghiệp của trường cho 
người học. 

9- Kế hoạch thanh tra năm học của trường; Kế hoạch kiểm định trường; 

10- Quyết định ban hành về quy định nội bộ, nội quy, quy chế áp dụng 
trong trường (kể cả việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh); 

11- Công văn, văn bản hành chính của nhà trường gửi cơ quan cấp trên. 
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2. Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác Đào tạo và NCKH 

1- Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành công tác đào tạo, thi học kỳ, thi 

tốt nghiệp; 

2- Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành công tác chuyên môn của giáo viên; 

3- Văn bản về công tác liên kết đào tạo: Kế hoạch, Quyết định cử giáo 
viên đi giảng dạy các lớp mở ngoài Trường theo kế hoạch đào tạo; 

4- Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành công tác tuyển sinh theo kế 
hoạch tuyển sinh năm học; 

5. Quyết định mở lớp sau khi đã được thông qua Hiệu trưởng; 

6- Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành công tác nghiên cứu khoa học; 

7- Kế hoạch, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng tư vấn (nếu là Chủ 
tịch hội đồng); 

8- Công văn, báo cáo, văn bản hành chính được Hiệu trưởng ủy quyền 
hoặc phân công (Yêu cầu: các báo cáo, văn bản liên quan đến lĩnh vực công tác 

phụ trách, phải có trách nhiệm kiểm duyệt hoặc trực tiếp dự thảo). 

3. Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác hành chính, cơ sở vật chất 

1- Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành công tác hành chính, an ninh 
trật tự, phòng chống cháy nổ trong nhà trường; 

2- Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành công tác quản lý, khai thác, sử 
dụng CSVC, vật tư, thiết bị phục vụ đào tạo;  

3- Biên bản nghiệm thu, bàn giao CSVC, vật tư, thiết bị; Biên bản xác 

định hư hỏng, khấu hao tài sản, thiết bị…; 

4- Kế hoạch, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng tư vấn hoặc các Ban 

(nếu là Chủ tịch hội đồng hoặc trưởng ban);  

5- Công văn, báo cáo, văn bản hành chính được Hiệu trưởng ủy quyền 

hoặc phân công (Yêu cầu: các báo cáo, văn bản liên quan đến lĩnh vực công tác 

phụ trách, phải có trách nhiệm kiểm duyệt hoặc trực tiếp dự thảo). 

4. Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác HSSV và các hoạt động khác 

1- Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành công tác HSSV, học viên; 

2- Kế hoạch tổ chức các hoạt động phong trào của HSSV;  

3- Quyết định kỷ luật, xóa tên HSSV, học viên; 

4- Xác nhận Danh sách HSSV được hưởng chế độ chính sách theo quy 
định của nhà nước và của nhà trường; 

5- Thông báo của nhà trường liên quan đến HSSV, học viên và phụ huynh 
HSSV, học viên; 

6- Kế hoạch tuyên truyền, tư vấn giới thiệu việc làm HSSV; 

7- Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành công tác Giáo viên chủ nhiệm; 
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8- Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành công tác vệ sinh, cảnh quan 
môi trường trong nhà trường;  

9- Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành công tác thanh, kiểm tra chất 
lượng đào tạo nghề, kiểm định cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

10- Kế hoạch, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng tư vấn (nếu là Chủ 
tịch hội đồng); 

11- Công văn, báo cáo, văn bản hành chính được Hiệu trưởng ủy quyền 

hoặc phân công (Yêu cầu: các báo cáo, văn bản liên quan đến lĩnh vực công tác 
phụ trách, phải có trách nhiệm kiểm duyệt hoặc trực tiếp dự thảo). 

II. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG 

1. Trưởng phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học 

1- Xác nhận kết quả học tập của học sinh, sinh viên, học viên; 

2- Giấy báo giảng cho giáo viên các khoa và môn chung đi giảng dạy các 

lớp ngoài trường; 

3- Giấy giới thiệu cho học sinh, sinh viên đi thực hành, thực tập sản xuất 

theo kế hoạch được Hiệu trưởng phê duyệt; 

4- Thẻ thư viện. 

2. Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên 

1- Xác nhận chế độ chính sách xã hội, bảo hiểm liên quan đến học sinh, 
sinh viên, học viên; 

2- Xác nhận lý lịch học sinh, sinh viên;   

3- Xác nhận kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên; 

4- Xác nhận học sinh, sinh viên, học viên đang học tập tại trường; 

5- Thẻ học sinh, sinh viên, học viên; 

6- Thẻ ký túc xá. 

3. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ 

1- Giấy nghỉ hè, nghỉ phép năm của công chức viên chức; 

2- Giấy giới thiệu cho viên chức đi làm việc; 

3- Một số văn bản do Hiệu trưởng ủy quyền hoặc phân công. 

4. Trưởng phòng Hành chính – Quản trị 

1- Giấy đi đường trong và ngoài tỉnh cho công chức, viên chức theo kế 
hoạch công tác được Hiệu trưởng duyệt; 

2- Lệnh điều xe đi công tác theo kế hoạch được Hiệu trưởng duyệt; 

3- Sao y, sao lục các văn bản theo quy định;  

4- Giấy xác nhận mẫu dấu của trường, mẫu chữ ký. 



4 

 

III. TRUNG TÂM TRỰC THUỘC TRƯỜNG (Có con dấu riêng) 

Giám đốc hoặc Phó Giám đốc (được Giám đốc ủy quyền hoặc phân 

công) được ký và đóng dấu của Trung tâm. 

1- Văn bản hướng dẫn, quản lý, chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ công tác 

của trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ quy định;  

2- Văn bản thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức và người 

lao động của trung tâm theo quy định của nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ 

của trung tâm; 

3- Quyết định khen thưởng, kỷ luật người lao động hợp đồng của trung tâm;  

4- Quyết định khen thưởng và xử lý học viên vi phạm; 

5- Quyết định và kế hoạch cử viên chức, người lao động đi công tác. 

* Các văn bản của Trung tâm phải thông qua Hiệu trưởng trước khi ký: 

1- Văn bản về công tác Tổ chức bộ máy và nhân sự của trung tâm; 

2- Văn bản quan trọng về tài chính, cơ sở vật chất và phương tiện của 

trung tâm; 

3- Kế hoạch giáo viên cả năm; 

4- Kế hoạch tuyển sinh cả năm; 

5- Quy định nội bộ, nội quy, quy chế áp dụng trong trung tâm; 

6- Một số Quyết định, văn bản có tính chất quan trọng gửi cơ quan cấp 

trên và tổ chức bên ngoài. 

IV. YÊU CẦU 

1. Các Phó Hiệu trưởng, Trưởng và phụ trách các đơn vị: phòng Đào tạo - 
NCKH; Công tác HSSV; Tổ chức cán bộ; Hành chính – Quản trị; Giám đốc 

Trung tâm trực thuộc trường, nghiêm túc thực hiện quy định này. 

2. Văn thư chỉ được đóng dấu của Trường theo đúng quy định, các trường 
hợp phát sinh phải kịp thời báo cáo Hiệu trưởng để giải quyết. Các văn bản đóng 

dấu sai quy định, Văn thư và Trưởng phòng Hành chính – Quản trị phải hoàn 

toàn chịu trách nhiệm. 

3. Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 4 năm 2018, những 

văn bản trước đây có nội dung trái với quy định đều bị bãi bỏ./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 
- Các phòng liên quan, trung tâm;    
- Lưu: VT, TCCB. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

ThS. Đoàn Thanh Quỳnh 

 


