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1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

a. Phạm vi điều chỉnh: Quy trình này được điều chỉnh hoạt động quản lý, cấp phát văn 

bằng tốt nghiệp của Trường Đại học Yersin Đà Lạt. 

b. Đối tượng áp dụng: Đơn vị phụ trách đào tạo và sinh viên tốt nghiệp của Trường Đại 

học Yersin Đà Lạt. 

2. Giải thích từ ngữ 

a. Trường: là từ dùng để thay thế khi sử dụng cho Trường Đại học Yersin Đà Lạt. 

b. Đơn vị: là từ dùng để thay thế khi sử dụng cho các Phòng, Khoa, Tổ Bộ môn, Trung 

tâm… thuộc Trường. 

c. BGH: là viết tắt của Ban Giám hiệu. 

d. ĐVPT ĐT: là viết tắt của Đơn vị phụ trách Đào tạo. 

3. Quy định chung 

a. Việc đặt mua, cấp phát phôi bằng tốt nghiệp phải thực hiện theo kế hoạch đã được 

Hiệu trưởng phê duyệt. 

b. Việc quản lý, cấp phát văn bằng tốt nghiệp phải được thực hiện theo Quy trình này, 

Quy chế Đào tạo Đại học, Cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ và các quy định 

pháp luật có liên quan. 
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4. Lưu đồ 

Bước

Lưu hồ sơ

Lập kế hoạch mua 

phôi bằng

Thực hiện mua phôi 

bằng

1

2

3

4

5

6

Phê duyệt

Nhận và nhập dữ liệu 

phôi bằng

Tiếp nhận hồ sơ, 

quyết định, danh sách 

sinh viên tốt nghiệp

Xuất phôi và in bằng 

tốt nghiệp

Cấp phát văn bằng

Đạt

Không đạt

Kiểm tra

Hủy văn bằng in sai 

và in văn bằng mới

Không đạt

Duyệt

Đạt

Không đạt

Đạt

7

8

10

11

9

Kế hoạch mua phôi bằng

Kế hoạch mua phôi bằng

Đề nghị cấp phôi bằng

Sổ nhập – xuất phôi bằng

- Sổ nhập – xuất phôi bằng;

- Phôi bằng

Biên bản ghi nhận và hủy văn 

bằng in sai

Quyết định cấp văn bằng/Biên 

bản ghi nhận và hủy văn bằng

- Quyết định cấp văn bằng;

- Sổ cấp phát văn bằng;

- Văn bằng.

Đầu năm học

03 ngày

02 tháng

02 tháng

02 ngày

02 ngày

01 ngày

01 tháng

ĐVPT ĐT BGH Văn bản, biễu mẫu Thời gian

- Quy trình xét tốt nghiệp;

- Tiếp nhận danh sách từ khoa

- Kiểm tra rà soát lại danh sách

- Quyết định danh sách tốt nghiệp
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5. Diễn giải 

Bước Công việc thực hiện Diễn giải chi tiết 

1  Lập kế hoạch mua phôi bằng Vào đầu năm học, ĐVPT ĐT lập kế hoạch mua phôi bằng theo 

Mẫu Kế hoạch mua phôi bằng. 

2  Phê duyệt Trong vòng 03 ngày, BGH duyệt Kế hoạch mua văn bằng mà 

ĐVPT ĐT trình: 

- Nếu đạt: Triển khai Bước 3. 

- Nếu không đạt: Trả lại cho ĐVPT ĐT điều chỉnh, bổ sung 

theo ý kiến của BGH. 

3  Thực hiện mua phôi bằng Trong vòng 02 tháng kể từ khi được phê duyệt, ĐVPT ĐT lập 

và gửi Đề nghị cấp phôi bằng (Theo mẫu) và gửi Văn phòng 

Bộ giáo dục và Đào tạo để đề nghị được cấp phôi bằng. 

4  Nhận và nhập dữ liệu phôi 

bằng 

ĐVPT ĐT nhận phôi bằng từ Bộ Giáo dục và Đào tạo và thực 

hiện nhập, lưu trữ phôi bằng theo vào Sổ nhập - xuất phôi 

bằng (Theo mẫu). 

5  Tiếp nhận hồ sơ, Quyết định, 

danh sách sinh viên tốt nghiệp 

ĐVPT ĐT tiếp nhận hồ sơ, Quyết định và danh sách sinh viên 

tốt nghiệp để thực hiện việc xuất phôi và in bằng. 

Hồ sơ, Quyết định, Danh sách sinh viên tốt nghiệp được thực 

hiện theo Quy trình xét tốt nghiệp. 

6  Xuất phôi và in bằng tốt 

nghiệp 

Căn cứ vào Quyết định và danh sách sinh viên tốt nghiệp, 

ĐVPT ĐT thực hiện xuất phôi bằng tương ứng với số lượng 

sinh viên tốt nghiệp và thực hiện in văn bằng. Việc xuất phôi 

bằng phải được ghi nhận vào Sổ nhập - xuất phôi bằng. 

Thừi gian in 02 ngày 

7  Kiểm tra Sau khi văn bằng được in, Trưởng ĐVPT ĐT kiểm tra, rà soát 

lại thông tin trên văn bằng: 

- Nếu không đạt: Thực hiện Bước 8: Hủy văn bằng in sai và in 

văn bằng mới. 

- Nếu đạt: Thực hiện Bước 9: Trình BGH phê duyệt ban hành 

Quyết định cấp văn bằng và văn bằng. 

8  Hủy văn bằng in sai và in văn 

bằng mới 

ĐVPT ĐT soạn Biên bản hủy văn bằng in sai và in văn bằng 

mới để trình BGH phê duyệt. 

9  Duyệt BGH phê duyệt như sau: 

- Đối với hồ sơ đề nghị phê duyệt ban hành Quyết định cấp 

văn bằng và văn bằng: 

+ Nếu đạt: Duyệt ban hành quyết định cấp văn bằng và văn 

bằng; 

+ Nếu không Đạt: Trả lại cho ĐVPT ĐT thực hiện lại Bước 7. 
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- Đối với hồ sơ đề nghị hủy văn bằng in sai và in văn bằng 

mới: 

+ Nếu đạt: Duyệt Biên bản hủy văn bằng in sai và ký văn bằng 

mới. 

+ Nếu không đạt: Trả lại cho ĐVPT ĐT thực hiện lại Bước 8. 

10  Cấp phát văn bằng ĐVPT ĐT thực hiện cấp phát văn bằng cho sinh viên tốt 

nghiệp và cập nhật, ký nhận vào Sổ cấp phát văn bằng. 

11  Lưu hồ sơ Sau mỗi đợt phát văn bằng tốt nghiệp, ĐVPT ĐT thực hiện lưu 

trữ tất cả hồ sơ.  

 

Danh mục Phụ lục, Biểu mẫu liên quan 

Stt Tên Mã số 

1.  Mẫu 01: Mẫu Kế hoạch mua phôi bằng ĐT/QT-19/M01 

2.  Mẫu 02: Mẫu Đề nghị cấp phôi bằng ĐT/QT-19/M02 

3.  Mẫu 03: Sổ nhập – xuất phôi bằng ĐT/QT-19/M03 

4.  Mẫu 04: Biên bản ghi nhận và hủy văn bằng in sai ĐT/QT-19/M04 

5.  Mẫu 05: Sổ cấp phát văn bằng ĐT/QT-19/M05 

 


