
 

 

QUY TRÌNH XÉT MIỄN, CÔNG NHẬN ĐIỂM HỌC PHẦN VÀ GIẢM HỌC PHÍ 

1. CƠ SỞ THỰC HIỆN:  

1.1. Mục đích, phạm vi áp dụng:  

- Quy trình này được thực hiện vào thời điểm khi bắt đầu học kỳ.  

- Hướng dẫn sinh viên thực hiện đúng quy trình xét miễn và công nhận điểm học phần.  

- Áp dụng cho tất cả sinh viên có nhu cầu xét miễn và công nhận điểm học phần.  

1.2. Văn bản áp dụng:  

Quyết định số 556/QĐ-ĐHBL ngày 25/10/2016 và 107/QĐ-ĐHBL ngày 07/3/2018 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu. 

 2. NỘI DUNG QUY TRÌNH:   

- Sinh viên (Học viên) nộp đơn đề nghị xét miễn, công nhận điểm học phần (theo mẫu) 

cho Văn phòng Khoa/Bộ môn.   

- Khoa/ Bộ môn kiểm tra, xét duyệt, gửi đơn đề nghị và hồ sơ có liên quan về Phòng 

Đào tạo.  

- Phòng Đào tạo kiểm tra và phản hồi về Khoa/ Bộ môn.  

- Gửi kết quả miễn học phần, giảm học phí đến phòng Kế hoạch – Tài chính. 

- Phòng Đào tạo cập nhật kết quả vào Hệ thống quản lý đào tạo. 

- Sinh viên (Học viên) kiểm tra kết quả trên Hệ thống quản lý đào tạo, đóng học phí đã 

được giảm tại phòng Kế hoạch – Tài chính.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. LƯU ĐỒ:  

QUY TRÌNH XÉT MIỄN VÀ CÔNG NHẬN ĐIỂM HỌC PHẦN, GIẢM HỌC PHÍ 

Bước Lưu đồ Nội dung công việc Người thực hiện 
Thời gian thực 

hiên 
Ghi chú 

1 

 

 

 

 

 

- Nộp đơn xin miễn 

học phần và giảm học 

phí cho văn phòng 

Khoa, Bộ môn. 

- Sinh viên (Học 

viên) 

- Văn phòng 

Khoa, Bộ môn 

Tuần 01 đến 

tuần 03 của Học 

kỳ chính. 
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- Kiểm tra, xét duyệt 

- Gửi đơn xin miễn học 

phần và hồ sơ có liên 

quan về phòng Đào 

tạo. 

- Khoa, Bộ môn Tuần 04 của 

Học kỳ chính. 
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- Kiểm tra và phản hồi 

về Khoa, Bộ môn. 

- Phòng Đào tạo 01 tuần làm việc  
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- Cập nhật kết quả vào 

Hệ thống quản lý đào 

tạo. 

- Phòng Đào tạo 02 tuần làm việc  
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- Sinh viên kiểm tra 

kết quả trên hệ thống 

quản lý đào tạo. 

- Đến phòng KH-TC 

đóng học phí sau khi 

miễn học phần. 

- Sinh viên 

- Phòng KH - TC 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

   Gửi yêu cầu 

Kiểm tra 

và xét 

Cập nhật kết quả 

vào hệ thống 

  SV kiểm tra 

Kiểm tra 



 

 

QUY TRÌNH XÉT TỐT NGHIỆP VÀ NHẬN BẰNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  

1. CƠ SỞ THỰC HIỆN  

1.1. Mục đích, phạm vi áp dụng:  

- Xét tốt nghiệp cho sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo và có nhu cầu.  

- Sinh viên hệ chính quy, Vừa làm vừa học của Trường Đại học Bạc Liêu.  

1.2. Văn bản áp dụng:  

- Kế hoạch xét tốt nghiệp hàng năm và Công văn số: 348/ĐHBL ngày 5/9/2016 về việc 

xét tốt nghiệp bổ sung cho sinh viên (Học viên) Đại học, cao đẳng. 

- Quyết định số 556/QĐ-ĐHBL ngày 25/10/2016 và 107/QĐ-ĐHBL ngày 07/3/2018 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu.   

2. NỘI DUNG QUY TRÌNH:   

- Sinh viên (Học viên) nộp đơn xin xét tốt nghiệp (nếu xét từ lần 2 trở đi).  

- Ban Thư ký Hội đồng xét tốt nghiệp của Trường xét và đăng danh sách tốt nghiệp dự 

kiến trên Hệ thống quản lý đào tạo. 

- Khoa, Bộ môn, Phòng Công tác chính trị & Quản lý sinh viên, Sinh viên (Học viên) 

kiểm tra và phản hồi cho Ban Thư ký Hội đồng xét tốt nghiệp hoặc Phòng Đào tạo.  

- Hội đồng xét tốt nghiệp của Trường xét và gửi danh sách tốt nghiệp cho Khoa, Bộ 

môn, Phòng Công tác chính trị & Quản lý sinh viên đồng thời thông tin trên website của 

Trường.  

- Hội đồng xét tốt nghiệp của Trường tham mưu cho Hiệu trưởng ký ban hành Quyết 

định tốt nghiệp.   

- Phòng Đào tạo gửi danh sách sinh viên (học viên) tốt nghiệp cho các đơn vị có liên 

quan (Khoa, Bộ môn, Phòng Công tác chính trị & Quản lý sinh viên, Phòng Kế hoạch – Tài 

chính, …) 

- Sinh viên nhận hồ sơ tốt nghiệp tại Phòng Đào tạo (Giấy chứng nhận tốt nghiệp và 

bảng kết quả học tập toàn khóa) và hồ sơ sinh viên tại Phòng Công tác chính trị & Quản lý 

sinh viên. 

- Sinh viên (Học viên) nhận bằng tốt nghiệp tại Phòng Đào tạo (xuất trình giấy Chứng 

minh nhân dân hoặc giấy tờ có dán ảnh). Trường hợp nhận dùm phải có giấy uỷ quyền có xác 

nhận, đóng mộc đỏ. 

 

 

 

 

 



 

 

3. LƯU ĐỒ: 

 

QUY TRÌNH XÉT TỐT NGHIỆP VÀ NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

Bước Lưu đồ Nội dung công việc 
Người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Ghi 

chú 

 

1 

 

 

 

 

 

- Sinh viên (Học viên) 

nộp đơn đăng ký xét tốt 

nghiệp (Nếu xét từ lần 2 

trở đi). 

- Sinh viên (HV) 

- Phòng Đào tạo. 

- Theo kế 

hoạch của 

HĐ xét tốt 

nghiệp. 

Mẫu 

đơn xét 

TN bổ 

sung 
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- Ban thư ký của Hội đồng 

xét tốt nghiệp tổng hợp kết 

quả trình Hội đồng. 

- Công bố danh sách tốt 

nghiệp dự kiến trên hệ 

thống QLĐT. 

- Ban thư ký HĐ 

xét tốt nghiệp. 
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- Kiểm tra, xử lý và 

phản hồi. 

- Sinh viên (HV) 

- Khoa, BM 

- P. CTCT & QLSV 

- P. Đào tạo 
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- Ban hành quyết định 

tốt nghiệp. 

- Hiệu trưởng.  
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- Gửi danh sách sinh viên 

(HV) tốt nghiệp đến các 

đơn vị liên quan. 

- Công khai Website 

trường. 

- Sinh viên (HV) 

- Khoa, BM 

- P. CTCT & QLSV 

- TT Thông tin - TV 

- P. Đào tạo 
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- Nhận hồ sơ SV tại phòng 

CTCT &QLSV. 

- Nhận bảng điểm toàn 

khoá, chứng nhận tốt 

nghiệp tạm thời tại Phòng  

Đào  tạo. 

- Sinh viên (HV) 

- P. CTCT & QLSV 

- P. Đào tạo 

 

7 

 

 

 

 

 

- Nhận tại Lễ trao bằng TN 

(theo kế hoạch của trường) 

- Trường hợp không nhận 

tại lễ trao bằng thì sinh viên 

(HV) nhận bằng tốt nghiệp 

tại PĐT (xuất trình giấy 

CMND hoặc giấy tờ có dán 

ảnh). 

- Sinh viên (HV) 

- P. Đào tạo 

 

 

 

 

Đăng ký xét TN 

(Nếu xét từ lần 2) 

Nhận bằng 

tốt nghiệp 

Xét tốt nghiệp 

Ban hành QĐTN 

Công khai 

Nhận hồ sơ 

tốt nghiệp 

Kiểm tra 



 

 

QUY TRÌNH CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  

1. CƠ SỞ THỰC HIỆN:  

1.1. Mục đích, phạm vi áp dụng:  

- Cấp bản sao bằng tốt nghiệp cho sinh viên có nhu cầu.  

- Sinh viên đã tốt nghiệp tại Trường Đại học Bạc Liêu.  

1.2 . Văn bản áp dụng:  

- Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, 

văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân (ban hành kèm 

theo Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo).   

- Quyết định số 4932/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2019 của Bộ GD & ĐT về việc công bố 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.   

- Mức thu phí theo quy định hiện hành. 

 2. NỘI DUNG QUY TRÌNH:  

- Người có nhu cầu đến Phòng Đào tạo nộp hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp.   

+ Bản photocopy bằng tốt nghiệp (nếu có). 

+ Chi phí (theo quy định hiện hành).  

- Phòng Đào tạo tiếp nhận, kiểm tra, in, trình ký, đóng dấu và phát hành. 

- Người có nhu cầu ký nhận bản sao bằng tốt nghiệp.   

3. LƯU ĐỒ:  

 

QUY TRÌNH CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

Bước Lưu đồ Nội dung công việc 
Người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Ghi 

chú 

1 

 

 

 

 

- Nộp đơn đề nghị cấp 

bản sao bằng tốt nghiệp 

- Người có nhu 

cầu 

- Phòng Đào tạo 

- Giờ hành 

chính 
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- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm 

tra, in, trình ký và phát 

hành. 

- Phòng Đào tạo - 01 đến 03 

ngày làm việc 
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- Kiểm tra và ký nhận - Người có nhu 

cầu 

- Phòng Đào tạo 

- Giờ hành 

chính 

 

 

Đề nghị cấp 

bản sao bằng 

Nhận bản sao 

bằng 

Kiểm tra, xử 

lý hồ sơ 



 

 

QUY TRÌNH CẤP BẢNG ĐIỂM 

 

1. CƠ SỞ THỰC HIỆN:  

1.1. Mục đích, phạm vi áp dụng:  

- Cấp bảng điểm cho người có nhu cầu.  

- Sinh viên Trường Đại học Bạc Liêu.  

1.2. Văn bản áp dụng:  

- Quy định về công tác học vụ hiện hành.  

- Mức thu phí theo quy định hiện hành.  

 2. NỘI DUNG QUY TRÌNH:  

- Người có nhu cầu đăng ký và nộp phí tại Phòng Đào tạo. 

- Phòng Đào tạo tiếp nhận, kiểm tra, in, trình ký, đóng dấu và phát hành.  

- Người có nhu cầu đến nơi đăng ký nhận bảng điểm (vào chiều thứ 6 hàng tuần).  

 

3. LƯU ĐỒ:  

 

QUY TRÌNH CẤP BẢNG ĐIỂM ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

Bước Lưu đồ Nội dung công việc 
Người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Ghi 

chú 

1 

 

 

 

 

- Nộp đơn đề nghị cấp 

bản sao bằng tốt nghiệp 

- Người có nhu 

cầu 

- Phòng Đào tạo 

- Giờ hành 

chính 

 

2 

 

 

 

 

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm 

tra, in, trình ký và phát 

hành. 

- Phòng Đào tạo - 01 tuần  
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- Nhận bảng điểm - Người có nhu 

cầu 

- Phòng Đào tạo 

- Giờ hành 

chính 

 

 

 

Đăng ký cấp 

bảng điểm 

Nhận bảng 

điểm 

Tiếp nhận và 

xử lý hồ sơ 


