ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Độc lập -Tự do-Hạnh phúc

QUY TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ
A/ THỦ TỤC XIN PHÉP XUẤT CẢNH
1. Mục đích: Nhằm hoàn tất thủ tục xuất nhập cảnh nhanh chóng v à đúng yêu cầu pháp luật.
2. Phạm vi: áp dụng đối với tất cả các cán bộ, giảng vi ên của Trường Đại học An Giang
tham gia học tập nước ngoài.
3. Tài liệu tham khảo: QĐ 189/QĐ-ĐHAG ngày 08/03/2006 của Hiệu Trưởng trường ĐH
An Giang
4. Nội dung quy trình:
Người thực hiện

Công việc
1
Làm đơn

Cá nhân

2
Trưởng Phòng
TCCT

Trưởng Phòng
QLKH & HTQT
Hiệu Trưởng

Xem xét

3

4

Cách thực hiện
Làm đơn xin phép xu ất cảnh có sự đồng ý của
Trưởng đơn vị đang công tác (đính k èm thư báo
nhập học hoặc thư mời tham dự Hội thảo, Hội
nghị). Đơn xin phép cần ghi rõ thời gian nghỉ để
xuất cảnh, địa điểm, mục đích xuất cảnh v à nguồn
kinh phí.
Xem xét các chi tiết trong đơn: điều kiện đi học,
mục đích, kinh phí, nơi đến….và ký tên nếu phù
hợp với yêu cầu về nhân sự. Chuyển đ ơn sang
Phòng HTQT

Xem xét

Xem xét tính hợp lý, tính pháp lý của giấy tờ,
hồ sơ có liên quan và trình BGH duyệt

Xem xét

Xem xét và duyệt

5
Thực hiện

Tiến hành thủ tục xin phép Sở Ngoại vụ tỉnh
An Giang cho đương sự xuất cảnh.
Theo dõi việc phát hành quyết định.

Nhận Quyết định

Nhận quyết định cho phép xuất cảnh của UB v à
xuất cảnh theo thời gian đ ã xin phép.

Cá nhân

Báo cáo chuyến đi

Sau khi trở về, báo cáo nội dung của khoá tập
huấn hay hội thảo Trưởng đơn vị, Phòng TCCT,
Ban giám hiệu.

Ban giám hiệu.

Báo cáo chuyên đề

Yêu cầu cá nhân báo cáo chuy ên đề cho cán bộ
giảng viên trong trường (khi cần thiết).

Chuyên viên
HTQT
Trưởng Phòng
HCTH

6
7

Ghi chú:
- Đương sự chỉ được xuất cảnh khi có quyết định cho phép của UBND tỉnh An Giang.
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QUY TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ
B/ THỦ TỤC TIẾP HOẶC VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN KHÁCH QUỐC TẾ
Người thực hiện

Công việc
1

Làm đơn

Cá nhân hoặc
đơn vị tiếp đón

BGH

2

Xem xét

Thực hiện

4
Chuyên viên
HTQT

Cá nhân hoặc
đơn vị tiếp đón
Cá nhân hoặc
đơn vị tiếp đón

Trưởng đơn vị

Làm bản đề nghị tiếp và làm việc với đoàn và trình với
BGH. Bản đề nghị gồm thư trao đổi thông tin giữa đơn
vị và đoàn khách, thành phần đoàn khách, chương trình
làm việc cụ thể (thời gian làm việc, địa điểm làm việc,
đối tượng trực tiếp làm việc, đối tượng phối hợp), địa
điểm lưu trú, nội dung làm việc, phương tiện hỗ trợ,
nguồn kinh phí tiếp đoàn….
Xem xét và phê duyệt.
- Làm thủ tục xin UBT cho phép đo àn khách vào làm
việc với trường Đại học An Giang (đối với đo àn khách
tới và làm việc với Trường lần đầu tiên)

3
Chuyên viên
HTQT

Cách thực hiện

Đăng ký tạm trú

5

- Thông báo qua Phòng Qu ản lý Xuất nhập cảnh và
Phòng Bảo vệ An Ninh Văn hoá T ư tưởng Công an tỉnh
An Giang (đối với những đoàn khách đã đến và làm
việc với Trường nhiều lần)
Nếu đoàn khách lưu trú tại Nhà Khách của Trường,
P.QLKH & HTQT mượn hộ chiếu của khách photo lại
và cho khách điền và ký tên vào mẫu đăng ký tạm trú
để đăng ký tạm trú cho Công an địa ph ương.

Tiếp khách

Tiếp và làm việc với đoàn khách theo kế hoạch làm
việc

Tiễn khách

Liên lạc với Phòng HCTH để xin xe đưa khách về nếu
có yêu cầu.

Báo cáo

Lập báo cáo kết quả kết quả l àm việc với đoàn và gửi
cho Phòng QLKH và HTQT để chuyển cho Sở Ngoại
vụ theo mẫu báo cáo tiếp khách n ước ngoài

Ghi chú:
-

Trong trường hợp có sử dụng cơ sở vật chất của Truờng, ng ười đại diện phải
phối hợp với những đơn vị chức năng để chuẩn bị.

-

Trong trường hợp có làm việc với những đối tượng khác ngoài Trường, người đại
diện phải liên hệ, thông báo và phối hợp làm việc.
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-

Trong quá trình làm việc, nếu có thay đổi so với dự kiến ban đầu, ng ươì đại diện
phải thông báo ngay cho P.QLKH & HTQT để P.QLKH & HTQT thông báo cho
các cơ quan chức năng.

-

Bản đề nghị tiếp đoàn khách cần gửi về P.QLKH & HTQT ít nhất 10 ng ày trước
thời gian tiếp khách.

5. Biểu mẫu:
a. Đơn xin phép xuất nhập cảnh.
b. Phiếu khai báo tạm trú (mẫu của Công an)
c. Báo cáo kết quả kết quả làm việc với đoàn nước ngoài (Mẫu của Sở Ngoại vụ)
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