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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

     

 

QUY TRÌNH BIÊN SOẠN 

GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU HỌC TẬP 

I. Mục đích 

Chuẩn hóa công tác biên soạn và quản lý giáo trình, đảm bảo các giáo trình được biên 

soạn đầy đủ, định kỳ cập nhật và cung cấp kịp thời  cho sinh viên. 

II. Quy trình 

A. Lưu trình 

 

 

Bước 

 

Tiến trình thực hiện 

 

 

Trách nhiệm 

1  
Thư viện, Thường trực Ban 

giáo trình 

2  

 

Ban chủ nhiệm Khoa 

(Viện/Trung tâm), Tác giả chủ 

biên. 

3  

 

Hiệu trưởng, Trưởng ban giáo 

trình và chủ biên 

4 

 

 Chủ biên, ủy viên Ban giáo 

trình của Khoa (Viện/Trung 

tâm). 

5 

 

  

Người phản biện 

6  

 

Ban chủ nhiệm Khoa (Viện/ 

trung tâm), Bộ môn 

7  Hiệu trưởng, Trưởng ban giáo 

trình và chủ biên. 

 

 

Đăng ký biên soạn giáo trình, tài liệu học 

tập. 

 

Ký hợp đồng biên soạn giáo trình, tài liệu 

học tập. 

Tiến hành biên soạn giáo trình và kiểm tra 

tiến độ thực hiện kế hoạch. 

Phản biện 

        Nghiệm thu cấp Khoa, bộ môn 

        Nghiệm thu và thanh lý hợp đồng 

Thông báo triển khai đăng ký biên soạn 

giáo trình, tài liệu học tập. 
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8  Hiệu trưởng, Ban giáo trình, 

Giám đốc Thư viện, Nhà xuất 

bản. 

9 

 

 Ban giáo trình, Giám đốc Thư 

viện 

10 
 

Ban chủ nhiệm Khoa (Viện/ 

Trung tâm), Giám đốc Thư 

viện, Phòng Thiết bị vật tư 

 

B. Thủ tục chi tiết 

 

Bước Tiến trình thực hiện Trách nhiệm 

1 Thông báo triển khai đăng ký biên soạn giáo 

trình: 

- Thông báo bằng thư điện tử, điện thoại 

Thư viện, Thường trực Ban 

giáo trình 

2 Đăng ký biên soạn giáo trình, tài liệu học tập:  

- Căn cứ vào các chương trình đào tạo khoa 
(viện, trung tâm). 

- Rà soát lại các giáo trình hiện có. 

- Đăng ký biên soạn giáo trình. (Biểu mẫu 1) 

Ban chủ nhiệm Khoa (Viện/ 

Trung tâm), tác giả chủ biên. 

 

 

 

3 Ký hợp đồng biên soạn giáo trình, tài liệu học tập: 

- Căn cứ các quyết định về biên soạn giáo 
trình, tài liệu học tập  

- Căn cứ phiếu đăng ký biên soạn của Khoa      
(Viện/Trung tâm). 

- Thư viện lập hợp đồng, trình Ban Giám hiệu 
ký hợp đồng với chủ biên. (Biểu mẫu 5) 

 

Hiệu trưởng, Trưởng ban 

giáo trình và chủ biên. 

4 Tiến hành biên soạn giáo trình và kiểm tra tiến độ 

thực hiện kế hoạch: 

- Căn cứ vào đề cương chi tiết môn học đã 
được phê duyệt, lập tiến độ biên soạn. 

 

 

Chủ biên, ủy viên Ban giáo 
trình của Khoa (Viện/ Trung 
tâm). 

Hoàn chỉnh và in ấn 

Tổ chức xuất bản 

Bổ sung và phục vụ giáo trình 
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5 Phản biện: 

- Khi hoàn tất biên soạn, chủ biên tiến hành tổ 

chức phản biện cho giáo trình với 02 chuyên 

gia có uy tín trong ngành. (Biểu mẫu 2) 

 

Người phản biện 

6 Nghiệm thu cấp Khoa, bộ môn: 

- Sau khi giáo trình được phản biện, Ban chủ 

nhiệm Khoa, bộ môn thành lập Hội đồng và 

tiến hành duyệt nghiệm thu giáo trình cấp 

Khoa. (Biểu mẫu 3) 

Ban chủ nhiệm Khoa (Viện/ 

Trung tâm), bộ môn 

7 Nghiệm thu và thanh lý hợp đồng: 

- Sau khi nghiệm thu cấp Khoa, giáo trình 

được nghiệm thu cấp Trường và tiến hành 

thanh lý hợp đồng trách nhiệm với chủ biên. 

(Biểu mẫu 4)  

Chủ biên và  Hiệu trưởng, 

Trưởng ban giáo trình. 

8 Tổ chức xuất bản:  

- Khi giáo trình đã được nghiệm thu cấp 

trường, Thư viện tiến hành thủ tục đăng ký 

xuất bản. 

- Nhà xuất bản tiếp nhận đăng ký và tiến hành: 

o Thẩm định biên tập. 

o Duyệt mẫu bìa. 

o Cấp quyết định xuất bản. 

 

Hiệu trưởng, Ban giáo trình, 

Giám đốc Thư viện, Nhà xuất 

bản. 

9 Hoàn chỉnh và in ấn giáo trình: 

- Nhà xuất bản gởi yêu  cầu thẩm định và chỉnh 
sửa cho chủ biên thông qua thư viện. Chủ 
biên hoàn chỉnh giáo trình dựa theo kết quả 
thẩm định biên tập 

- Thông qua giáo trình  

- In ấn giáo trình 

 

Nhà xuất bản, Giám đốc Thư 
viện, Chủ biên. 

Ban chủ nhiệm Khoa (Viện/ 
Trung tâm) 

Trưởng ban giáo trình 

10 Bổ sung và phục vụ giáo trình: 

- Căn cứ vào số liệu SV theo học chương trình 
có liên quan đến giáo trình xác định số lượng 
cần bổ sung. 

- Tiến hành bổ sung về thư viện 

- Thư viện nhập, xử lý, giới thiệu và phục vụ 
cho SV mượn giáo trìn 

 

Ban chủ nhiệm Khoa (Viện/ 

Trung tâm),  

Giám đốc Thư viện, 

Phòng Thiết bị vật tư 






