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QUY TRÌNH TỔ CHỨC HỘI THẢO QUỐC TẾ  

 

I. QUY TRÌNH CÔNG TÁC 

1. CƠ SỞ THƯC̣ HIÊṆ 

1.1. Mục đích, phạm vi áp dụng: 

a. Mục đích: Thống nhất trình tự, thủ tục và phân công trách nhiệm trong việc thực quy 

trình xin phép tổ chức HT/HNKHQT khoa học quốc tế sau khi Quyết định số 06/2020/QĐ-

TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý HT/HNKHQT quốc tế 

tại Việt Nam (gọi tắt là Quyết định 06) được ban hành. 

b. Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho tất cả hội nghị hội thảo khoa học có yếu tố nước ngoài 

do Nhà trường tổ chức hay đồng tổ chức.  

1.2. Văn bản áp dụng: 

- Căn cứ Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về tổ chức và quản lý HT/HNKHQT quốc tế tại Việt Nam (gọi tắt là Quyết định 06). (Quyết 

định này có hiệu lực từ ngày 15/04/2020 và thay cho Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 

30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý HT/HNKHQT quốc tế; 

- Căn cứ Nghị định số 78/2008/NĐ-CP ngày 17/07/2008 của Chính phủ về quản lý hợp 

tác với nước ngoài về pháp luật; 

- Căn cứ Thông tư số 10/2008/TT-BTP ngày 31/12/2008 của Bộ Tư pháp về Hướng dẫn 

thực hiện một số quy định của Nghị định số 78/2008/NĐ-CP ngày 17/7/2008 của Chính phủ 

về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật; 

- Căn cứ Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 09/07/2013 của Ủy Ban Nhân dân 

Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về công tác quản lý và tổ chức thực hiện các 

hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

- Căn cứ Quyết định số 5465/QĐ-UBND ngày 12/08/2014 của Ủy Ban Nhân dân Thành 

phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý HT/HNKHQT quốc 

tế tổ chức tại thành phố Đà Nẵng; 



- Căn cứ Công văn số 1489/ĐHĐN-HTQT ngày 06/05/2020 của Đại học Đà Nẵng về 

việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Đại học Đà Nẵng. 

1.3. Giải thích từ ngữ, từ viết tắt: 

a. Từ viết tắt: 

- Trường ĐHKT: Trường Đại học Kinh tế  

- ĐHĐN: Đại học Đà Nẵng 

- Ban HTQT: Ban Hợp tác quốc tế 

- BGH: Ban Giám hiệu 

- P.KH&HTQT: Phòng Khoa học & Hợp tác Quốc tế 

- P. KH-TC: Phòng Kế hoạch - Tài chính 

- P.TCHC: Phòng Tổ chức - Hành chính 

- TTCNTT&TT: Trung tâm CNTT & TT 

- P.CSVC: Phòng Cơ sở vật chất 

- HT/HNKHQT: Hội thảo/hội nghị khoa học quốc tế 

b. Các khái niệm khác: Các đơn vị có liên quan là bất cứ Phòng Ban, Khoa, Trung tâm 

Bộ môn nào có liên quan đến quy trình xin phép tổ chức HT/HNKHQT quốc tế.  

2. NÔỊ DUNG QUY TRÌNH 

2.1. Lập đề nghị tổ chức HT/HNKHQT: 

Căn cứ theo nhiệm vụ khoa học công nghệ của năm học, đề xuất hợp tác đồng tổ chức 

HT/HNKHQT, đề xuất của các Khoa chuyên môn, P.KH&HTQT lập đề xuất kế hoạch tổ 

chức HT/HNKHQT (DUE-INTER-CONFERENCE.01) trình lên BGH phê duyệt. 

2.2. Trình BGH phê duyệt: 

Ban Giám hiệu căn cứ vào tình hình thực tiễn xem xét phê duyệt cho triển khai thực 

hiện/ hoặc không đồng ý tổ chức HT/HNKHQT. 

2.3. Lập kế hoạch tổ chức: 

Sau khi được Ban Giám hiệu đồng ý tổ chức HT/HNKHQT, P.KH&HTQT có nhiệm vụ 

hoàn thiện kế hoạch tổ chức HT/HNKHQT chi tiết.  

Khi xây dựng kế hoạch tổ chức HT/HNKHQT cần phải làm rõ một số nội dung sau: 

- Mục đích. 

- Lĩnh vực hay nội dung.  

- Dự kiến tên, thời gian tổ chức. 

- Quy mô tổ chức, thành phần tham dự.  



- Cơ cấu tổ chức và điều hành. Xác định các cơ quan, đơn vị đứng ra trực tiếp thực 

hiện, các đơn vị phối hợp thực hiện. 

- Phân công trách nhiệm tổ chức. 

- Lộ trình chuẩn bị cho tổ chức. 

- Nguồn kinh phí. 

- Các công việc khác (nếu có). 

Trong quá trình lập kế hoạch chuẩn bị cho HT/HNKHQT có thể kết hợp với các bộ phận 

liên quan (như P.KH-TC, P.TC-HC…) để làm tốt công tác lập kế hoạch. 

2.4 Phê duyệt 

Ban giám hiệu tiến hành xem xét, đánh giá kế hoạch tổ chức HT/HNKHQT đã được 

trình lên. Nếu nhất trí với các nội dung trong kế hoạch thì chuyển sang bước tiếp theo. Nếu 

không thì yêu cầu P.KH&HTQT sửa đổi, bổ sung sau đó xem xét, phê duyệt lại. 

Sau khi phê duyệt kế hoạch tổ chức HT/HNKHQT, P.KH&HTQT soạn thảo trình Ban 

giám hiệu các văn bản sau: 

 Thông báo tổ chức HT/HNKHQT và thư mời viết bài theo mẫu DUE-INTER-

CONFERENCE.02. Thông báo này có thể được nhắc lại theo thời gian. Trong thông tin 

quảng bá phải nêu rõ một số nội dung sau: 

+ Nội dung, mục đích, tiêu chí. 

+ Dự kiến và thời gian dự định tổ chức. 

+ Thời hạn nộp bài: nộp tóm tắt, nộp bản toàn văn. 

+ Thể lệ bài báo: giới hạn số trang, định dạng của bài báo. 

+ Cách thức nhận bài, cách thức liên lạc với Ban tổ chức. 

 Quyết định thành lập Ban tổ chức, các tiểu ban của HT/HNKHQT theo mẫu DUE-

INTER-CONFERENCE.03. Thông thường có thể có các ban, tiểu ban sau: 

+ Ban tổ chức HT/HNKHQT chịu trách nhiệm lập kế hoạch, xây dựng chương 

trình, điều phối hoạt động của các tiểu ban, chỉ đạo mọi hoạt động tổ chức HT/HNKHQT. 

+ Ban nội dung HT/HNKHQT nhận bài viết (là những báo cáo tham gia thảo luận 

tại HT/HNKHQT) từ Ban thư ký và chịu trách nhiệm nội dung của các bài viết tham gia 

HT/HNKHQT.  

+ Ban thư ký HT/HNKHQT chịu trách nhiệm gửi thông báo, nhận bài viết (là 

những báo cáo tham gia thảo luận tại HT/HNKHQT), tổng hợp và gửi bài tới Ban nội dung, 

biên tập các bài được duyệt theo form mẫu quy định của Ban tổ chức và chuyển cho Bộ phận 



văn phòng lo in Kỷ yếu, liên lạc với các báo cáo viên và thực hiện các công việc Ban tổ chức 

yêu cầu. 

+ Ban khánh tiết HT/HNKHQT chịu trách nhiệm công tác hành chính: gửi thư mời 

viết bài, truyền thông, xin phép tổ chức, thư mời tham dự, cấp giấy xác nhận, format và in Kỷ 

yếu; công tác hậu cần tổ chức: đón tiếp đại biểu, bố trí chỗ ăn nghỉ, phương tiện đưa đón đại 

biểu (nếu được yêu cầu), chuẩn bị phòng hội thảo, hoa, quà, tiệc trà, …, chuẩn bị nguồn kinh 

phí phục vụ tổ chức HT/HNKHQT, liên hệ mời báo đài đưa tin sự kiện, chụp ảnh, quay phim, 

lữu trữ tư liệu. 

 Đề án tổ chức HT/HNKHQT quốc tế (Mẫu DUE-INTER-CONFERENCE.04) và 

Dự trù kinh phí tổ chức HT/HNKHQT quốc tế (Mẫu DUE-INTER-CONFERENCE.05). 

Các văn bản trên được Ban giám hiệu xem xét và ra thông báo, quyết định. 

2.5 Giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện 

 Ban giám hiệu tổ chức cuộc họp trù bị triệu tập các cá nhân, tập thể có liên quan tham 

gia nhằm phân công trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, từng cá nhân (Mẫu DUE-INTER-

CONFERENCE.06) 

2.6. Chuẩn bị tổ chức HT/HNKHQT 

Công tác chuẩn bị tổ chức HT/HNKHQT gồm một số công việc sau: 

- P.KH&HTQT phối hợp cùng Khoa chuyên môn gửi thông báo, thư mời viết bài cho 

HT/HNKHQT: lập danh sách mời viết bài cho hội thảo, gửi thư mời viết bài qua bưu điện và 

email, post thông tin mời viết bài cho HT/HNKHQT trên website HT/HNKHQT, website của 

Nhà trường và của Khoa.  

- Ban Thư ký chuẩn bị kỷ yếu HT/HNKHQT: nhận báo cáo, tham luận của các cá 

nhân và đơn vị (Nếu không đạt thì gửi trả lại tác giả yêu cầu chỉnh sửa hoặc từ chối không 

cho tham dự HT/HNKHQT); tổng hợp và phân loại. Sắp xếp, biên tập chỉnh lỗi và hoàn thiện 

bản thảo kỷ yếu HT/HNKHQT. P.KH&HTQT chịu trách nhiệm xin giấy phép xuất bản kỷ 

yếu, chỉ số ISBN (Mẫu DUE-INTER-CONFERENCE.10), format và in kỷ yếu.  

- P.KH&HTQT soạn thảo và gửi hồ sơ xin phép tổ chức HT/HNKHQT, bao gồm: Đề 

án tổ chức HT/HNKHQT (Mẫu DUE-INTER-CONFERENCE.04), Quyết định thành lập 

Ban tổ chức (Mẫu DUE-INTER-CONFERENCE.03), Chương trình HT/HNKHQT (Mẫu 

DUE-INTER-CONFERENCE.07), Danh sách người nước ngoài đến tham dự (Mẫu DUE-

INTER-CONFERENCE.08) và Danh sách người Việt Nam đến tham dự (Mẫu DUE-



INTER-CONFERENCE.09). Hồ sơ xin phép tổ chức HT/HNKHQT cần gửi về Ban HTQT, 

ĐHĐN chậm nhất 40 ngày trước thời gian tổ chức HT/HNKHQT.  

- P.KH&HTQT phối hợp cùng P.KH-TC chuẩn bị dự trù kinh phí các khoản chi cho 

các công việc phục vụ HT/HNKHQT. Sau khi dự trù kinh phí được Ban giám hiệu phê duyệt, 

lập đề nghị tạm ứng để tạm ứng tiền phục vụ HT/HNKHQT. 

- P.KH&HTQT phối hợp cùng Khoa chuyên môn xây dựng chương trình (Mẫu DUE-

INTER-CONFERENCE.07), lập danh sách đại biểu, khách mời (DUE-INTER-

CONFERENCE.08 và DUE-INTER-CONFERENCE.09); 

- P.KH&HTQT gửi giấy mời, chuẩn bị thẻ đại biểu và tài liệu HT/HNKHQT; 

- P.TC-HC phối hợp cùng P.CSVC chuẩn bị hội trường, bố trí chỗ ngồi, âm thanh ánh 

sáng, trang trí khánh tiết, văn nghệ (nếu có) … 

- TTCNTT&TT liên hệ với các cơ quan báo chí để quảng bá thông tin hội thảo, chuẩn 

bị Thông cáo báo chí, chụp hình, quay phim; 

- P.TC-HC chuẩn bị các công tác hậu cần phục vụ HT/HNKHQT; 

Công tác chuẩn bị HT/HNKHQT được ban tổ chức và các tiểu ban tiến hành theo sự phân 

công. 

2.7. Tổ chức HT/HNKHQT 

- Ban Khánh tiết tiếp đón tiếp đại biểu. 

- Ban Thư ký chịu trách nhiệm các phiên tham luận, biên bản HT/HNKHQT (Mẫu 

DUE-INTER-CONFERENCE.11). 

- Tổ chức HT/HNKHQT theo chương trình. 

2.8. Tổng kết HT/HNKHQT và hoàn tất các thủ tục thanh toán 

- Tổng kết công tác HT/HNKHQT, hoàn thành báo cáo sau khi tổ chức HT/HNKHQT 

chậm nhất 15 ngày sau khi tổ chức (Mẫu DUE-INTER-CONFERENCE.12). 

- Hoàn tất các giấy tờ, thủ tục thanh toán các mục chi cho HT/HNKHQT. 

 

 

 

 

 

 

 



II. LƯU ĐỒ 

Lưu đồ quy trình tổ chức HT/HNKHQT quốc tế: 

TT Tiến trình Trách nhiệm Hồ sơ công việc 

1.  

 

 

 

 

 

 

- Khoa chuyên môn có 

nhu cầu tổ chức 

HT/HNKHQT; 

- Đơn vị phối hợp; 

- Phòng KH&HTQT. 

DUE-INTER-

CONFERENCE.01 

2.  - Phòng KH&HTQT; 

- Ban Giám hiệu. 
 

3.  
- Phòng KH&HTQT; 

- Ban Giám hiệu; 

- Đơn vị có liên quan. 

DUE-INTER-

CONFERENCE.02 

DUE-INTER-

CONFERENCE.03 

DUE-INTER-

CONFERENCE.04 

DUE-INTER-

CONFERENCE.05 

4.  
- Phòng KH&HTQT; 

- Ban Giám hiệu; 

- Đơn vị có liên quan. 

 

5.  
- Phòng KH&HTQT; 

- Ban Giám hiệu; 

- Đơn vị có liên quan. 

DUE-INTER-

CONFERENCE.06 

6.  

- Phòng KH&HTQT; 

- Ban tổ chức, Ban thư 

ký, Ban khánh tiết; 

- Đơn vị có liên quan. 

DUE-INTER-

CONFERENCE.07 

DUE-INTER-

CONFERENCE.08 

DUE-INTER-

CONFERENCE.09 

DUE-INTER-

CONFERENCE.10 

7.  

- Phòng KH&HTQT; 

- Ban tổ chức, Ban thư 

ký, Ban khánh tiết; 

- Đơn vị có liên quan. 

 

8.  

- Phòng KH&HTQT; 

- Phòng KH-TC; 

- Ban Giám hiệu; 

- Đơn vị có liên quan. 

DUE-INTER-

CONFERENCE.11 

DUE-INTER-

CONFERENCE.12 

 

 

 

Trình 

Không đồng ý 

Không đồng ý 

Đơn vị tổ chức hội 

nghị, hội thảo 

Đề xuất 

BGH xem xét 

Đồng ý 

Quyết định BTC hội nghị, hội thảo 

Thư mời viết bài 

Đề án tổ chức hội nghị, hội thảo 

Dự trù kinh phí  

 

BGH phê duyệt 

Đồng ý 

Giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức 

thực hiện 

Tổng kết báo cáo và hoàn 

tất thủ tục thanh toán 

Chuẩn bị tổ chức Hội nghị, Hội 

thảo 

Tổ chức Hội nghị, Hội thảo 

Hoàn tất thủ tục 

Các hồ sơ liên quan 



III. Phụ lục 

TT Tên biểu mẫu/phụ lục Ký hiệu 

1.  Kế hoạch tổ chức HT/HNKHQT DUE-INTER-CONFERENCE.01 

2.  
Mẫu Thông báo tổ chức, thư mời viết bài 

HT/HNKHQT 
DUE-INTER-CONFERENCE.02 

3.  
Mẫu Quyết định thành lập BTC, tiểu ban 

HT/HNKHQT 
DUE-INTER-CONFERENCE.03 

4.  Mẫu Đề án tổ chức HT/HNKHQT DUE-INTER-CONFERENCE.04 

5.  Mẫu dự trù kinh phí phục vụ tổ chức DUE-INTER-CONFERENCE.05 

6.  Mẫu Kế hoạch tổ chức công việc DUE-INTER-CONFERENCE.06 

7.  Mẫu Chương trình HT/HNKHQT DUE-INTER-CONFERENCE.07 

8.  Danh sách đại biểu tham dự 
DUE-INTER-CONFERENCE.08 

DUE-INTER-CONFERENCE.09 

9.  Mẫu Đơn xin phép xuất bản DUE-INTER-CONFERENCE.10 

10.  Mẫu Biên bản HT/HNKHQT DUE-INTER-CONFERENCE.11 

11.  Mẫu Báo cáo kết quả HT/HNKHQT DUE-INTER-CONFERENCE.12 

Các Biểu mẫu xem tại: 

https://drive.google.com/drive/folders/1wbtXXqdZuMuat4oj8_y26tPIBXrdjVXL?usp=shari

ng 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1wbtXXqdZuMuat4oj8_y26tPIBXrdjVXL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wbtXXqdZuMuat4oj8_y26tPIBXrdjVXL?usp=sharing

