QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ GẮN MỚI

Phòng DVKH
Khách hàng
Yêu cầu lắp đặt đồng
hồ nước mới

- Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng.
- Chuyển danh sách cho P.KHĐT theo
dõi.
- Phản hồi thông tin, kết quả.

1 ngày

Phòng KT thiết kế
dự toán, thông báo
trở ngại
HS hoàn tất

Phòng DVKH
- Thông báo KH thanh toán chi
phí, ký quỹ.
Phòng QLCN 2
(thi công, hoàn công,
quyết toán)

2 ngày

Tách hồ sơ lập đợt, PXK
Hồ sơ trở ngại (3 ngày)

15 ngày

Phòng KHĐT
hoàn công, quyết toán

5 ngày

Phòng KTTC
Hạch toán chi phí
Phòng DVKH
Lưu hồ sơ gốc khách hàng

1 ngày

8 ngày

Phòng KHĐT
- Kiểm tra phân loại HS
- Gửi hồ sơ XPĐĐ (3N)
- Thông báo trở ngại

1 ngày
Hồ sơ gốc
trở ngại

Thiết kế
điều chỉnh
(4 ngày)

Phòng KT
- Điều chỉnh TK tái thi công
- Điều chỉnh để hoàn công
- Trở ngại trình xin ý kiến

GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Huỳnh Tuấn Anh

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ DI DỜI ĐHN,
THAY ỐNG NGÁNH, ỐNG NGÁNH SAI KỸ THUẬT
Khách hàng và P.DVKH
- Tiếp nhận hồ sơ theo yêu cầu khách hàng.

Phòng KT thiết kế
dự toán, trở ngại
(điều chỉnh nếu có)

1 ngày

- Chuyển danh sách cho P.KHĐT theo dõi.
- Phản hồi thông tin, kết quả.

HS trở ngại

Ban Quản lý Dự án

Phòng DVKH
1 ngày
- Thông báo khách hàng thanh
toán chi phí.

(phối hợp giám sát thi
công và bấm chì ĐHN)

Phòng QLCN 1 và 2
(thi công, hoàn công,
quyết toán)

2 ngày

Tách hồ sơ lập đợt, PXK
Hồ sơ trở ngại (3 ngày)

15 ngày

Phòng KHĐT
5 ngày
hoàn công, quyết toán

Phòng KTTC
Hạch toán chi phí
Phòng DVKH
Lưu hồ sơ gốc khách hàng

4 ngày

Phòng KHĐT
- Kiểm tra phân loại HS
- Gửi hồ sơ XPĐĐ (3N)
- Thông báo trở ngại

1 ngày

Hồ sơ gốc
trở ngại

Thiết kế
điều chỉnh
(4 ngày)

Phòng KT
- Điều chỉnh TK tái thi công
- Điều chỉnh để hoàn công
- Trở ngại trình xin ý kiến

GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Huỳnh Tuấn Anh

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ NÂNG,
DỜI NHANH ĐHN
Khách hàng & Phòng DVKH
- Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng.
- Phản hồi thông tin, kết quả.

Phòng QLCN 1 và 2
1 ngày

-Lập hồ sơ thi công, hoàn công, quyết toán.
- Chuyển HS P.DVKH lưu.

HS trở ngại thi công

Phòng KHĐT

Phòng DVKH
Phòng Kinh doanh 1 & 2
Xác nhận tình trạng ĐHN

2 ngày

- Thông báo trở ngại, hoàn tiền.
- Lưu hồ sơ tái thi công theo đề
nghị khách hàng.
- Chuyển xác nhận tình trạng
ĐHN, kiểm tra chì niêm.
- Lưu hồ sơ gốc.

- Lập đợt cấp trả vật tư (3N)
- Kiểm tra HS hoàn công,
quyết toán.

5 ngày
chuyển HS hoàn tiền

Phòng KTTC
- Hạch toán chi phí.
- Hoàn tiền cho KH (do trở ngại
KH không có nhu cầu)

GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Huỳnh Tuấn Anh

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
TÁI LẬP DANH BỘ
Phòng DVKH
- Tiếp nhận, cho số đơn, cập nhật.
- Kiểm tra thông tin khách hàng.
- Chuyển danh sách cho P.KHĐT theo dõi.
- Phản hồi thông tin, kết quả.

- Tách hồ sơ lập đợt, PXK
- Sau khi P.DVKH cho khách hàng
thanh toán chi phí, chuyển đơn vị
thi công và đơn vị giám sát để
phối hợp thực hiện

Phòng KT
Lập hồ sơ thiết kế dự toán,
trở ngại (điều chỉnh nếu có)

Phòng KHĐT
- Lập hồ sơ XPĐĐ
- Thông báo trở ngại cấp phép
(nếu có).
- Phân loại hồ sơ trở ngại

Phòng DVKH
Ban Quản lý Dự án
( phối hợp giám sát thi
công và bấm chì ĐHN)

Phòng QLCN 1 và 2
( thi công 3 ngày)

- Thông báo khách hàng thanh
toán chi phí.
- Lưu hồ sơ trở ngại trường
hợp chờ khách hàng liên hệ.

GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Huỳnh Tuấn Anh

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÁC YÊU CẦU,
PHẢN ÁNH CỦA KHÁCH HÀNG
(chỉ số, giá biểu, định mức,..): thời gian 15 ngày

Các phòng,
ban, đội

Phòng DVKH

Trường hợp 1:
Cần kiểm tra hiện trường

Khách hàng

Trường hợp 2 :
Không cần kiểm tra hiện trường
Tổ xử lý-tổng hợp

Tổ kiểm tra
-Kiểm tra hiện trường

-Kiểm tra dữ liệu

-Lập phiếu kiểm tra hoặc biên bản.
-Giải trình kết quả kiểm tra, đề xuất ý
kiến giải quyết.

khách hàng tại c.ty
–Lập phiếu đ/chỉnh
giải quyết theo yêu
cầu của KH.

Lãnh đạo phòng
-Xem xét hồ sơ trình
Ban GĐ kết quả giải
quyết.
-Ra văn bản trả lời KH
hoặc phản hồi đến các
bộ phận. .

Ban Giám đốc
Ký duyệt hồ sơ

GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Huỳnh Tuấn Anh

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT SANG TÊN ĐHN
Lãnh đạo Phòng
Nhận hồ sơ:
- Từ các tổ nghiệp vụ trình ký
- Công văn đề nghị từ các phòng,
ban, đội.
-

Thời gian kiểm
tra, giải quyết:
Từ khi nhận yêu
cầu đến khi thông
báo kết quả giải
quyết là 15 ngày.

Đủ điều kiện

Tổ xử lý –tổng hợp
-Tiếp nhận hồ sơ
- Lập phiếu điều chỉnh, cho
hiệu lực kỳ, trình ký hồ sơ.
-Theo dõi giao hợp đồng
cho khách hàng.

Sang tên theo đợt đọc
số

GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Huỳnh Tuấn Anh

