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MỤC ĐÍCH

I.

Hướng dẫn nhân viên về công tác trông giữ xe từ hoạt động tiếp nhận, sắp xếp
và hoàn trả các loại phương tiện giao thông được khách hàng gửi tại các bãi xe của
UEH mà Trung tâm Hỗ trợ sinh viên chịu trách nhiệm trong giữ.
PHẠM VI ÁP DỤNG

II.

2.1. Phạm vi áp dụng
Hướng dẫn này chỉ áp dụng trong phạm vi UEH cụ thể là các bãi xe do Trung
tâm Hỗ trợ sinh viên có trách nhiệm quản lý và thực hiện.
2.2. Đối tượng áp dụng
- Áp dụng cho nhân viên trông giữ xe tại các bãi xe do Trung tâm hỗ trợ sinh
viên quản lý.
- Cán bộ công chức, viên chức UEH và sinh viên biết để phối hợp thực hiện.
III.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015.
IV.

GIẢI THÍCH TỪ NGỮ VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT

- UEH

:

- TT.HTSV:

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

- CBVC

Cán bộ, viên chức;

:

- HTQLCL :
V.

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

Hệ thống quản lý chất lượng;

NỘI DUNG

5.1. Nguyên tắc chung:
- Đảm bảo các nguyên tắc phòng chống cháy nổ, định kỳ kiểm tra và bảo trì phương
tiện PCCC theo quy định chung của UEH.
- Đảm bảo nguyên tắc an toàn tài sản của khách theo quy định.
- Sắp xếp xe theo từng loại xe, theo từng khu vực đúng nơi quy định.
3

HƯỚNG DẪN
CÔNG TÁC GIỮ XE TẠI UEH

Mã hiệu
: HTSV.HD.01
Lần ban hành : 02
Ngày có hiệu lực: 24/8/2018
Trang số
: 4/8

- Thu tiền giữ xe đúng giá quy định.
- Mặc đồng phục và đeo thẻ nhân viên theo quy định.
- Không được hút thuốc lá trong bãi xe.
- Tham mưu và đề xuất với bộ phận quản lý và Ban giám đốc TTHTSV về công tác
nghiệp vụ và xử lý thông tin khi xẩy ra sự cố, vụ việc tại các bãi xe.
- Tiếp nhận thông tin từ khách hàng lịch sự, nhẹ nhàng, chu đáo.
5.2. Hướng dẫn nghiệp vụ chính từng bộ phận:
5.2.1. Đối với quản lý phụ trách trực tiếp bãi xe:
- Giám sát toàn bộ hoạt động tại bãi xe bao gồm hoạt động của hệ thống giữ xe
thông mình và nhân viên tại bãi xe;
- Thường xuyên kiểm tra định kỳ hệ thống giữ xe thông minh, hệ thống máy phát
điện để bảo đảm hoạt động ổn định của bãi xe;
- Báo cáo các vấn đề có liên quan đến bãi xe, đặc biệt là các sự cố xảy ra cho Ban
giám đốc TTHTSV để có giải pháp xử lý.
5.2.2. Đối với nhân viên ngồi trực quét thẻ thu tiền tại hệ thống:
5.2.2.1. Khi nhận bàn giao ca:
- Đầu ca làm việc khởi động hệ thống máy tính và phần mềm bãi xe thông minh;
- Sắp xếp các biển báo, biển chỉ dẫn tại vị trí quy định;
- Kiểm tra các thiết bị phần cứng: đầu đọc thẻ, camera kỹ càng trước khi vận hành;
- Kiểm tra số lượng thẻ xe để đáp ứng đủ yêu cầu về số lượng xe tại bãi xe;
- Nhận bàn giao số xe để qua đêm từ tổ bảo vệ.
5.2.2.2. Khi tiếp nhận xe vào bãi xe:
- Hướng dẫn người điều khiển phương tiện khi ra vào hệ thống quét thẻ vui lòng
tháo kính mát, khẩu trang ra (nếu có);
-Thực hiện việc quét thẻ trên phần mềm và kiểm tra việc ghi nhận dữ liệu trên thẻ,
kiểm tra cả 2 camera khi chụp mặt khách và biển số đều thấy rõ. Nếu máy nhận dạng
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biển số chưa chính xác, nhân viên phải thực hiện lại thao tác quét thẻ để nhận diện
lại. Nếu máy vẫn trục trặc thì tiến hành nhập tay thông tin biển số và báo cho quản
lý trực tiếp tại TT.HTSV biết để xử lý.
-Trước khi giao thẻ xe cho người gửi xe, nhân viên giữ xe kiểm tra một lần nữa trên
màn hình về dữ liệu của phương tiện vừa ghi nhận xem dữ liệu đã được lưu vào thẻ
chưa và có trùng khớp giữa dữ liệu lưu trữ với dữ liệu thực tế.
- Hướng dẫn phương tiện di chuyển chậm vào khu vực bãi xe.
5.2.2.3. Khi khách lấy xe ra khỏi bãi xe:
- Sau khi nhận thẻ từ khách, tiến hành quét thẻ trên phầm mềm giữ xe thông minh.
Đối chiếu dữ liệu xe vào, xe ra (gồm hình ảnh chụp mặt người gửi xe và hình ảnh
biển số xe) trên phần mềm.
- Sau khi đối chiếu xong, hướng dẫn khách di chuyển ra khỏi bãi xe theo làn xe quy
định.
5.2.3. Đối với nhân viên hướng dẫn và sắp xếp xe bên trong bãi xe:
- Khi xe tiến vào vào bãi xe, nhân viên tại bãi xe hướng dẫn người gửi xe nhanh
chóng đưa xe vào đúng vị trí quy định;
- Sắp xếp xe theo loại xe, vị trí xe nhằm tiết kiệm không gian, dễ kiểm soát và giúp
khách hàng dễ lấy xe khi cần;
- Trong thời gian làm việc, các nhân viên đứng theo các vị trí đã phân công, đúng
khu vực quy định;
- Thường xuyên quan sát tình hình tại khu vực bãi xe nhằm tránh người lạ đột nhập
đảm bảo an toàn tài sản của khách hàng;
- Luôn nâng cao trách nhiệm PCCC và ứng phó kịp thời khi có sự cố xẩy ra bảo đảm
an toàn cho người và các phương tiện trong bãi xe.
5.2.4. Hướng dẫn xử lý khi có tình huống bất thường xẩy ra:
5.2.4.1. Đối với các trường hợp khách làm mất thẻ xe:
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- Nhân viên giữ xe yêu cầu khách gửi xe xuất trình những giấy tờ có liên quan (giấy
đăng ký xe gắn máy, CMND, thẻ sinh viên…);
- Tiến hành lập biên bản ghi nhận mất thẻ xe và thực hiện các thủ tục cần thiết để
giải quyết. Sau khi làm xong thủ tục, nhân viên giữ xe thực hiện thao tác tìm kiếm
thông tin thẻ xe vừa bị mất trên phần mềm và tiến hành khóa thẻ đối với thẻ vừa báo
mất.
- Báo cho bộ phận quản lý bãi xe để xin ý kiến chỉ đạo từ Ban giám đốc.
- Báo cho công an khu vực nơi địa bàn trú đóng theo địa chỉ: 431-433 Hòa Hảo, P.5,
Quận 10, số điện thoại: (028) 3.8559965 (nếu có yêu cầu).
5.2.4.2.Trường hợp xẩy ra cháy nổ:
- Nhân viên giữ xe huy động lực lượng tại chỗ tiến hành dập tắt đám cháy bằng các
phương tiện chữa cháy được trang bị;
- Tiến hành gọi 114 để báo cháy cho đội cảnh sát PCCC TP.HCM
Địa chỉ: 258 Trần Hưng Đạo, P.NCT, Q.1, TP.HCM. Điện thoại: (08) 39200996.
Email: spccc@tphcm.gov.vn.
- Báo cho Ban giám đốc hoặc UEH để thông báo cho công ty bảo hiểm (nếu có) để
tiến hành thủ tục hồ sơ bảo hiểm.
5.2.4.3. Trường hợp mất điện hoặc phần mềm bị sự cố dẫn tới không thể xử lý
nghiệp vụ trên phần mềm để quản lý xe ra vào thì thực hiện như sau:
- Đối với xe vào bãi, sử dụng thẻ giấy dự phòng để quản lý xe;
- Đối với xe ra khỏi bãi, nhân viên giữ xe sử dụng thiết bị quét thẻ cầm tay để kiểm
tra đối chiếu dữ liệu lưu trên thẻ và dữ liệu thực tế.
5.2.5. Hướng dẫn về công tác bàn giao xe giữa các ca:
5.2.5.1. Bàn giao xe giữa ca ngày và ca đêm:
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- Vào thời điểm giao ca giữa ca ngày và ca đêm, quản lý 2 ca xem số liệu xe tồn
trong bãi trên phần mềm, kiểm đếm số lượng xe thực tế trong bãi và tiến hành bàn
giao ca;
- Nhân viên được phân công tiến hành dồn xe và sắp xếp ngăn nắp theo khu vực.
5.2.5.2. Bàn giao xe qua đêm giữa nhân viên bãi xe và tổ bảo vệ.
- Sau khi hết giờ làm việc của bãi xe (21h30). Nhân viên giữ xe in báo cáo xe còn
tồn từ phần mềm ra giấy; Nhân viên giữ xe và bảo vệ tiến hành dồn xe vào khu vực
quy định và kiểm kê số lượng xe thực tế và tiến hành bàn giao xe cho tổ bảo vệ;
- Sau 21h30 nếu có trường hợp sinh viên lấy xe ra khỏi bãi giữ xe, bảo vệ sử dụng
máy quét thẻ cầm tay để quét nhận dạng thẻ của người gửi xe. Giữ thẻ xe và bàn
giao lại cho nhân viên giữ xe vào ngày hôm sau.
5.3. Hướng dẫn công tác phối hợp:
5.3.1. Phối hợp với nhân viên Phòng Cơ sở Vật chất
- Thông báo trực tiếp nhân viên Phòng Cơ sở vật chất trực tại cơ sở khi phát hiện
các sự cố liên quan đến điện, nước, hư hỏng cơ sở vật chất tại Bãi xe.
- Phối hợp với đội PCCC trong việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt
đối trong công tác PCCC.
5.3.2. Phối hợp với bảo vệ tại các cơ sở thuộc UEH:
Phối hợp chặt chẽ với bảo vệ UEH trong việc thực hiện các biện pháp đảm bảo trật
tự an toàn tài sản trong bãi xe.
5.3.3. Phối hợp với bộ phận hành chính – nhân sự:
- Khi có việc gia đình cần nghỉ phép, nhân viên báo cho quản lý bộ phận của Tung
tâm trước một ngày để sắp xếp nhân sự thay thế đồng thời làm đơn gửi bộ phận hành
chính - nhân sự Trung tâm để theo dõi.
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- Khi cần giải đáp thắc mắc về chế độ lương, phụ cấp và chế độ bảo hiểm… nhân
viên gọi điện, email hoặc gọi trực tiếp cho bộ phận hành chính – nhân sự để được
giải đáp.
- Tuân thủ về giờ giấc làm việc và chấm công theo quy định.
VI. HIỆU LỰC THI HÀNH
Hướng dẫn công tác giữ xe tại UEH mã hiệu: HTSV.HD.01 có tổng cộng 08 trang,
có hiệu lực thi hành từ ngày 24/8/2018.
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