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1. MỤC ĐÍCH 

Quy trình này nhằm mục đích nâng cao hiệu quả của việc sử dụng kinh phí mua sắm thiết bị 

và chống xuống cấp cơ sở vật chất phục vụ đào tạo thông qua việc hướng dẫn, phân định rõ 

trách nhiệm đề xuất/phê duyệt trong công tác dự trù và dự toán kinh phí của các đơn vị đào 

tạo. 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Quy trình này áp dụng cho việc dự toán kinh phí cho các hoạt động mua sắm, sửa chữa 

trang thiết bị phục vụ đào tạo của các đơn vị có hoạt động đào tạo. 

- Đối tượng áp dụng: Các Khoa/Trung tâm có hoạt động đào tạo, ngoại trừ Văn phòng Đào 

tạo Quốc tế, Phòng Quản trị Thiết bị. 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

- Quyết định số 767/QĐ-ĐHQG –TCCB ngày 12/9/2006 của Giám đốc Đại học Quốc gia 

HCM về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của trường Đại học Bách Khoa; 

- Quyết định số 803/QĐ-ĐHQG –TCCB ngày 16/7/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia 

HCM về việc phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Điều 15 Quy chế về tổ chức và hoạt động của 

trường Đại học Bách Khoa; 

- Quyết định số 261/QĐ-ĐHQG –TCCB ngày 5/4/2010 của Đại học Quốc gia HCM về việc 

ban hành Quy định thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các trường đại học 

thành viên trong Đại học Quốc gia Tp. HCM; 

- Lệnh số 47 L/CTN ngày 03/4/1996 của Chủ tịch nước ban hành Luật Ngân sách Nhà nước; 

- Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự 

chịu trách về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự 

nghiệp công lập; 

- Quy chế Thu chi nội bộ của trường Đại học Bách Khoa ban hành theo Quyết định số 

1627/QĐ-ĐHBK-KHTC ngày 01/7/2014. 

4. CHỮ VIẾT TẮT 

P. QTTB Phòng Quản trị thiết bị 
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BGH Ban Giám hiệu 

5. NỘI DUNG 

5.1. Lưu đồ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Mô tả 

STT Tên công 

việc 

Mô tả công việc Trách 

nhiệm 

Thời 

gian 

Chuẩn chấp nhận Biểu 

mẫu 

1 Phê duyệt 

kinh phí 

Phê duyệt các khoản 

mục kinh phí cho 

P.QTTB. 

Ban 

giám 

hiệu 

Dự trù 

7 ngày 

Bản phê duyệt kinh 

phí mua sắm, sửa 

chữa thiết bị phục vụ 

đào tạo… 

 

2 Thông 

báo lập dự 

trù 

Thông báo gửi các khoa 

về việc lập dự trù để 

phân bổ kinh phí. 

Trưởng 

phòng 

2 ngày Thông báo  

3 Chuyển 

tiếp thông 

Chuyển thông báo đến 

các đơn vị trực thuộc để 

Các 

Khoa 

7 ngày   

BGH phê duyệt kinh phí cho phòng 

P. QTTB thông báo lập dự trù 

Khoa chuyển tiếp thông tin đến BM 

Khoa tổng hợp phản hồi từ các đơn vị trực thuộc 

P.QTTB tổng hợp trình BGH phê duyệt 

BGH thảo luận và phê duyệt 

Khoa lập dự toán kinh phí 

BGH phê duyệt 
Không duyệt 

duyệt 
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tin xác định nhu cầu, xây 

dựng các kế hoạch đầu 

tư phục vụ đào tạo. 

4 Phản hồi Khoa tổng hợp các phản 

hồi và chuyển đến P. 

QTTB. 

Các 

Khoa 

3 ngày Bảng tổng hợp nhu 

cầu mua sắm từ các 

đơn vị trực thuộc 

Mẫu 

dự trù 

kinh 

phí 

(M.02.

01) 

5 Trình phê 

duyệt 

Tổng hợp các yêu cầu, 

xem xét và đưa kiến 

nghị cho BGH về việc 

phê duyệt các yêu cầu 

của các Khoa. 

Trưởng 

phòng 

3 ngày Bảng tổng hợp kinh 

phí do các Khoa đề 

xuất 

 

6 Thảo luận 

và phê 

duyệt 

BGH họp với các Khoa 

để nghe thảo luận về 

các đề xuất của Khoa và 

phê duyệt các hạng mục 

cần thiết. 

Ban 

giám 

hiệu, 

phòng 

QTTB, 

Các 

Khoa 

1 ngày Biên bản họp  

7 Dự toán 

kinh phí 

BCN Khoa làm việc với 

các đơn vị trực thuộc để 

xác định dự toán sau 

cùng trình P.QTTB 

thông qua. 

Các 

Khoa 

7 ngày Dự toán chi tiết và 

kế hoạch lựa chọn 

thầu mua sắm sửa 

chữa vật tư thiết bị 

Mẫu 

dự 

toán 

và kế 

hoạch 

chọn 

thầu 

(M.02.

02) 

8 Phê duyệt 

dự toán 

BGH phê duyệt dự toán. Ban 

giám 

hiệu 

Dự 

kiến 3 

ngày 

  

 

6. HỒ SƠ LƯU 

- Bản phê duyệt kinh phí mua sắm, sửa chữa thiết bị phục vụ đào tạo, kinh phí chống xuống 

cấp CSVC 
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 - Thông báo 

- Biên bản họp 

- Dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn thầu mua sắm sửa chữa vật tư thiết bị 

7. BIỂU MẪU 

- Mẫu dự trù kinh phí (M.02.01) 

- Mẫu dự toán và kế hoạch chọn thầu của các Khoa/Trung tâm đào tạo (M.02.02) 


