
SỞ LAO ĐỘNG –TBXH ĐỒNG NAI
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KHU VỰC 

LONG THÀNNH-NHƠN TRẠCH

Số: 01 /QT-TTCN-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long Thành, ngày 24  tháng 8  năm 2009.

QUY TRÌNH MUA SẮM, SỬA CHỮA TÀI SẢN
TRANG THIẾT BỊ CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

I-QUY TRÌNH MUA SẮM, SỬA CHỮA TÀI SẢN:
1-Từ bộ phận sử dụng tài sản: Đề xuất kiến nghị với trưởng bộ phận (Trưởng khoa,

Trưởng phòng, Ban) xác định cần thiết phải mua sắm, sửa chữa tài sản. Nếu sửa chữa lớn phải có “ 
Biên bản kiểm tra công việc cần sửa chữa”, “Hợp đồng sửa chữa”, “ Biên bản nghiệm thu thanh 
lý”. Nếu sửa chữa nhỏ phải có “ Giấy đề nghị sửa chữa”, “Giấy đề nghị cấp phụ tùng” để Phòng 
Kế toán-Tài vụ có cơ sở làm thủ tục xuất, nhập và thanh toán.

Trưởng Phòng Đào tạo kiểm tra hồ sơ đối với thiết bị dạy học, Trưởng Phòng THTC-HC 
kiểm tra hồ sơ đối với tài sản khác và phải hoàn tất các thủ tục như Biên bản kiểm tra, Giấy đề 
nghị trước khi chuyển qua Phòng Kế toán-Tài vụ.

2-Chuyển Hồ sơ qua Phòng KT-Tài vụ: Kế toán vật tư, tài sản sẽ đối chiếu sổ sách, xác 
nhận có thể điều chuyển hoặc mua mới.

3-Trưởng phòng KT-TV trình BGH trường, xem xét chấp thuận.
4-Lấy báo giá và tiến hành mua hoặc sửa chữa theo đúng quy định hiện hành tại Thông 

tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 và Thông tư số 131/2007/TT-BTC ngày 05/11/2007 (Trên 
20 triệu thẩm định giá và chào giá 3 nơi, trên 100 triệu tổ chức đấu thầu).

Người mua hàng khi lấy hoá đơn bán hàng phải thống nhất đơn giá và đơn vị tính theo 
giấy báo giá và đơn vị tính trong sổ sách quản lý của trường để tiện theo dõi quản lý.

5-Phòng Kế toán-Tài vụ lập dự toán theo báo giá được chấp thuận (Đạt yêu cầu về giá và 
chất lượng kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của nơi sử dụng) trình BGH duyệt.

6-Tiến hành mua sắm, sửa chữa, nghiệm thu, thanh toán cho nơi cung cấp.
II- QUY TRÌNH MUA SẮM VẬT TƯ DẠY THỰC HÀNH:

Tiến hành đầu học kỳ, trước khi nhập học 15 ngày.
1-Cuối kỳ trước: Trưởng khoa/bộ môn có trách nhiệm rà soát kế hoạch bài tập, định mức 

vật tư thực hiện bài tập của từng môn/mô đun của học kỳ sau, gởi Phòng Đào tạo.
2-Đầu học kỳ: Phòng Đào tạo đối chiếu chương trình đào tạo, tổng hợp kế hoạch trình 

BGH phê duyệt (đối với lớp liên kết Cao đẳng nghề Đồng Nai phải có trường CĐN duyệt).
3-Phòng Đào tạo cùng với Phòng KT-Tài vụ trừ tồn kho và xác định số liệu thực mua.
4-Phòng Đào tạo, Khoa/Bộ môn liên hệ lấy báo giá nhiều nơi, ít nhất là 3 nơi khác nhau.
5-Phòng Kế toán-Tài vụ thẩm định và lập dự toán theo báo giá được chấp thuận (đạt

yêu cầu về giá và chất lượng kỹ thuật phù hợp với nơi sử dụng trình BGH duyệt) và giao khoa/bộ 
môn mua sắm theo quy định Nhà nước.

6-Khi đơn vị cung cấp vật tư, hoặc người mua đem hàng về nhập kho, yêu cầu phải có 
Phòng Đào tạo, kế toán vật tư, thủ kho, Trưởng khoa và Xưởng trưởng  thực hiện giao thẳng.

7-Thủ kho phải chịu trách nhiệm, về sự chính xác về số lượng và chất lượng phần hàng 
hoá mà người nhập đã giao cho mình. 

8-Nghiệm thu, thanh lý và thanh toán cho người cung cấp.
Phòng KT-TV có trách nhiệm cung cấp biểu mẫu nêu trên cho toàn trường.
Quy trình này thay thế các quy định trước đây của Trường và được thực hiện từ ngày ký, 

Trường Trung cấp nghề khu vực Long Thành – Nhơn Trạch sẽ điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với 
quy định mới của Nhà nước./.

     Nơi nhận:
-BGH (để chỉ đạo);
-Các Phòng, đơn vị thuộc trường (thực hiện);
-Lưu: VT, KTTV.      
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