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Chương I 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 

Điều 1. Mục đích, yêu cầu, căn cứ và phạm vi áp dụng 

1. Mục đích, yêu cầu 

Quy định này ban hành thống nhất trình tự, thủ tục thực hiện các hoạt động 

kinh tế, tài chính phát sinh tại Viện Đại học Mở Hà Nội (sau đây gọi tắt là Viện) 

nhằm giúp các cán bộ liên quan khi thực hiện các công việc được giao theo đúng 

quy định quản lý tài chính, kế toán hiện hành của Nhà nước và Quy chế chi tiêu 

nội bộ của Viện; thực hiện công khai, minh bạch công tác quản lý tài chính, 

cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực đáp ứng yêu cầu tổ chức, quản lý điều 

hành của Viện. 

2. Phạm vi áp dụng 

Quy trình này áp dụng đối với tất cả các hoạt động kinh tế, tài chính phát 

sinh liên quan đến hoạt động của Viện.  

3. Căn cứ xây dựng quy định 

- Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 về việc ban hành chế 

độ kế toán hành chính sự nghiệp; 

- Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban 

hành kèm theo số Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC; 

-  Thông tư 161/2012/TT-BTC quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các 

khoản chi ngân sách nhà nước qua kho bạc Nhà nước. Thông tư 36/2016/TT-

BTC ngày 01/3/2016 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư 161/2012; 

- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13; 

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 hướng dẫn chi tiết Luật đấu 

thầu về lựa chọn nhà thầu; 

- Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết về sử dụng 

vốn nhà nước trong mua sắm tại các đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Thông tư 11/2015- TT-BKHĐT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối 

với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh; 

- Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy 

định về hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ; 
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- Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn về hóa đơn bán 

hàng hóa, cung ứng dịch vụ; 

- Quy chế chi tiêu nội bộ của Viện Đại học Mở Hà Nội năm 2017 ban hành 

kèm theo Quyết định số 16/QĐ-ĐHM ngày 16/01/2017 và Quyết định số 

286/QĐ-ĐHM ngày 01/8/2017 về việc sửa đổi , bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ 

năm 2017. 

Điều 2. Quy định hạn mức kinh phí được ủy quyền  

1. Hạn mức kinh phí được ủy quyền 

Tại các đơn vị được ủy quyền và đơn vị hạch toán, Trưởng các đơn vị được 

quyết định các khoản chi thường xuyên, mua sắm và sửa chữa tài sản, công cụ 

dụng cụ có giá trị dưới 10 triệu đồng/ lần phát sinh. Tổng các khoản chi liên 

quan đến hoạt động mua sắm, sửa chữa tài sản, CCDC (công cụ dụng cụ) tự thực 

hiện tại đơn vị không quá 50 triệu đồng / năm/ đơn vị. 

2. Trách nhiệm pháp lý về các hoạt động kinh tế trong phạm vi được ủy 

quyền 

Trưởng các đơn vị được ủy quyền và đơn vị hạch toán được quyết định và 

trực tiếp ký kết các hợp động mua bán, thuê mướn, liên kết, hợp tác trong phạm 

vi hạn mức được ủy quyền và phải chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về tính 

hợp pháp, hợp lệ và xác thực của các hoạt động kinh tế đã thực hiện. Bất cứ 

trường hợp nào khi phát hiện có các sai phạm trong việc thực hiện các hoạt động 

kinh tế trong phạm vi được ủy quyền Trưởng các đơn vị sẽ phải chịu các hình 

thức kỷ luật của Nhà trường và đình chỉ các quyền hạn cho phép.  

Điều 3. Thanh toán chuyển khoản và thanh toán cá nhân 

1. Các khoản thanh toán khi mua hàng hóa, dịch vụ từ 5 triệu đồng trở lên 

phải thanh toán chuyển khoản và có đầy đủ các chứng từ theo quy định.  

2. Các khoản thanh toán trên 200.000 đồng/ 1 lần thanh toán phải có hóa đơn 

tài chính. Các khoản thanh toán có hóa đơn tài chính phải bổ sung thêm 01 bản 

chứng minh doanh nghiệp đang tồn tại và vẫn hoạt động tại thời điểm cung cấp 

dịch vụ, hàng hóa tại Website: http://www.gdt.gov.vn   

3. Khi thanh toán thù lao cho cá nhân ngoài trường, mức chi từ  2.000.000 

đồng/1 lần đơn vị  phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% (không phân biệt cá 

nhân có hay chưa có mã số thuế). Đối với cá nhân là người nước ngoài lưu trú ở 

Việt Nam dưới 183 ngày áp dụng mức khấu trừ 20%. 
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4. Các khoản thanh toán cho cá nhân đều phải kèm theo bảng kê thu nhập (mẫu số 

08-BK). 

Điều 4. Thời hạn thanh, quyết toán. 

1. Thời hạn thanh, quyết toán các khoản chi thường xuyên 

Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày kết thúc công việc (đối với chi phí các điểm 

thi của hội đồng thi tốt nghiệp, chậm nhất là 5 ngày), các đơn vị, cá nhân tập 

hợp chứng từ đề nghị thanh, quyết toán. Chứng từ thanh toán được chuyển cho 

kế toán chuyên trách phòng KHTC để kiểm tra và đối chiếu với quy định của 

Nhà nước và của Viện trước khi trình Viện trưởng ký duyệt chi. 

a) Thời gian kiểm tra chứng từ tối đa 5 ngày làm việc. 

b) Các chứng từ phát sinh thu nhập phải kèm bảng kê thu nhập.  

c) Nếu chứng từ chưa đủ điều kiện thanh toán, phòng KHTC sẽ đề nghị cán 

bộ đến thanh toán bổ sung, hoàn chỉnh. 

d) Thời gian bổ sung, hoàn chỉnh chứng từ tối đa là 3 ngày 

e) Các chứng từ sử dụng để thanh toán hoặc thanh toán tạm ứng đều phải là chứng 

từ gốc. 

f) Phòng KHTC sẽ kiểm tra các thủ tục liên quan, khi đã đủ chứng từ, đủ điều 

kiện thanh toán, phòng KHTC sẽ trình ký Viện trưởng ký duyệt và phát hành 

phiếu thu, chi hoặc làm thủ tục chuyển khoản.  

g) Hoạt động tài chính phát sinh trong năm tài chính nào thì phải quyết toán 

trong năm tài chính đó. Nếu các đơn vị, cá nhân không quyết toán đúng thời 

hạn, Phòng KHTC sẽ không tiếp nhận chứng từ và thực hiện thanh toán. 

2. Thời hạn thanh, quyết toán các khoản tạm ứng 

a) Đối với tạm ứng chi thường xuyên:  

Các đơn vị chỉ được tạm ứng chi thường xuyên của tháng tiếp theo khi đã 

thanh, quyết toán tạm ứng chi thường xuyên của tháng trước. Hạn chậm nhất là ngày 

mùng 5 của tháng sau phải nộp chứng từ thanh toán tạm ứng chi thường xuyên 

của tháng trước. 

b) Đối với các khoản tạm ứng để thực hiện các nhiệm vụ được giao:  

Giấy đề nghị tạm ứng phải ghi rõ thời hạn thanh toán tạm ứng, thời hạn thanh 

toán sau 10 ngày kể từ ngày công việc được giao hoàn thành. Một người nếu phải 

tạm ứng cho nhiều công việc thì  phải thanh toán tạm ứng cho công việc trước mới 
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được tạm ứng cho công việc sau (có xác nhận của kế toán viên chuyên quản của 

Phòng KHTC). 

Các khoản tạm ứng quá hạn (45 ngày làm việc) không thực hiện thanh toán tạm 

ứng, sẽ không được tạm ứng các công việc tiếp theo và đề nghị Viện trưởng có biện 

pháp thu hồi khoản kinh phí đã tạm ứng. 

3. Thanh quyết, toán hỗ trợ tư vấn tuyển sinh hệ không chính quy 

Hàng tháng, sau khi đơn vị đào tạo đã đối chiếu và chuyển các bảng kê các 

khoản thu phí và học phí học kỳ đầu về Viện, Phòng KHTC căn cứ thông tin 

trên phần mềm hỗ trợ tuyển sinh sẽ thanh toán kinh phí hỗ trợ tuyển sinh cho 

người tư vấn. 

4.  Thời hạn duyệt tờ trình 

Các hoạt động tài chính vượt trên hạn mức cho phép tại Khoản 1 Điều 2 của 

Quy định này tại các đơn vị được ủy quyền, đơn vị hạch toán và các hoạt động 

tài chính phát sinh không thường xuyên tại các đơn vị không được ủy quyền đều 

phải lập Tờ trình (ghi rõ nguồn chi), kèm theo Dự toán và Kế hoạch thực hiện về 

Phòng KHTC kiểm tra và trình Viện trưởng ký duyệt. Thời gian kiểm tra dự 

toán tối đa 5 ngày. 
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Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Mục 1 

 THANH, QUYẾT TOÁN CÁC KHOẢN THU 

Điều 5. Thanh, quyết toán thu các khoản học phí 

1. Nguyên tắc thanh, quyết toán 

a) Công tác thu, nộp học phí được thực hiện hàng tháng. Cuối tháng các đơn 

vị tổng hợp kinh phí đã thu trong tháng và nộp toàn bộ về phòng KHTC. 

b) Các đơn vị thu học phí và nộp các bảng kê chi tiết và Bảng tổng hợp học 

phí thu được theo từng kỳ về phòng KHTC để đối chiếu theo nguyên tắc: 

+ Hệ chính quy nộp:  

- Danh sách dự kiến thu vào các Tuần 4 của học kỳ I, II và Tuần 3 của học 

kỳ phụ  (Mẫu 01, 02a, 02b – ĐCTHK - phần dự kiến); 

- Danh sách sinh viên theo số đã thu, chưa thu được vào các Tuần 8 của học 

kỳ I, II và Tuần 6 của học kỳ phụ (Mẫu 01, 02a, 02b - ĐCTHK); 

- Quyết toán học phí theo từng sinh viên hàng kỳ vào các Tuần 18 của học 

kỳ I, II và Tuần 12 của học kỳ phụ (Mẫu 01, 02a, 02b - ĐCTHK); 

- Bảng tổng hợp học phí theo từng lớp, hệ, khóa hàng kỳ (Mẫu 01, 02a, 02b 

– ĐCTHK); 

+ Hệ không chính quy nộp:  

- Bảng đối chiếu quyết toán học phí theo từng sinh viên và Bảng tổng hợp 

tình hình thu học phí theo hàng kỳ chậm nhất ngày 30/6 và 31/12 (Từ mẫu 

01-ĐCTHK đến 05b-ĐCTHK). 

2. Thủ tục thanh toán 

a) Các đơn vị, cá nhân đến nộp tiền mặt: Viết Giấy nộp tiền (mẫu số 01-NT)  

ghi rõ nội dung, lý do nộp và chuyển cho kế toán phòng KHTC viết Phiếu thu.  

b) Các đơn vị trong Viện nộp kinh phí (các khoản phải phân bổ) phải kèm 

theo Bảng kê phân bổ kinh phí theo quy định và danh sách sinh viên (nếu là học 

phí, lệ phí) (mẫu 02-NT).  

c) Đối với các đơn vị liên kết khi nộp tiền phải kèm theo Bảng kê có xác 

nhận của khoa chuyên môn. 
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Điều 6. Thanh, quyết toán các khoản phí, lệ phí 

1. Đối với các khoản lệ phí xét tuyển, lệ phí tuyển sinh hệ vừa làm vừa học, 

văn bằng hai. 

Đơn vị phải nộp về Phòng KHTC ngay sau khi có quyết định cho phép thí sinh 

dự thi. Chứng từ bao gồm: Quyết định cho phép thí sinh dự thi; Bảng kê danh 

sách sinh viên nộp tiền; Giấy nộp tiền; Phiếu thu. 

2. Đối với khoản lệ phí xét tuyển, phí nhập học hệ Từ xa  

Hàng tháng sau khi có quyết định nhập học  và khai giảng học kỳ đầu, đơn vị 

đào tạo phải đôn đốc các đơn vị liên kết/ trạm đào tạo từ xa nộp ngay lệ phí xét 

tuyển, phí nhập học và học phí kỳ đầu về Viện (kèm theo Quyết định trúng tuyển, 

Quyết định công nhận sinh viên nhập học và danh sách sinh viên). 

3. Đối với kinh phí thi chuần đầu ra 

Căn cứ số lượng sinh viên đăng ký dự thi (theo số đã thống nhất với phòng 

Quản lý đào tạo), các đơn vị nộp kinh phí về phòng KHTC trước thời gian thi 1 

tuần (căn cứ vào kế hoạch của Viện). Chứng từ gồm có: 

- Danh sách sinh viên đăng ký dự thi (chi tiết theo từng kỹ năng); 

- Giấy nộp tiền; 

- Bảng phân bổ kinh phí. 

4. Đối với học phí môn thi tốt nghiệp từ xa 

Chậm nhất sau 5 ngày làm việc kể từ khi hội đồng thi kết thúc, các đơn vị, 

trung tâm địa phương phải nộp học phí môn thi tốt nghiệp về Viện Đại học Mở 

Hà Nội (kèm theo quyết định sinh viên đủ điều kiện dự thi, danh sách sinh viên 

dự thi; bảng đối chiếu kinh phí phải nộp) 

5. Các khoản phí, lệ phí khác. 

Các đơn vị có các khoản thu phát sinh phải lập danh sách và bảng kê thu tiền 

nộp về Phòng KHTC định kỳ hàng tháng. 

Điều 7.  Các khoản thu khác 

Thực hiện nộp về phòng KHTC ngay sau khi phát sinh thu cùng hóa đơn, 

chứng từ hợp pháp. 
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Mục 2 

 THANH, QUYẾT TOÁN CÁC KHOẢN CHI THƯỜNG XUYÊN 

Điều 8.  Thanh, quyết toán các khoản chi cá nhân 

1. Thanh toán lương, lương tăng thêm, các khoản phụ cấp khác 

a) Thanh toán lương cơ bản, chế độ thai sản và ốm đau cho người lao động: 

 Toàn bộ các chứng từ liên quan đến thanh toán chế độ tiền lương – bảo hiểm 

- ốm đau cho người lao động, các đơn vị nộp về Phòng Tổ chức Hành chính theo 

các mốc thời gian quy định và Phòng Tổ chức Hành chính sẽ chuyển cho Phòng 

Kế hoạch Tài chính để thực hiện thanh toán trong tháng chậm nhất là ngày mùng 

4 hàng tháng, cụ thể như sau: 

- Bảng chấm công của tháng trước nộp về Phòng Kế hoạch- Tài chính chậm 

nhất là ngày mùng 4 hàng tháng; 

- Khi có biến động về lao động các chứng từ liên quan như: Quyết định, 

Thông báo, Hợp đồng lao động, Đơn xin thôi việc, Đơn xin nghỉ không lương 

(từ 15 ngày trở lên) và các chứng từ có liên quan khác, các đơn vị nộp cho 

Phòng Tổ chức Hành chính chậm nhất là ngày mùng 4 hàng tháng; 

b) Lương tăng thêm và thanh toán giảng dạy của cán bộ cơ hữu:  

Các đơn vị nộp Bảng thanh toán (các mẫu liên quan) gửi kèm bản mềm và các 

chứng từ liên quan về phòng KHTC chậm nhất vào ngày 17 hàng tháng. 

c) Thanh toán làm thêm giờ (thanh toán cùng với các khoản thanh toán cho cá 

nhân hàng tháng). 

- Tờ trình về thực hiện làm thêm giờ được Viện trưởng duyệt  

- Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ (mẫu 05-BL). 

- Bảng chấm công làm thêm giờ - đối với các công việc phải làm thêm 

thường xuyên (mẫu 06-BL) hoặc giấy báo làm thêm giờ - đối với các 

công việc đột xuất (mẫu 07-BL). 

2. Thanh toán tiền giảng dạy, ra đề, chấm bài của giáo viên thỉnh giảng 

a) Thanh toán tiền giảng dạy, ra đề, chấm bài 

- Bảng kê chứng từ thanh toán/ tạm ứng (kho bạc); 

- Bảng thanh toán tiền giảng dạy, ra đề, chấm bài (mẫu 01-GD, 02-GD) có 

chữ ký của lãnh đạo đơn vị, Viện trưởng (khấu trừ 10% thuế TNCN đối 
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với các giáo viên thỉnh giảng có thu nhập chịu thuế từ 2 triệu đồng trở lên cho 

một lần thanh toán); 

- Xác nhận giảng dạy (hoặc giấy mời giảng hoặc hợp đồng giảng dạy); 

- Kế hoạch (lịch) giảng dạy; 

- Bảng kê số lượng bài chấm kèm theo phiếu mời chấm (mẫu 07-GD); 

- Bảng thanh toán tiền chấm bài thi (mẫu 06-GD); 

- Bảng kê số lượng đề thi kèm theo biên bản giao nhận đề thi (mẫu 05-GD); 

- Bảng thanh toán tiền ra đề thi (mẫu 04-GD); 

- Đối với đơn vị liên kết được Viện ủy quyền giảng dạy một số môn cơ sở, 

khi thanh toán phải có hợp đồng ủy quyền (photo), Bảng kê thanh toán, 

lịch học (kế hoạch giảng dạy), Bảng phân công giáo viên, danh sách giảng 

viên có xác nhận của khoa quản lý (photo), Bảng kê xác nhận giờ giảng 

có chữ ký của giáo vụ và Trưởng đơn vị liên kết, phiếu thu có dấu và chữ 

ký của lãnh đạo đơn vị. 

b) Thanh toán tiền hướng dẫn tốt nghiệp: 

- Bảng phân công giáo viên hướng dẫn (gồm họ tên sinh viên, tên đề tài 

TN, tên giáo viên hướng dẫn); 

- Bảng tổng hợp số lượng đề tài tốt nghiệp của từng giáo viên hướng dẫn; 

- Bảng thanh toán tiền hướng dẫn. 

3. Thanh toán bảo hiểm xã hội 

a) Thanh toán chế độ thai sản, dưỡng sức, ốm đau:  

- Thanh toán chế độ thai sản: Khi có cán bộ nghỉ chế độ thai sản các đơn vị 

thông báo bằng văn bản về phòng KHTC chậm nhất ngày 4 của tháng sau 

và nộp Bản sao Giấy khai sinh, Giấy ra viện và các chứng từ có liên quan 

đến sinh vào ngày cuối cùng của tháng sau tháng sinh cho P.TCHC để 

thực hiện thanh toán chế độ thai sản trong tháng và chế độ dưỡng sức thai 

sản. Trường hợp nghỉ trước dự kiến sinh phải có đơn nộp về phòng TCHC 

trước 01 tháng. 

- Thanh toán chế độ ốm đau: Các đơn vị nộp Giấy ra viện và các chứng từ 

liên quan đến ốm đau vào ngày cuối cùng của tháng sau cho P.TCHC để 

thực hiện thanh toán chế độ ốm đau. 

b)  Công tác đối chiếu và nộp BHXH. 
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- Hàng tháng phòng TCHC thực hiện công tác đối chiếu về bảo hiểm với 

Phòng KHTC theo mẫu của cơ quan bảo hiểm vào ngày 10 hàng tháng;  

- Đối chiếu kinh phí bảo hiểm phải nộp trong tháng theo thông báo của cơ 

quan bảo hiểm vào ngày 20 hàng tháng; 

- Nộp BHXH cho cơ quan BH vào ngày 25 hàng tháng. 

Điều 9. Thanh toán công tác phí 

1. Công tác trong nước 

a) Chứng từ tạm ứng đi công tác 

Các cán bộ, giảng viên hoặc Trưởng đoàn công tác ngay sau khi có quyết định cử 

đi công tác có trách nhiệm chuyển chứng từ tạm ứng về Phòng KHTC trước 02 ngày 

làm việc để làm thủ tục tạm ứng . Các chứng từ tạm ứng gồm: 

- Giấy triệu tập, thư mời hoặc giấy đề nghị được Viện trưởng phê duyệt (bản 

photo); 

- Quyết định cử đi công tác (bản photo); 

- Dự trù kinh phí được duyệt (bản photo - mẫu 02-CT); 

- Giấy đề nghị tạm ứng (mẫu C32-HD) có xác nhận của lãnh đạo đơn vị 

(hoặc trưởng đoàn). 

b) Chứng từ thanh toán tạm ứng sau khi kết thúc đợt công tác. 

Trong thời gian 10 ngày kể từ khi hoàn thành đợt công tác, cán bộ được cử đi 

công tác hoàn tất chứng từ và thực hiện thanh toán hoặc thanh toán tạm ứng gửi 

về phòng KHTC kiểm soát và trình Viện trưởng ký. Chứng từ thanh toán gồm: 

- Giấy triệu tập, thư mời hoặc giấy đề nghị được Viện trưởng phê duyệt (bản 

gốc); 

- Dự trù kinh phí được duyệt (bản gốc); 

- Quyết định cử đi công tác (bản gốc); 

- Biên bản làm việc (khi đi làm việc, đi giám sát tại trung tâm điạ phương); 

- Giấy đề nghị thanh toán (mẫu C37-HD) (đối với trường hợp không tạm 

ứng khi đi công tác); 

- Giấy thanh toán tạm ứng (mẫu C33-HD) (đối với trường hợp có tạm ứng 

khi đi công tác); 
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- Giấy đi đường có chữ ký, đóng dấu của phòng Tổ chức hành chính 

(Phòng TCHC) và nơi đến công tác. Giấy đi đường phải ghi rõ phương 

tiện đi lại, thời gian đi, về, lý do đi, cá nhân đi công tác ký giấy đi đường; 

- Vé máy bay, ô tô, tàu hỏa: Hóa đơn tài chính, vé và thẻ lên máy bay hoặc 

thẻ đăng ký trực tuyến, nếu đi bằng phương tiện ô tô, tàu hỏa phải có cuống vé 

và vé xe; 

- Hóa đơn thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác (hóa đơn tài chính nếu 

thanh toán theo thực tế nhưng không được vượt mức khoán theo Quy chế 

chi tiêu nội bộ). Trường hợp thanh toán phòng nghỉ theo mức khoán theo 

Quy chế chi tiêu nội bộ thì không cần hóa đơn tài chính.; 

- Bảng thanh toán kinh phí đi công tác  (Mẫu 03-CT); 

- Bảng thanh toán khoán công tác phí (Mẫu 04-CT). 

Lưu ý: 

- Trường hợp cán bộ chưa đủ tiêu chuẩn đi máy bay, nhưng do yêu cầu 

công việc được lãnh đạo cử đi công tác bằng phương tiện máy bay, khi 

thanh toán phải có tờ trình được Viện trưởng phê duyệt cho phép đi máy 

bay. 

- Nếu đi bằng phương tiện tự túc, hoặc không có vé thì sẽ thanh toán theo 

mức khoán chi như trong Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành. 

- Nếu không có hóa đơn tài chính về tiền thuê phòng nghỉ thì sẽ thanh toán 

theo mức khoán chi như trong Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành. 

- Chi phí phòng nghỉ tại khách sạn không bao gồm phí dịch vụ. 

- Nếu đi công tác theo đoàn, các khoản chi phí về vé máy bay, thuê tàu, xe, 

thuê phòng nghỉ thanh toán theo đoàn và tùy theo mức kinh phí sẽ thực 

hiện theo các quy định mua sắm - Chương 3 Quy chế chi tiêu nội bộ hiện 

hành 

2. Công tác nước ngoài  

a) Chứng từ tạm ứng đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài bao gồm: 

- Thư mời và các văn bản có liên quan (bản photo và có bản dịch kèm 

theo); 

- Quyết định cử đi công tác nước ngoài (bản photo); 

- Kế hoạch đoàn ra được duyệt (bản photo); 
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- Giấy đề nghị tạm ứng (mẫu C32-HD) có xác nhận của lãnh đạo đơn vị 

(hoặc trưởng đoàn); 

- Dự trù kinh phí đi nước ngoài được duyệt (bản photo kèm lịch trình 

chuyến đi, chương trình làm việc) (mẫu 05a-CT, 05b-CT). 

Lưu ý: Khi có quyết định cử đi công tác nước ngoài của cấp có thẩm quyền, 

trưởng đoàn hoặc cán bộ, giảng viên được cử đi công tác, học tập tại nước 

ngoài phải hoàn tất thủ tục để làm thủ tục tạm ứng với Kho bạc mua ngoại tệ cho 

đoàn theo quy định). 

b) Chứng từ thanh toán tạm ứng sau khi kết thúc đợt đi công tác 

Trong thời gian 15 ngày kể từ khi về nước, cán bộ được cử đi công tác nước 

ngoài hoàn tất chứng từ và thực hiện thanh toán hoặc thanh toán tạm ứng gửi về 

phòng KHTC kiểm soát và trình Viện trưởng ký. Chứng từ thanh toán gồm: 

- Dự trù kinh phí đi nước ngoài được duyệt (bản gốc); 

- Lịch trình chuyến đi của đơn vị nước ngoài mời hoặc của người đi công 

tác kê chi tiết thời gian đi và về (bản gốc); 

- Giấy đề nghị thanh toán (mẫu C37-HD) (đối với trường hợp không tạm 

ứng khi đi công tác); 

- Giấy thanh toán tạm ứng (mẫu C33-HD) (đối với trường hợp có tạm ứng 

khi đi công tác); 

- Nếu đi bằng máy bay phải có hóa đơn, vé máy bay, thẻ lên máy bay, hợp 

đồng, thanh lý hợp đồng (sử dụng hợp đồng và thanh lý hợp đồng  nếu 

tổng giá trị  tiền vé từ 20 triệu đồng trở lên); 

- Nếu đi bằng phương tiện ô tô, tàu hỏa phải, có cuống vé tàu xe, hóa đơn, 

hợp đồng, thanh lý hợp đồng (sử dụng hợp đồng và thanh lý hợp đồng nếu 

tổng giá trị tiền vé từ 20 triệu đồng trở lên);  

- Tiền phụ cấp lưu trú, tiền thuê phòng nghỉ, tiền ăn tiêu vặt, phương tiện đi 

lại từ sân bay đến nơi ở và ngược lại: thanh toán theo mức khoán hoặc 

mức chi thực tế (xuất trình chứng từ hợp lệ) nhưng không vượt quá mức 

quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài 

chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công 

tác ngắn hạn ở nước ngoài; 

- Thư mời và các văn bản có liên quan (bản gốc và bản dịch tiếng Việt có 

xác nhận của phòng NCKH & HTQT); 

- Quyết định cử đi công tác nước ngoài (bản gốc); 
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- Kế hoạch đoàn ra đã được duyệt (bản gốc); 

- Báo cáo kết quả chuyến công tác; 

- Tỷ giá quy đổi giữa đồng đô la Mỹ và đồng ngoại tệ khác được căn cứ 

vào chứng từ đổi tiền hợp pháp của nước đến công tác; 

- Bảng thanh toán kinh phí đi công tác (mẫu 06a-CT và 06b-CT). 

Lưu ý:   

- Nếu thanh toán theo mức khoán chi thì kèm theo bảng kê nhận tiền (không 

cần hóa đơn). 

- Nếu đi công tác theo đoàn, các khoản chi phí về vé máy bay, thuê tàu, xe, 

thuê phòng nghỉ thanh toán theo đoàn và tùy theo mức kinh phí sẽ thực 

hiện theo các quy định mua sắm - Mục 3 và theo Quy chế chi tiêu nội bộ 

hiện hành. 

c) Thanh toán đoàn vào. 

Chứng từ bao gồm: 

- Tờ trình đón tiếp đoàn vào được duyệt; 

- Thư mời của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội; 

- Lịch và kế hoạch làm việc; 

- Dự toán, quyết toán; Hóa đơn tài chính và các chứng từ có liên quan; 

- Biên bản làm việc. 

Điều 10. Thanh toán học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên, 

miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên thuộc đối tượng chế 

độ, chính sách và trả lại học phí cho sinh viên  

1. Chi trả học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên 

a) Các Khoa đối chiếu số liệu với phòng Kế hoạch tài chính để xác định quỹ 

học bổng khuyến khích học tập của đơn vị mình;  

b) Các Khoa lập danh sách chi học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên 

(theo mẫu) gửi phòng CTCT&SV tổng hợp và làm thủ tục thanh toán. Chứng từ 

thanh toán gồm có: 

- Giấy đề nghị thanh toán; 

- Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng (mẫu 01-BK); 

- Bảng kê gửi ngân hàng (mẫu 03-BK); 
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- Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập;  

- Bảng tổng hợp sinh viên nhận học bổng (theo từng đơn vị, từng loại học 

bổng; 

2. Danh sách sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập. 

3. Chi trả kinh phí miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên 

thuộc đối tượng chế độ, chính sách 

a) Kinh phí miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập của sinh viên được 

chi trả sau khi Viện nhận được kinh phí của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao.  

b) Chứng từ thanh toán gồm có: 

- Giấy đề nghị thanh toán (mẫu C37-HD); 

- Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng (mẫu 01-BK); 

- Bảng kê gửi ngân hàng (mẫu 01-BK) ; 

- Quyết định công nhận sinh viên được hỗ trợ chi phí học tập;  

- Danh sách sinh viên được miễn giảm học phí hoặc hỗ trợ chi phí học tập 

(Tổng hợp danh sách để làm thủ tục thanh toán và danh sách sinh viên của từng 

đơn vị).  

4. Trả lại học phí cho sinh viên chính quy đã nhập học nhưng xin thôi học 

Sinh viên thôi học sẽ được hoàn trả học phí đã nộp, thủ tục như sau: 

- Giấy đề nghị thanh toán (mẫu C37-HD); 

- Đơn xin thôi học của sinh viên (có xác nhận của phòng Đào tạo, lãnh đạo 

khoa, Trung tâm đồng ý cho sinh viên thôi học); 

- Bảng kê danh sách sinh viên thôi học nhận tiền trả lại (ghi rõ số tiền, lớp, 

khóa) (có ký nhận); 

- Bảng phân bổ kinh phí (phân bổ ngược). 

Điều 11. Thanh toán các khoản chi thường xuyên khác 

1. Thanh toán tiền photo, in ấn 

Tiền photo, in ấn được thanh toán hàng tháng  gồm những chứng từ sau: 

- Kế hoạch cấp phát (đối với các tài liệu in ấn, photo sử dụng cấp phát cho 

nhiều đối tượng); 

- Hợp đồng, biên bản nghiệm thu và thanh lý, hoá đơn tài chính; 
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- Bảng kê chi tiết nội dung tài liệu pho to có ký xác nhận; 

- Bảng tổng hợp tiền photo có ký xác nhận của cửa hàng và phê duyệt của lãnh đạo 

đơn vị; 

- Giấy đề nghị thanh toán (mẫu C37-HD) hoặc giấy thanh toán tạm ứng (mẫu 

C33-HD); 

- Giấy biên nhận (đối với phòng Tổ chức HC). 

Lưu ý: Tùy theo giá trị mỗi lần thanh toán sẽ thực hiện theo quy trình mua 

sắm của Mục 3. 

2. Thanh toán tiền họp, làm việc với các đối tác 

- Giấy đề nghị thanh toán (mẫu C37-HD) hoặc giấy thanh toán tạm ứng (mẫu 

C33-HD); 

- Bảng thanh toán tiền họp (hoặc làm việc); 

- Biên bản họp hoặc Biên bản làm việc. 

3. Thanh toán thuê khoán quản lý, hợp tác đào tạo (cho đơn vị liên kết đào 

tạo).  

- Giấy đề nghị thanh toán (mẫu C37-HD); 

- Bảng kê thanh toán; 

- Bảng tổng hợp thanh toán; 

- Bảng tính kinh phí quản lý (đơn vị liên kết lập); 

- Hợp đồng thuê khoán quản lý;  

- Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng ; 

- Đối với khoản thuê khoán với các đơn vị nếu không có hóa đơn phải có Phiếu 

thu. 

4. Thanh toán hội đồng xét miễn môn 

- Giấy đề nghị thanh toán (mẫu C37-HD); 

- Quyết định thành lập hội đồng xét miễn môn; 

- Quyết định công nhận các môn được miễn; 

- Bảng kê thanh toán tiền. 

5. Thanh toán hội đồng công nhận kết quả học tập, xét tốt nghiệp 

- Giấy đề nghị thanh toán (mẫu C37-HD); 
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- Quyết định thành lập Hội đồng; 

- Biên bản họp công nhận kết quả học tập, xét tốt nghiệp; 

- Bảng tổng hợp số sinh viên được xét; 

- Bảng kê thanh toán tiền (mẫu 02-BK). 
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Mục 3  

THANH, QUYẾT TOÁN CÁC HOẠT ĐỘNG MUA SẮM, SỬA 

CHỮA, XÂY LẮP, THUÊ MƯỚN 

Điều 12. Các trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn 

1. Đối với các gói sửa chữa, thuê mướn, mua sắm thường xuyên có giá trị dưới 5 

triệu. 

TT Danh mục chứng từ thực hiện Mẫu biểu Đơn vị thực hiện 

1 Tờ trình và dự trù kinh phí   - Đơn vị ủy quyền, đơn vị 

hạch toán do Trưởng đơn 

vị phê duyệt 

- Các đơn vị không được 

ủy quyền trình Viện 

trưởng phê duyệt 

2 Hóa đơn tài chính, 01 Báo giá  Đơn vị thực hiện mua sắm 

3 Biên bản giao nhận  Đơn vị thực hiện mua sắm 

4 Giấy đề nghị thanh toán hoặc 

Giấy thanh toán tạm ứng  

Mẫu C37-HD  

Mẫu C33-HD 

Đơn vị thực hiện mua sắm 

2. Đối với các gói sửa chữa, thuê mướn, mua sắm thường xuyên có giá trị từ 

5 triệu  đến 10 triệu. 

TT 
Danh mục chứng từ thực 

hiện 
Mẫu biểu Đơn vị thực hiện 

1 Tờ trình và dự trù kinh phí   - Đơn vị ủy quyền, đơn vị 

hạch toán do Trưởng đơn 

vị phê duyệt 

- Các đơn vị không được 

ủy quyền trình Viện 

trưởng phê duyệt 

2 Hợp đồng và Biên bản thanh 

lý hợp đồng (chỉ áp dụng đối 

với các hoạt động thuê 

mướn) 

 Trưởng đơn vị  được ủy 

quyền hoặc Viện trưởng 

ký  
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4 Hóa đơn tài chính, 03 Báo giá 

 

 Đơn vị mua sắm tiếp nhận 

của nhà cung cấp 

5 Biên bản giao nhận  Đơn vị mua sắm tiếp nhận 

của nhà cung cấp 

6 Biên bản bàn giao (Đối với 

hoạt động mua sắm các công 

cụ, dụng cụ, tài sản nhỏ) 

 

Mẫu C50 - 

HD 

Đơn vị mua sắm sau khi 

nhận tài sản báo lại  Phòng 

TCHC, P TCHC lập 3 

Biên bản bàn giao cho đơn 

vị sử dụng, 01 bản lưu tại 

đơn vị sử dụng, 01 bản lưu 

tại phòng TCHC và 01 bản 

chuyển cho phòng KHTC 

ghi sổ 

6 Giấy đề nghị thanh toán hoặc 

Giấy thanh toán tạm ứng  

Mẫu C37-HD  

Mẫu C33-HD 

Đơn vị thực hiện mua sắm 

3. Đối với các gói  xây lắp, sửa chữa, thuê mướn, mua sắm thường xuyên có 

giá trị từ trên 10 triệu  đến 20 triệu. 

TT Danh mục chứng từ thực 

hiện 

Mẫu biểu Đơn vị thực hiện 

1 Tờ trình và dự trù kinh phí   Đơn vị có nhu cầu trình 

Phòng TCHC (đối với mua 

sắm, sửa chữa, thuê mướn 

tài sản cố định lập bảng 

xác nhận hiện trạng tài sản 

gửi cùng); Phòng KHTC 

và Viện trưởng phê duyệt  

2 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

kèm 3 báo giá của 3 nhà 

cung cấp. 

 Đơn vị thực hiện lập gửi 

kèm Tờ trình. 

3 Quyết định chỉ định nhà 

thầu  

Mẫu 10, 

12-MS 

Đơn vị thực hiện lập để 

trình Viện trưởng duyệt 

4 Hợp đồng  Trưởng đơn vị thực hiện 

ký nháy, chuyển cho 

Phòng KHTC kiểm tra và 
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ký nháy, sau đó trình Viện 

trưởng duyệt 

5 Biên bản thanh lý hợp đồng  Trưởng đơn vị thực hiện 

ký nháy, chuyển cho 

Phòng KHTC kiểm tra và 

ký nháy, sau đó trình Viện 

trưởng ký 

6 Hóa đơn tài chính 

 

 Đơn vị thực hiện tiếp nhận 

của nhà cung cấp 

7 - Biên bản giao nhận hoặc 

Biên bản nghiệm thu tài sản, 

hàng hóa, dịch vụ hoàn 

thành 

- Bảng xác định giá trị khối 

lượng hoàn thành (đối với 

xây lắp, sửa chữa CTXD) 

- Bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ 

hoàn công (đối với xây lắp, 

sửa chữa CTXD 

 Đơn vị thực hiện và nhà 

cung cấp cùng đại diện của 

Phòng KHTC, Phòng 

TCHC (đối với mua sắm, 

sửa chữa, thuê mướn tài 

sản cố định) 

8 Biên bàn bàn giao tài sản 

cho bộ phận sử dụng (Đối 

với mua sắm, thuê mướn 

TSCĐ) 

Mẫu C50 - 

HD 

Phòng TCHC lập 3 Biên 

bản bàn giao cho đơn vị sử 

dụng, 01 bản lưu tại đơn vị 

sử dụng, 01 bản lưu tại 

phòng TCHC và 01 bản 

chuyển cho phòng KHTC 

ghi sổ 

9 Giấy đề nghị thanh toán  

Giấy thanh toán tạm ứng  

Mẫu C37-HD  

Mẫu C33-HD 

Đơn vị thực hiện  

4. Các gói mua sắm  thường xuyên. 

Giá trị gói thầu từ 20 triệu không quá 100 triệu, các gói dịch vụ tư vấn, phi tư 

vấn, dịch vụ công không quá 500 triệu, xây lắp, hỗn hợp, sản phẩm công không 

quá 1 tỷ đồng; gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hậu quả hoặc để xử lý 

kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng được áp dụng hình thức chỉ định 

thầu rút gọn.  
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TT Danh mục chứng từ thực 

hiện 
Mẫu biểu Đơn vị thực hiện 

1 Tờ trình và dự trù kinh phí   Đơn vị có nhu cầu trình 

Phòng TCHC (đối với mua 

sắm, sửa chữa, thuê mướn 

tài sản cố định đơn vị có 

nhu cầu lập bảng xác nhận 

hiện trạng tài sản gửi 

cùng); Phòng KHTC và 

Viện trưởng phê duyệt  

2 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

kèm 3 báo giá của 3 nhà CC 

Mẫu 04-

MS 

Đơn vị thực hiện lập gửi 

kèm Tờ trình 

3 Quyết định phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu  

Mẫu 05-

MS 

Đơn vị thực hiện lập trình 

Phòng KHTC và Viện 

trưởng phê duyệt  

4 Dự thảo hợp đồng Mẫu 01-

MS 

Đơn vị thực hiện lập 

5 Biên bản thương thảo hợp 

đồng 

Mẫu 08-

MS 

Đơn vị thực hiện và nhà 

cung cấp lập 

6 Quyết định chỉ định nhà thầu Mẫu 10, 

12-MS 

Đơn vị thực hiện trình 

Viện trưởng duyệt 

7 Hợp đồng  Trưởng đơn vị thực hiện 

ký nháy, chuyển cho 

Phòng KHTC kiểm tra sau 

đó trình Viện trưởng ký 

8 Biên bản thanh lý hợp đồng  Trưởng đơn vị thực hiện 

ký nháy, chuyển cho 

Phòng KHTC kiểm tra, ký 

nháy, sau đó trình Viện 

trưởng ký 

9 Hóa đơn tài chính 

 

 Đơn vị thực hiện tiếp nhận 

của nhà cung cấp 

10 - Biên bản giao nhận hoặc 

Biên bản nghiệm thu tài sản, 

 Đơn vị thực hiện và nhà 

cung cấp cùng đại diện của 
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hàng hóa, dịch vụ hoàn thành 

- Bảng xác định giá trị khối 

lượng hoàn thành (đối với 

xây lắp, sửa chữa CTXD) 

- Bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ 

hoàn công (đối với xây lắp, 

sửa chữa CTXD 

Phòng KHTC, Phòng 

TCHC (đối với mua sắm, 

sửa chữa, thuê mướn tài 

sản cố định) 

11 Biên bàn bàn giao tài sản 

cho bộ phận sử dụng (Đối 

với mua sắm, thuê mướn 

TSCĐ) 

Mẫu C50 - 

HD 

Phòng TCHC lập 3 Biên 

bản bàn giao cho đơn vị sử 

dụng, 01 bản lưu tại đơn vị 

sử dụng, 01 bản lưu tại 

phòng TCHC và 01 bản 

chuyển cho phòng KHTC 

ghi sổ 

12 Giấy đề nghị thanh toán hoặc 

Giấy thanh toán tạm ứng  

Mẫu C37-HD  

Mẫu C33-HD 

Đơn vị thực hiện mua sắm 

 

Điều 13. Các trường hợp áp dụng chỉ định thầu thông thường  

Áp dụng với đối với những gói thầu được phép chỉ định thầu theo Điều 22 - 

Luật Đấu thầu trừ những trường hợp cho phép ở Điều 12. 

TT Danh mục chứng từ thực hiện Mẫu biểu Đơn vị thực hiện 

1 Tờ trình và dự trù kinh phí   Đơn vị có nhu cầu trình 

Phòng TCHC (đối với mua 

sắm, sửa chữa, thuê mướn 

tài sản cố định đơn vị có 

nhu cầu lập bảng xác nhận 

hiện trạng tài sản gửi 

cùng); Phòng KHTC và 

Viện trưởng phê duyệt 

2 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

kèm 3 báo giá của 3 nhà cung 

cấp. 

Mẫu 04-

MS 

Đơn vị thực hiện lập gửi 

kèm Tờ trình 

3 Quyết định phê duyệt kế Mẫu 05- Đơn vị thực hiện lập trình 
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hoạch lựa chọn nhà thầu MS Phòng KHTC, Viện trưởng 

duyệt 

4 Lập hồ sơ yêu cầu Mẫu 01-

MS 

Đơn vị thực hiện 

5 Báo cáo thẩm định hồ sơ và 

phê duyệt hồ sơ yêu cầu 

Mẫu 02- 

MS 

Phòng KHTC, Phòng 

TCHC (đối với mua sắm, 

sửa chữa, thuê mướn tài 

sản cố định) thẩm định và 

trình Viện trưởng phê 

duyệt 

6 Hồ sơ đề xuất của nhà thầu  Đơn vị thực hiện tiếp nhận 

hồ sơ đề xuất 

7 Biên bản đánh giá hồ sơ đề 

xuất 

 Viện trưởng ra quyết định 

thành lập Ban  đánh giá hồ 

sơ đề xuất dựa trên tư vấn 

của Phòng KHTC, Phòng 

TCHC (đối với mua sắm, 

sửa chữa, thuê mướn tài 

sản cố định), Ban lập biên 

bản đánh giá hồ sơ đề xuất 

của nhà thầu. 

8 Tờ trình phê duyệt nhà thầu Mẫu 09-

MS 

Đơn vị thực hiện lập, trình 

Viện trưởng phê duyệt. 

9 Quyết định chỉ định nhà thầu  Mẫu 10, 

12-MS 

Đơn vị thực hiện lập, 

Trưởng ban đánh giá hồ sơ 

đồ xuất trình Viện trưởng 

duyệt 

10 Dự thảo hợp đồng Mẫu 01- 

MS 

Đơn vị thực hiện 

11 Biên bản thương thảo hợp 

đồng 

Mẫu 08-

MS 

Đơn vị thực hiện và nhà 

cung cấp 

12 Hợp đồng  Trưởng đơn vị thực hiện 

ký nháy, chuyển cho 

Phòng KHTC kiểm tra, ký 

nháy, sau đó trình Viện 



25 

 

trưởng ký 

13 Biên bản thanh lý hợp đồng  Trưởng đơn vị thực hiện 

ký nháy, chuyển cho 

Phòng KHTC kiểm tra, ký 

nháy, sau đó trình Viện 

trưởng ký 

14 Hóa đơn tài chính 

 

 Đơn vị thực hiện tiếp nhận 

của nhà cung cấp 

15 -Biên bản giao nhận hoặc 

Biên bản nghiệm thu tài sản, 

hàng hóa, dịch vụ hoàn thành 

-Bảng xác định giá trị khối 

lượng hoàn thành (đối với xây 

lắp, sửa chữa CTXD) 

- Bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ 

hoàn công (đối với xây lắp, 

sửa chữa CTXD 

 Đơn vị thực hiện và nhà 

cung cấp cùng đại diện của 

Phòng KHTC, Phòng 

TCHC (đối với mua sắm, 

sửa chữa, thuê mướn tài 

sản cố định) 

16 Biên bàn bàn giao tài sản cho 

bộ phận sử dụng (Đối với 

mua sắm, thuê mướn TSCĐ) 

Mẫu C50-

HD 

Phòng TCHC lập 3 Biên 

bản bàn giao cho đơn vị sử 

dụng, 01 bản lưu tại đơn vị 

sử dụng, 01 bản lưu tại 

phòng TCHC và 01 bản 

chuyển cho phòng KHTC 

ghi sổ 

17 Giấy đề nghị thanh toán hoặc 

Giấy thanh toán tạm ứng  

Mẫu C37-HD  

Mẫu C33-HD 

Đơn vị thực hiện mua sắm 

 

 

Điều 14. Các trường hợp áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh rút 

gọn 

Áp dụng với các gói mua sắm thường xuyên có giá trị từ trên 100 triệu đến 

200 triệu, phi tư vấn thông dụng dưới 500 triệu, xây lắp dưới 1 tỷ đồng. 
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TT 
Danh mục chứng từ thực 

hiện 
Mẫu biểu Đơn vị thực hiện 

1 Tờ trình và dự trù kinh phí   Đơn vị có nhu cầu trình 

Phòng TCHC (đối với mua 

sắm, sửa chữa, thuê mướn 

tài sản cố định đơn vị có 

nhu cầu lập bảng xác nhận 

hiện trạng tài sản gửi 

cùng); Phòng KHTC và 

Viện trưởng phê duyệt 

2 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  Mẫu 04-

MS 

Đơn vị thực hiện lập gửi 

kèm tờ trình 

3 Quyết định phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu 

Mẫu 05-

MS 

Đơn vị thực hiện lập trình 

Phòng KHTC, Viện 

trưởng duyệt 

4 Bản yêu cầu báo giá Mẫu 01-

MS 

Đơn vị thực hiện lập  

 Đăng báo hoặc gửi Bản yêu 

cầu báo giá đến 3 nhà cung 

cấp 

 Đơn vị thực hiện 

5 Biên bản tiếp nhận báo giá Mẫu 06-

MS 

Đơn vị thực hiện 

6 Biên bản đánh giá các báo 

giá 

Mẫu 07-

MS 

Viện trưởng ra quyết định 

thành lập Ban đánh giá 

báo giá dựa trên tư vấn của 

Phòng KHTC, Phòng 

TCHC (đối với mua sắm, 

sửa chữa, thuê mướn tài 

sản cố định). Ban họp 

đánh giá các báo giá và lập 

Biên bản. 

7 Tờ trình phê duyệt kết quả 

lựa chọn nhà thầu 

Mẫu 09-

MS 

Ban đánh giá báo giá lập 

trình Viện trưởng 

8 Quyết định chọn nhà cung 

cấp và công khai kết quả lựa 

Mẫu 11, Đơn vị thực hiện lập, 

Trưởng ban đánh giá báo 
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chọn nhà thầu  12-MS giá ký nháy, sau đó trình 

Viện trưởng duyệt 

9 Dự thảo hợp đồng Mẫu 01-

MS 

Đơn vị thực hiện 

10 Biên bản thương thảo hợp 

đồng 

Mẫu 08-

MS 

Đơn vị thực hiện và nhà 

cung cấp 

11 Hợp đồng  Trưởng đơn vị thực hiện 

ký nháy, chuyển cho 

Phòng KHTC kiểm tra, ký 

nháy, sau đó trình Viện 

trưởng ký 

12 Biên bản thanh lý hợp đồng  Trưởng đơn vị thực hiện 

ký nháy, chuyển cho 

Phòng KHTC kiểm tra, ký 

nháy, sau đó trình Viện 

trưởng ký 

13 Hóa đơn tài chính 

 

 Đơn vị thực hiện tiếp nhận 

của nhà cung cấp 

14 - Biên bản giao nhận hoặc 

Biên bản nghiệm thu tài sản, 

hàng hóa, dịch vụ hoàn thành 

- Bảng xác định giá trị khối 

lượng hoàn thành (đối với 

xây lắp, sửa chữa CTXD) 

- Bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ 

hoàn công (đối với xây lắp, 

sửa chữa CTXD 

 Đơn vị thực hiện và nhà 

cung cấp cùng đại diện của 

Phòng KHTC, Phòng 

TCHC (đối với mua sắm, 

sửa chữa, thuê mướn tài 

sản cố định) 

15 Biên bàn bàn giao tài sản cho 

bộ phận sử dụng (Đối với 

mua sắm, thuê mướn TSCĐ) 

Mẫu C50 - 

HD 

Phòng TCHC lập 3 Biên 

bản bàn giao cho đơn vị sử 

dụng, 01 bản lưu tại đơn vị 

sử dụng, 01 bản lưu tại 

phòng TCHC và 01 bản 

chuyển cho phòng KHTC 

ghi sổ 
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16 Giấy đề nghị thanh toán hoặc 

Giấy thanh toán tạm ứng  

Mẫu C37-HD  

Mẫu C33-HD 

Đơn vị thực hiện mua sắm 

 

Lưu ý: Thời gian trong chào hàng cạnh tranh rút gọn: 

- Thời gian đánh giá các báo giá tối đa là 10 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp 

báo giá đến khi bên mời thầu có tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu kèm theo báo cáo đánh giá các báo giá; 

- Thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 04 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận được hồ sơ trình thẩm định; 

- Thời gian phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 03 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 

thầu của bên mời thầu và báo cáo thẩm định của đơn vị thẩm định. 

Điều 15. Chào hàng cạnh tranh thông thường 

Áp dụng với gói thầu mua sắm thường xuyên từ 200 triệu đến dưới 2 tỷ 

đồng, gói thầu phi tư vấn thông dụng từ 500 triệu, xây lắp từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ.  

TT 
Danh mục chứng từ thực 

hiện 
Mẫu biểu Đơn vị thực hiện 

1 Tờ trình và dự trù kinh phí   Đơn vị có nhu cầu trình 

Phòng TCHC (đối với mua 

sắm, sửa chữa, thuê mướn 

tài sản cố định đơn vị có 

nhu cầu lập bảng xác nhận 

hiện trạng tài sản gửi 

cùng); Phòng KHTC và 

Viện trưởng phê duyệt 

2 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  Mẫu 04-

MS 

Đơn vị thực hiện lập gửi 

kèm tờ trình 

3 Quyết định phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu 

Mẫu 05-

MS 

Đơn vị thực hiện lập trình 

Phòng KHTC, Viện 

trưởng duyệt 

4 Lập hồ sơ yêu cầu Mẫu 01-

MS 

Đơn vị thực hiện lập 



29 

 

5 Thẩm định và phê duyệt hồ 

sơ yêu cầu 

Mẫu 02-

MS 

Viện trưởng thành lập tổ 

chuyên gia trên cơ sở đề 

xuất của Phòng KHTC, 

phòng TCHC (đối với mua 

sắm, sửa chữa, thuê mướn 

tài sản cố định), thẩm định 

hồ sơ yêu cầu và phê duyệt 

hồ sơ yêu cầu. 

6 Đăng báo đấu thầu, hoặc 

đăng tải thông tin mời thầu 

trên mạng đấu thầu quốc gia 

(tối thiểu 3 ngày) 

 Đơn vị thực hiện 

7 Lập Biên bản tiếp nhận hồ sơ 

đề xuất 

Mẫu 06-

MS 

Đơn vị thực hiện 

8 Biên bản đánh giá các hồ sơ 

đề xuất 

Mẫu 07-

MS 

Viện trưởng thành lập Ban 

đánh gía hồ sơ đề xuất trên 

cơ sở đề xuất của Phòng 

KHTC, phòng TCHC (đối 

với mua sắm, sửa chữa, 

thuê mướn tài sản cố 

định). Ban họp để đánh giá 

các hồ sơ đề xuất và lập 

biên bản. 

9 Tờ trình phê duyệt kết quả 

lựa chọn nhà thầu 

Mẫu 09-

MS 

Ban đánh giá hồ sơ đề xuất 

lập, trình Viện trưởng 

duyệt  

10 Quyết định chọn nhà cung 

cấp  và công khai kết quả lựa 

chọn nhà thầu 

Mẫu 11, 

12-MS 

Đơn vị thực hiện lập, 

Trưởng ban đánh giá các 

hồ sơ đề xuất ký nháy, sau 

đó trình Viện trưởng duyệt 

11 Dự thảo hợp đồng Mẫu 01-

MS 

Đơn vị thực hiện 

12 Biên bản thương thảo hợp 

đồng 

Mẫu 08-

MS 

Đơn vị thực hiện và nhà 

cung cấp 
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13 Hợp đồng  Trưởng đơn vị thực hiện 

ký nháy, chuyển cho 

Phòng KHTC kiểm tra, ký 

nháy, sau đó trình Viện 

trưởng ký 

14 Biên bản thanh lý hợp đồng  Trưởng đơn vị thực hiện 

ký nháy, chuyển cho 

Phòng KHTC kiểm tra, ký 

nháy, sau đó trình Viện 

trưởng ký 

15 Hóa đơn tài chính 

 

 Tiếp nhận của nhà cung 

cấp 

16 Biên bản giao nhận hoặc 

Biên bản nghiệm thu tài sản, 

hàng hóa, dịch vụ hoàn thành 

Bảng xác định giá trị khối 

lượng hoàn thành (đối với 

xây lắp, sửa chữa CTXD) 

- Bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ 

hoàn công (đối với xây lắp, 

sửa chữa CTXD 

 Đơn vị thực hiện và nhà 

cung cấp cùng đại diện của 

Phòng KHTC, Phòng 

TCHC (đối với mua sắm, 

sửa chữa, thuê mướn tài 

sản cố định) 

17 Biên bàn bàn giao tài sản cho 

bộ phận sử dụng 

Mẫu C50-

HD 

Phòng TCHC lập 3 Biên 

bản bàn giao cho đơn vị sử 

dụng, 01 bản lưu tại đơn vị 

sử dụng, 01 bản lưu tại 

phòng TCHC và 01 bản 

chuyển cho phòng KHTC 

ghi sổ 

18 Giấy đề nghị thanh toán hoặc 

Giấy thanh toán tạm ứng  

Mẫu C37-HD  

Mẫu C33-HD 

Đơn vị thực hiện mua sắm 

Lưu ý: Thời gian trong chào hàng cạnh tranh thông thường: 

- Thời gian chuẩn bị hồ sơ đề xuất tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày 

đầu tiên phát hành hồ sơ yêu cầu; 
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- Trường hợp cần sửa đổi hồ sơ yêu cầu, bên mời thầu phải thông báo cho 

các nhà thầu trước thời điểm đóng thầu tối thiểu 03 ngày làm việc để nhà 

thầu có đủ thời gian chuẩn bị hồ sơ đề xuất; 

- Thời gian đánh giá hồ sơ đề xuất tối đa là 20 ngày, kể từ ngày mở thầu 

đến khi bên mời thầu có tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 

thầu kèm theo báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất; 

- Thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 07 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận được hồ sơ trình thẩm định; 

- Thời gian phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

của bên mời thầu và báo cáo thẩm định của đơn vị thẩm định; 

- Các khoảng thời gian khác thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 

của Luật Đấu thầu. 

Điều 16. Quy định các trường hợp mua sắm trực tiếp 

Áp dụng với các gói thầu nhà thầu đã trúng gói thầu thông qua đấu thầu 

rộng rãi hoặc hạn chế trước đó, quy mô gói thầu không vượt quá 130% gói thầu 

trước đó. 

TT 
Danh mục chứng từ thực 

hiện 
Mẫu biểu Đơn vị thực hiện 

1 Tờ trình và dự trù kinh phí đã 

được phê duyệt 

 Đơn vị có nhu cầu trình 

Phòng TCHC (đối với mua 

sắm, sửa chữa, thuê mướn 

tài sản cố định đơn vị có 

nhu cầu lập bảng xác nhận 

hiện trạng tài sản gửi 

cùng); Phòng KHTC và 

Viện trưởng phê duyệt 

2 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  Mẫu 04-

MS 

Đơn vị thực hiện lập gửi 

kèm tờ trình 

3 Quyết định phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu 

Mẫu 05-

MS 

Đơn vị thực hiện lập trình 

Phòng KHTC, Viện 

trưởng duyệt 

4 Lập hồ sơ yêu cầu Mẫu 01-

MS 

Đơn vị thực hiện lập 

5 Thẩm định và phê duyệt hồ Mẫu 02- Viện trưởng thành lập tổ 
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sơ yêu cầu MS chuyên gia trên cơ sở đề 

xuất của Phòng KHTC, 

phòng TCHC (đối với mua 

sắm, sửa chữa, thuê mướn 

tài sản cố định), thẩm định 

hồ sơ yêu cầu và phê duyệt 

hồ sơ yêu cầu. 

6 Biên bản tiếp nhận hồ sơ đề 

xuất 

Mẫu 06-

MS 

Đơn vị thực hiện 

7 Biên bản đánh giá  hồ sơ đề 

xuất 

Mẫu 07-

MS 

Viện trưởng thành lập Ban 

đánh giá hồ sơ đề xuất trên 

cơ sở đề xuất của Phòng 

KHTC, phòng TCHC (đối 

với mua sắm, sửa chữa, 

thuê mướn tài sản cố 

định). Ban họp để đánh giá 

các hồ sơ đề xuất và lập 

biên bản. 

8 Tờ trình phê duyệt kết quả 

lựa chọn nhà thầu 

Mẫu 09-

MS 

Ban đánh giá hồ sơ đề xuất 

lập, trình Viện trưởng 

duyệt 

9 Quyết định chọn nhà cung 

cấp  và công khai kết quả lựa 

chọn nhà thầu 

Mẫu 11,12-

MS 

Đơn vị thực hiện lập, 

Trưởng ban đánh giá cá hồ 

sơ đề xuất ký nháy, sau đó 

trình Viện trưởng duyệt 

10 Dự thảo hợp đồng Mẫu 01-

MS 

Đơn vị thực hiện 

11 Biên bản thương thảo hợp 

đồng 

Mẫu 08-

MS 

Đơn vị thực hiện và nhà 

cung cấp 

12 Hợp đồng  Trưởng đơn vị thực hiện 

ký nháy, chuyển cho 

Phòng KHTC kiểm tra, ký 

nháy, sau đó trình Viện 

trưởng ký duyệt. 
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13 Biên bản thanh lý hợp đồng  Trưởng đơn vị thực hiện 

ký nháy, chuyển cho 

Phòng KHTC kiểm tra, ký 

nháy, sau đó trình Viện 

trưởng ký duyệt. 

14 Hóa đơn tài chính 

 

 Đơn vị thực hiên tiếp nhận 

của nhà cung cấp 

15 - Biên bản giao nhận hoặc 

Biên bản nghiệm thu tài sản, 

hàng hóa, dịch vụ hoàn 

thành,  

- Bảng xác định giá trị khối 

lượng hoàn thành (đối với 

xây lắp, sửa chữa CTXD) 

- Bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ 

hoàn công (đối với xây lắp, 

sửa chữa CTXD) 

 Đơn vị thực hiện và nhà 

cung cấp cùng đại diện của 

Phòng KHTC, Phòng 

TCHC (đối với mua sắm, 

sửa chữa, thuê mướn tài 

sản cố định) 

16 Biên bàn bàn giao tài sản cho 

bộ phận sử dụng 

Mẫu C50-

HD 

Phòng TCHC lập 3 Biên 

bản bàn giao cho đơn vị sử 

dụng, 01 bản lưu tại đơn vị 

sử dụng, 01 bản lưu tại 

phòng TCHC và 01 bản 

chuyển cho phòng KHTC 

ghi sổ 

17 Giấy đề nghị thanh toán hoặc 

Giấy thanh toán tạm ứng  

Mẫu C37-HD  

Mẫu C33-HD 

Đơn vị thực hiện mua sắm 

Điều 17. Quy định các trường hợp đấu thầu rộng rãi quy mô nhỏ 

Áp dụng với gói thầu quy mô nhỏ là gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, 

mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, 

hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng. Thực hiện các thủ tục đấu thầu 

theo Điều 64- Nghị định 63/2014-NĐ/BKHĐT. 
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Mục 4  

THANH, QUYẾT TOÁN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, GIÁO 

TRÌNH, HỌC LIỆU, BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ 

Điều 18. Thanh toán đề tài nghiên cứu khoa học 

1. Tạm ứng để thực hiện đề tài NCKH 

Sau khi ký hợp đồng chủ nhiệm đề tài làm thủ tục tạm ứng kinh phí để triển 

khai. Chứng từ tạm ứng bao gồm: 

- Giấy đề nghị tạm ứng (mẫu C32-HD) (có xác nhận của lãnh đạo phòng 

NCKH); 

- Bảng kê chứng từ thanh toán/ tạm ứng (mẫu 01-BK); 

- Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài, thuyết minh, dự trù (mẫu 01-

NCKH:1 gốc, 1 photo); 

- Đề nghị thanh toán của chủ nhiệm đề tài (đối với phần kinh phí từ NSNN 

cấp); 

- Hợp đồng thuê khoán chuyên môn, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng thuê 

khoán chuyên môn; 

- Bảng kê ngân hàng (Mẫu 03-BK). 

2. Thanh toán, thanh toán tạm ứng thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học 

a) Nghiệm thu từng phần (nếu có): 

- Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài (có xác nhận của phòng nghiên cứu khoa 

học); 

- Quyết định thành lập hội đồng đánh giá, nghiệm thu khối lượng sản phẩm 

của đề tài đã thực hiện; 

- Biên bản của hội đồng đánh giá, nghiệm thu khối lượng sản phẩm của đề 

tài đã thực hiện; 

- Biên bản thanh lý hợp đồng giai đoạn; 

- Giấy đề nghị thanh toán (mẫu C37-HD) hoặc giấy thanh toán tạm ứng 

(mẫu C33-HD); 

- Hợp đồng thuê khoán chuyên môn, biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp 

đồng thuê khoán chuyên môn (kèm sản phẩm); 

- Báo giá của 3 đơn vị cung cấp hàng hóa; 
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- Hóa đơn tài chính mua hàng hoá, vật tư phục vụ cho công tác nghiên cứu 

khoa học (nếu có - căn cứ vào từng trường hợp cụ thể ). 

b) Nghiệm thu chính thức: 

- Bảng tổng hợp kinh phí đề tài nghiên cứu khoa học (khấu trừ thuế thu 

nhập cá nhân nếu có) (Mẫu 02-NCKH); 

- Hợp đồng thực hiện đề tài, thuyết minh, dự trù; 

- Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng; 

- Bảng kê thanh toán đối với các khoản chi do chủ nhiệm đề tài thực hiện 

(Mẫu 03-NCKH); 

- Bảng kê thanh toán tiền thuê khoán chuyên môn (Mẫu 04-NCKH); 

- Hợp đồng thuê khoán chuyên môn, biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp 

đồng thuê khoán chuyên môn; 

- Quyết định thành lập hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH (kèm 

danh sách hội đồng nghiệm thu); 

- Bảng kê chi hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH (Mẫu 05-NCKH); 

- Biên bản của hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học; 

- Phiếu đánh giá nhận xét của các thành viên hội đồng và nhận xét của các phản 

biện; 

- Giấy đề nghị thanh toán (Mẫu C37-HD) hoặc giấy thanh toán tạm ứng (Mẫu 

C33-HD); 

- Báo giá của 3 đơn vị cung cấp hàng hóa; 

- Hóa đơn tài chính (nếu có - căn cứ vào từng trường hợp cụ thể); 

- Quyển tóm tắt đề tài NCKH; 

- Bài báo, tạp chí; 

- Xác nhận của TT Thư viện đã nộp bản mềm đề tài NCKH; 

- Bảng kê thu nhập (Mẫu 07-BK). 

Điều 19. Thanh toán biên soạn giáo trình 

1. Thanh toán hội đồng xét đề cương giáo trình 

- Giấy đề nghị thanh toán (Mẫu C37-HD); 

- Bảng kê chi tiền; 
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- Quyết định thành lập hội đồng; 

- Biên bản xét duyệt đề cương (kèm theo đề cương giáo trình). 

2. Thanh toán nghiệm thu giáo trình 

- Tờ trình về việc biên soạn giáo trình được Viện trưởng phê duyệt (bản 

gốc); 

- Giấy đề nghị thanh toán (mẫu C37-HD) hoặc giấy thanh toán tạm ứng (mẫu 

C33-HD); 

- Quyết định hội đồng nghiệm thu giáo trình kèm danh sách hội đồng (bản photo); 

- Các phiếu nhận xét đánh giá của thành viên hội đồng, nhận xét phản biện 

của ủy viên phản biện (bản photo); 

- Biên bản nghiệm thu giáo trình của hội đồng (bản photo); 

- Bảng kê thanh toán (mẫu 02-BK); 

- Hợp đồng, nghiệm thu thanh lý hợp đồng; 

- Hợp đồng, nghiệm thu thanh lý hợp đồng thuê khoán chuyên môn (nếu 

có); 

- Nếu giáo trình phải chỉnh sửa theo yêu cầu của hội đồng nghiệm thu, phải 

có biên bản xác nhận của hội đồng về các vấn đề đã chỉnh sửa; 

- Bảng kê thu nhập (mẫu 07-BK). 

Điều 20. Thanh toán biên soạn học liệu điện tử 

- Tờ trình về việc biên soạn học liệu điện tử và ngân hàng câu hỏi trắc 

nghiệm được Viện trưởng phê duyệt (bản gốc); 

- Giấy đề nghị thanh toán (mẫu C37-HD) hoặc giấy thanh toán tạm ứng (mẫu 

C33-HD); 

- Quyết định giao nhiệm vụ (2 bản); 

- Bảng dự toán kinh phí (kê chi tiết công việc và mức kinh phí); 

- Biên bản nghiệm thu về mặt kỹ thuật (có các phiếu đánh giá đính kèm); 

- Biên bản nghiệm thu về mặt nội dung (có các phiếu nhận xét, đánh giá đính 

kèm); 

- Biên bản nghiệm thu học liệu của hội đồng (bản photo nghiệm thu tổng 

thể); 
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- Bảng kê thanh toán (mẫu 02-BK); 

- Hợp đồng, nghiệm thu thanh lý hợp đồng giữa Viện và đơn vị thực hiện; 

- Hợp đồng, nghiệm thu thanh lý hợp đồng thuê khoán chuyên môn giữa 

đơn vị thực hiện và cá nhân được thuê khoán; 

- Nếu học liệu phải chỉnh sửa theo yêu cầu của hội đồng nghiệm thu, phải 

có biên bản xác nhận về các vấn đề đã chỉnh sửa (Thường trực Ban chỉ đạo học 

liệu xác nhận); 

- Xác nhận của  đơn vị quản lý học liệu điện tử đã nộp  học liệu điện tử; 

- Bảng kê thu nhập (mẫu 07-BK). 

Điều 21. Thanh toán xây dựng chương trình đào tạo.  

- Giấy đề nghị thanh toán (mẫu C37-HD) hoặc giấy thanh toán tạm ứng (mẫu 

C33-HD). 

- Tờ trình xây dựng chương trình đào tạo;  

- Bản kế hoạch xây dựng chương trình đào tạo; 

- Báo cáo đánh giá nhu cầu của thị trường lao động đối với ngành sẽ mở 

(kèm Bảng tổng hợp minh chứng; Bảng tổng hợp kết quả điều tra; Mẫu phiếu 

điều tra); 

- Quyết định thành lập hội đồng xây dựng chương trình đào tạo;  

- Phiếu thẩm định của hội đồng Khoa học; 

- Biên bản của hội đồng thẩm định; 

- Quyết định thành lập hội đồng phê duyệt chương trình đào tạo;  

- Biên bản họp hội đồng; 

- Quyết định ban hành chương trình đào tạo;  

- Quyết định cho mở ngành. 

Điều 22. Thanh toán chỉnh sửa chương trình đào tạo  

- Giấy đề nghị thanh toán (mẫu C37-HD) hoặc giấy thanh toán tạm ứng (mẫu 

C33-HD); 

- Tờ trình đề xuất chỉnh sửa CTĐT;   

- Bản kế hoạch chỉnh sửa chương trình đào tạo; 

- Bảng tổng hợp minh chứng;  
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- Bảng tổng hợp kết quả điều tra; Mẫu phiếu điều tra; 

- Báo cáo đánh giá chương trình đào tạo; 

- Quyết định thành lập hội đồng chỉnh sửa CTĐT;  

- Biên bản các cuộc họp thảo luận về những nội dung cần sửa đổi, cập nhật; 

- Phiếu thẩm định của hội đồng Khoa học;  

- Biên bản của hội đồng thẩm định; 

- Quyết định thành lập hội đồng phê duyệt chỉnh sửa chương trình đào tạo; 

-  Biên bản họp hội đồng; 

- Quyết định ban hành chương trình đào tạo đã chỉnh sửa, cập nhật; 
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Mục 5 

THANH, QUYẾT TOÁN HỘI THẢO, HỘI NGHỊ, HỘI ĐỒNG THI 

TUYỂN SINH, TỐT NGHIỆP, KHAI GIẢNG, PHÁT BẰNG TỐT 

NGHIỆP 

Điều 23. Thanh toán hội nghị, hội thảo 

1. Tạm ứng kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo 

- Giấy đề nghị tạm ứng (mẫu C32-HD); 

- Tờ trình về việc tổ chức hội nghị, hội thảo được Viện trưởng phê duyệt  (kèm 

theo kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo về mặt thời gian, đối tượng, số 

lượng, địa điểm tham dự) (bản photo); 

- Dự trù kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo (bản photo); 

- Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo (bản 

photo); 

- Chương trình hội thảo (bản photo); 

2. Thanh toán, thanh toán tạm ứng sau khi kết thúc hội nghị, hội thảo 

- Giấy đề nghị thanh toán (mẫu C37-HD) (đối với trường hợp không tạm 

ứng); 

- Giấy thanh toán tạm ứng (mẫu C33-HD); 

- Bảng tổng hợp kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo; 

- Tờ trình về việc tổ chức hội nghị, hội thảo được Viện trưởng phê duyệt (bản 

gốc); 

- Dự trù kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo (bản gốc); 

- Kế hoạch tổ chức và phân công nghiệm vụ; 

- Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo (bản 

gốc) kèm danh sách đại biểu, khách mời; 

- Chương trình hội thảo (bản gốc); 

- Giấy mời hoặc giấy triệu tập; 

- Hợp đồng, biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng thuê dịch vụ, hoá đơn tài 

chính; 
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- Xác nhận sử dụng phòng nghỉ (nếu tổ chức ở ngoại thành), phòng hội 

thảo: xác nhận thời gian và số phòng nhận và trả của khách sạn (không 

phải của công ty tổ chức sự kiện); 

- Bảng thanh toán tiền cho Báo cáo viên (kèm theo bài báo cáo); 

- Bảng kê chi tiền cho người tham dự hội nghị, hội thảo (mẫu 06-BK); 

- Biên bản hội nghị, hội thảo. 

Lưu ý: 

- Việc thuê phương tiện vận chuyển và các dịch vụ khác phải thực hiện theo 

đúng quy định theo các trường hợp mua sắm, thuê mướn ở Mục 3. 

- Đối với trường hợp cán bộ giáo viên được cấp có thẩm quyền cử đi dự hội 

nghị, hội thảo ngoài Hà Nội theo thư mời, giấy triệu tập, thủ tục và mức 

thanh toán được áp dụng như đi công tác trong nước. 

Điều 24 . Thanh toán các hội đồng thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp 

1. Hội đồng thi tuyển sinh 

- Giấy đề nghị thanh toán (mẫu C37-HD); 

- Bảng tổng hợp kinh phí chi hội đồng thi tuyển sinh (mẫu 04-TNTS); 

- Quyết định kèm danh sách ban coi thi tuyển sinh; 

- Lịch thi tuyển sinh; 

- Bảng thanh toán cho ban coi thi (mẫu 05-TNTS); 

- Bảng thanh toán tiền phụ cấp cho hội đồng thi tuyển sinh (mẫu 06-TNTS); 

- Hóa đơn, vé tàu xe, hợp đồng, thanh lý thuê xe (nếu có), cuống vé máy 

bay hoặc thẻ đăng ký trực tuyến (nếu đi bằng máy bay); 

- Bảng kê thanh toán chi cộng tác viên (nếu có); 

- Bảng kê thu nhập (mẫu 07-BK); 

2. Hội đồng thi tốt nghiệp, thi hết học phần, thi chuẩn đầu ra. 

- Giấy đề nghị thanh toán (mẫu C37-HD); 

- Bảng tổng hợp kinh phí chi hội đồng thi tốt nghiệp (mẫu 04-TNTS); 

- Quyết định kèm danh sách ban coi thi tốt nghiệp; 

- Lịch thi tốt nghiệp; 

- Bảng thanh toán cho ban coi thi (mẫu 05-TNTS); 
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- Bảng thanh toán tiền phụ cấp chi cho hội đồng thi tốt nghiệp (mẫu 06-

TNTS); 

- Hóa đơn, vé tàu xe, hợp đồng, thanh lý thuê xe (nếu có), cuống vé máy 

bay (nếu đi bằng máy bay); 

- Bảng kê thanh toán chi cộng tác viên (nếu có); 

- Bảng kê thu nhập (mẫu 07-BK). 

Điều 25. Thanh toán khai giảng phát bằng 

- Giấy đề nghị thanh toán (mẫu C37-HD); 

- Bảng tổng hợp thanh toán; 

- Danh sách ký nhận tiền; 

- Quyết định thành lập ban tổ chức; 

- Kế hoạch (lịch) tổ chức khai giảng, phát bằng; 

- Trong trường hợp đi khai giảng, phát bằng ở đơn vị liên kết (có khoảng 

cách lớn hơn 20km): phải bổ sung thêm các chứng từ như đi công tác 

trong nước. 
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Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 26. Hiệu lực thi hành 

Qui định này có hiệu lực từ ngày được ký ban hành. 

Điều 27. Tổ chức thực hiện 

Quy định này được áp dụng từ ngày 30 tháng  8 năm 2017, thay thế Quyết 

định số 411/QĐ-ĐHM ngày 14/08/2014 về việc ban hành Quy định về thủ tục 

thanh, quyết toán các hoạt động tài chính Viện Đại học Mở Hà Nội. 

Phòng Kế hoạch Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn thủ tục, theo dõi, đôn 

đốc các đơn vị và cá nhân thực hiện thanh quyết toán đúng thời hạn và báo cáo 

Viện trưởng tình hình sử dụng, thanh quyết toán kinh phí đã ủy quyền cho các đơn vị 

trong Viện. 

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh các hoạt động chưa có hướng 

dẫn trong Quy định này, Phòng KHTC nghiên cứu và đề xuất trình Viện trưởng 

duyệt bổ sung. Hàng năm, Phòng KHTC có trách nhiệm rà soát chỉnh sửa, cập 

nhật và bổ sung quy định để đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính của Viện Đại học 

Mở Hà Nội. 

                                                                             VIỆN TRƯỞNG 

 

 

 

                                                                             Trương Tiến Tùng 
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