BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY TRÌNH BẢO TRÌ TÀI SẢN
(Ban hành kèm theo quyết định số /QĐ-ĐHĐT ngày tháng 02 năm 2011
của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp)

1. Mục đích, yêu cầu: Tài sản được đầu tư mua sắm và đưa vào sử dụng, sau khi
hết hạn bảo hành thì phải có lịch biểu bảo trì, bảo dưỡng để khai thác có hiệu quả, tăng
tuổi thọ sử dụng và tránh lãng phí.
2. Đối tượng bảo trì: Tài sản cố định là máy móc thiết bị, phương tiện vận tải,
phương tiện truyền dẫn…
3. Trình tự - thủ tục bảo trì tài sản gồm các bước sau:
Bước 1. Khi đến hạn bảo trì, Bộ môn lập bản dự toán tài sản đem đi bảo trì trình
lãnh đạo đơn vị (Chủ nhiệm chương trình, dự án) phê duyệt (Biểu số 3/BT).
Bước 2: Gởi bản dự trù được duyệt cho Phòng Tài chính – kế toán để tạm ứng tiền.
Bước 3. Bộ môn tự liên hệ với nơi bảo trì để bảo trì tài sản. Đối với tài sản đắt tiền
hoặc số lượng tài sản nhiều và số tiền từ 5 triệu đồng trở lên phải có tối thiếu 2 phiếu báo
giá của 2 nơi bảo trì, có hợp đồng bảo trì tài sản và có sự phối hợp với Phòng Thiết bị
công nghệ thẩm định việc sửa chữa trước khi đem bảo trì tài sản.
Bước 4. - Nghiệm thu tài sản đã bảo trì xong.
Bước 5. Bộ môn tập hợp hồ sơ, chứng từ đến Phòng Tài chính – kế toán thanh
quyết toán. Hồ sơ thanh toán gồm có: Dự toán + Các phiếu báo giá + Hợp đồng + Hoá
đơn tài chính + Biên bản nghiệm thu + Biên bản thanh lý hợp đồng + Giấy đề nghị thanh
toán của đơn vị (mẫu của Phòng Tài chính kế toán).
4. Chủng loại tài sản bảo trì:
Việc bảo trì, bảo dưỡng từng chủng loại tài sản phải được thực hiện thường xuyên,
định kỳ hoặc theo khuyến cáo của nhà sản xuất, cụ thể như sau:
Số
TT
1

2

Chủng loại tài sản

Thời gian
bảo trì

Thiết bị quang học:
- Thiết bị trắc đạc, trắc địa, - Theo năm học, đợt thực tập
thiết bị khác ...
- Kính hiển vi, kính loupe
- Theo đợt thực tập.

Nơi bảo trì

- Nhà cung cấp
- Nhà cung cấp,
người có chuyên
môn

- Thiết bị lạnh: tủ lạnh, máy - 12 tháng/lần cho máy điều - Nhà cung cấp,
điều hoà nhiệt độ, quạt ...
hoà và theo khuyến cáo của người có chuyên
1

nhà sản xuất cho các thiết bị môn
khác ...
3

- Thiết bị chiếu, sao chụp: máy
chiếu projector, máy chiếu
overhead, máy chiếu sách, máy
photocopy, máy fax ...

- 03 tháng/lần cho máy - Nhà cung cấp
photocopy và theo khuyến
cáo của nhà sản xuất cho các
thiết bị khác ...

4

- Thiết bị đo và thiết bị phân - Theo khuyến cáo của nhà - Nhà cung cấp
tích
sản xuất
hoặc nhà sản xuất

5

- Thiết bị sấy

- Theo khuyến cáo của nhà - Nhà cung cấp
sản xuất
hoặc nhà sản xuất

6

- Phương tiện vận tải

- Theo khuyến cáo của nhà - Nhà cung cấp,
sản xuất và thực tế sử dụng.
nhà sản xuất, nơi
có uy tín.

7

- Các chủng loại thiết bị chuyên - Theo khuyến cáo của nhà - Nhà cung cấp
ngành khác ...
sản xuất và thực tế sử dụng.
hoặc nhà sản xuất

GHI CHÚ: Trong quá trình thực hiện, việc bảo trì tài sản có thể có biên độ thời
gian ngắn hơn hoặc dài hơn tùy theo hiện trạng của tài sản đem đi bảo trì đã được Tổ
chuyên gia kỹ thuật thẩm định.
ơ

HIỆU TRƯỞNG

2

Biểu 3/BT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA (PHÒNG, BAN....)
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BỘ MÔN (TỔ): ………

DỰ TOÁN CHI PHÍ BẢO TRÌ THIẾT BỊ
Kính gửi:

- Phòng Tài chính Kế toán
- Phòng Thiết bị Công nghệ

1. Các cơ sở để tiến hành công việc:
- Việc bảo trì, bảo dưỡng MMTB theo định kỳ hoặc theo khuyến cáo của nhà sản
xuất;
- Thể hiện sự cho phép của cấp có thẩm quyền quyết định (BCN Khoa có ý kiến).
2. Mô tả khái quát công việc:
- Định danh công việc
- Các nội dung cơ bản của công việc
- Thành phần tham gia
- Địa điểm tiến hành
- Thời gian bắt đầu, kết thúc.
- Cá nhân sẽ quan hệ tài chính (Họ tên và Mã số CBCC)
3. Dự toán kinh phí:

STT

Tên tài sản
(bảo trì, bảo dưỡng
định kỳ)

Năm
đưa vào
sử dụng

Số
lượng

Số tiền
dự toán

Thuyết minh Ghi chú của
tài sản bảo
Phòng Tài
trì
vụ

1
2
3
4
...
TỔNG CỘNG:
Trưởng khoa

Phòng TBCN

Đồng Tháp, ngày
Trưởng Bộ môn

tháng
năm 20....
Người lập

Kiểm soát và phê duyệt cấp Trường
Phòng Tài chính kế toán
Duyệt của Hiệu trưởng
Ngày..... tháng ......năm ......

3

