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1. Đối tượng sửa chữa:
- Tài sản cố định là máy móc thiết bị
- Tài sản là phương tiện vận tải,
- Tài sản là phương tiện truyền dẫn
2. Nội dung sửa chữa:
Xuất phát từ nhu cầu thực tế cần sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản cố định (bao
gồm: MMTB, phương tiện vận tải - truyền dẫn) của đơn vị bởi các lý do như:
- Hư hỏng một hay vài bộ phận của thiết bị; cần nâng cấp với tính năng kỹ thuật cao
hơn để phù hợp với điều kiện thực tế làm việc...;
- Sửa chữa để tạo sự an toàn trong vận chuyển;
3. Trình tự - thủ tục sửa chữa tài sản cố định:
a. Sửa chữa thường xuyên tài sản cố định là MMTB:
Bước 1. Bộ môn lập bản dự toán MMTB đem đi sửa chữa trình lãnh đạo đơn vị
(Chủ nhiệm chương trình, dự án) phê duyệt (biểu số 4/SC).
Bước 2: Gởi bản dự trù được duyệt cho Phòng Tài chính kế toán.
Bước 3. Bộ môn tự liên hệ với nơi sửa chữa để sửa chữa 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 sữa chữa và có hợp đồng sửa chữa tài sản.
Bước 4. Nghiệm thu tài sản đã sửa chữa 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 + Phiếu nhập tài sản (nếu có phát sinh nghiệp vụ) + Biên bản
thanh lý hợp đồng + Giấy đề nghị thanh toán của đơn vị (mẫu của Phòng Tài chính kế
toán).
b. Sửa chữa thường xuyên tài sản cố định là phương tiện vận tải:
Bước 1. Tài xế lập bản dự toán phương tiện vận tải đem đi sửa chữa trình lãnh đạo
đơn vị phê duyệt (biểu số 4a/SC).

Bước 2: Gởi bản dự trù được duyệt cho Phòng Tài chính kế toán.
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Bước 3. Tài xế tự liên hệ với nơi sửa chữa để đem phương tiện đi sửa chữa. Đối với
việc sửa chữa có giá trị từ 3 triệu đồng trở lên Tài xế phối hợp Phòng Thiết bị công nghệ
thẩm định việc sửa chữa trước khi đem phương tiện đi sửa chữa.
Bước 4. - Nghiệm thu phương tiện đã sửa chữa xong.
Bước 5. Tài xế 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 + Phiếu nhập tài sản (nếu có phát sinh nghiệp vụ) + Biên bản
thanh lý hợp đồng + Giấy đề nghị thanh toán của đơn vị (mẫu của Phòng Tài chính kế
toán).
- Riêng đường cáp quang nối từ trung tâm đến các đơn vị do Trung tâm Thông tin
và Quản trị mạng quản lý. Khi có phát sinh việc lắp đặt mới hoặc sửa chữa, Trung tâm phối
hợp với P.TBCN để thực hiện.

HIỆU TRƯỞNG
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Biểu 4a/SC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
KHOA (PHÒNG, BAN....)
BỘ MÔN (TỔ): …
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DỰ TOÁN CHI PHÍ SỬA CHỮA TÀI SẢN
(Máy móc thiết bị, Phương tiện vận tải - truyền dẫn)

Kính gửi:

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

1. Các cơ sở để tiến hành công việc:
- Xuất phát từ nhu cầu thực tế cần sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản cố định (bao
gồm: MMTB, phương tiện vận tải - truyền dẫn) của đơn vị bởi các lý do như: hư hỏng một
hay vài bộ phận của thiết bị; sửa chữa để tạo sự an toàn trong vận chuyển, cần nâng cấp với
tính năng kỹ thuật cao hơn để phù hợp với điều kiện thực tế làm việc ...;
bị hư hỏng, xuống cấp cần phải sửa chữa, nâng cấp ....để có điều kiện làm việc tốt
hơn.
- 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:
Địa điểm tiến hành:
Cá nhân sẽ quan hệ tài chính (Họ tên và Mã số CBCC)
3. Dự toán kinh phí:
STT

Tên tài sản
(hạng mục)
sửa chữa

Tóm tắt khối lượng
công việc

Số tiền
dự toán

Thời gian
thực hiện

Ghi chú của
Phòng Tài
chính kế
toán

1
2
3
...
TỔNG CỘNG:
Trưởng khoa

Đồng Tháp, ngày
tháng
Trưởng Bộ môn
Người lập

năm 20...

Kiểm soát và phê duyệt cấp Trường
Phòng TBCN

Phòng Tài vụ

Duyệt của Hiệu trưởng
Ngày..... tháng ......năm ......
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