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I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG  

Quy trình này nhằm thống nhất việc tổ chức quản lý đầu tư - mua sắm 

máy móc, trang thiết bị trong nhà trường. 

Quy trình, quy định này áp dụng đối với hội đồng, các đơn vị liên quan 

đến việc quản lý đầu tư – mua sắm máy móc, trang thiết bị của Trường. 

II. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT 

1. Định nghĩa: 

Máy móc, trang thiết bị nêu tại quy trình này là tài sản cố định hữu hình 

và vô hình được mua sắm từ ngân sách Nhà nước.  

Tài sản cố định hữu hình là tài sản mang hình thái vật chất có kết cấu 

độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận riêng lẻ liên kết với nhau để 

cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định, thỏa mãn cả 2 tiêu chuẩn 

sau: 

+ Có thời gian sử dụng 1 năm trở lên. 

+ Có nguyên giá từ 10 triệu đồng trở lên. 

Tài sản cố định vô hình là tài sản không mang hình thái vật chất cụ thể 

mà cơ quan đơn vị phải đầu tư chi phí cho việc tạo lập như: Giá trị sử dụng đất, 

bằng phát minh sang chế, phần mềm máy tính, bản quyền tác giả… và thỏa 

mãn cả hai tiêu chuẩn như trên. 

2. Từ viết tắt: 

QĐ Quyết định TTB Trang thiết bị 

XD Xây dựng CCTB Cung cấp thiết bị 

III. LƯU ĐỒ  (Xem trang 4)  

IV. ĐẶC TẢ  (Xem trang 5 - 10) 

V. CÁC BIỂU MẪU/ HƯỚNG DẪN KÈM THEO 

 

Stt Tên biểu mẫu/ hướng dẫn Mã hóa 

1 Thông báo mua sắm BM/QT12/P.KH/01 

2 Đề xuất mua sắm trang thiết bị máy móc BM/QT12/P.KH/02 

3 Bảng tổng hợp đề xuất BM/QT12/P.KH/03 

4 Kế hoạch mua sắm BM/QT12/P.KH/04 

5 Biên bản bàn giao nghiệm thu BM/QT12/P.KH/05 
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QUY TRÌNH ĐẦU TƯ MUA SẮM MÁY MÓC TRANG THIẾT BỊ
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Tổng kếtLập kế hoạch Thực hiện

1. Xác định yêu cầu

9. XD kế hoạch 3.Các đơn vị đề xuất

5. Khảo sát   

14.Giao nhận trang 
TB

20.Thực hiện các 
thủ tục thanh toán

16.Chuyển giao 
công nghệ

11. QĐ Lựa chọn 
đơn vị CCTB

21. Kết thúc mua 
sắm/Lưu hồ sơ

10. Duyệt kế hoạch 

15.Kiểm tra 

2.Thông báo tới các 
đơn vị chức năng 

liên quan

19.Đánh giá

4.Tổng hợp 7. Khảo giá 
17.Nghiệm thu bàn 

giao TTB

13.Tổ chức thực 
hiện mua sắm theo 

quy định

18.Báo cáo 

12.Thông báo nhà 
CCTB 

8.Xem xét

6.Không duyệt
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ĐẶC TẢ QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ - MUA SẮM MÁY MÓC, TRANG THIẾT BỊ 

 

STT 
Tên bước 

công việc 
Đặc tả 

Bộ 

phận/đơn vị 

thực hiện 

Bộ 

phận/ĐV 

phối hợp 

Kết quả đạt 

được 

Hạn 

hoàn 

thành 

Biểu mẫu 

1 
Xác định yêu 

cầu 

Xác định các đơn vị đầu 

tư mua sắm trang thiết bị 

Lãnh đạo nhà 

trường 

Đơn vị chức 

năng 

Các đơn vị được 

lựa chọn đầu tư 

trang thiết bị   

 

2 

Thông báo tới 

các đơn vị 

chức năng 

Thông báo tới các đơn vị 

được lựa chọn đầu tư mua 

sắm trang thiết bị 

Lãnh đạo nhà 

trường 

Các đơn vị 

chức năng 

Các đơn vị nắm 

được chủ trương 

mua sắm máy 

móc trang thiết 

bị 

 BM/QT12/P.KH/01 

3 
Các đơn vị đề 

xuất 

Các đơn vị đề xuất số 

lượng trang thiết bị máy 

móc trên cơ sở ưu tiên 

trang thiết bị máy móc 

cấp thiết và kinh phí dự 

kiến đầu tư  

Các đơn vị 

chức năng 
 

Đề xuất số lượng 

máy móc trang 

thiết bị và kinh 

phí đầu tư 

 BM/QT12/P.KH/02 

4 
Tổng hợp đề 

xuất 

Đơn vị chức năng tổng 

hợp các đề xuất trình lãnh 

đạo 

Đơn vị chức 

năng 
 

Bảng tổng hợp 

đề xuất mua sắm 

trang thiết bị 

máy móc 

  BM/QT12/P.KH/03 
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5 Khảo sát 

Lãnh đạo trường khảo sát 

trang thiết bị máy móc tại 

đơn vị đề xuất để quyết 

định lựa chọn mua sắm, 

những trang thiết bị 

không phù hợp sẽ không 

được lựa chọn, những 

trang thiết bị được lựa 

chọn được thông báo trở 

lại đơn vị, để đơn vị chức 

năng tổng hợp khảo giá 

trước khi mua sắm  

Lãnh đạo 

trường 

Đơn vị chức 

năng 

Quyết định lựa 

chọn những trang 

thiết bị đầu tư 

cho các đơn vị  

  

6 Không duyệt 

Những trang thiết bị máy 

móc không phù hợp thì 

lãnh đạo trường không 

duyệt mua 

Lãnh đạo 

trường 
 

Không duyệt 

mua những trang 

thiết bị máy móc 

không phù hợp 

    

7 Khảo giá 

Đơn vị chức năng khảo 

giá thiết bị (ít nhất là 3 

nhà cung cấp) để tổng 

hợp và trình lãnh đạo xem 

xét 

Đơn vị chức 

năng 
 

Khảo giá trang 

thiết bị máy móc 

cần đầu tư 

    

8 Xem xét 

Lãnh đạo trường xem xét: 

-  Phù hợp sẽ chuyển cho 

các đơn vị chức năng xây 

dựng kế hoạch 

- Chưa phù hợp chuyển 

lại cho đơn vị đề xuất để 

đề xuất lại 
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9 
Xây dựng kế 

hoạch 

Đơn vị chức năng xây 

dựng kế hoạch đầu tư 

mua sắm trang thiết bị 

Đơn vị chức 

năng 
 

Kế hoạch đầu tư 

trang thiết bị 

máy móc được 

xây dựng 

  BM/QT12/P.KH/04 

10 
Duyệt kế 

hoạch 

Lãnh đạo trường duyệt kế 

hoạch thực hiện mua sắm 

trang thiết bị máy móc 

Lãnh đạo 

trường 

Đơn vị chức 

năng 

Kế hoạch đầu tư 

mua sắm được 

phê duyệt 

   

11 
QĐ lựa chọn 

đơn vị CCTB 

Lãnh đạo trường họp 

thống nhất và quyết định 

lựa chọn các nhà cung 

cấp trang thiết bị máy 

móc 

Lãnh đạo 

trường 

Các đơn vị 

chức năng 

Lựa chọn được 

các nhà cung cấp 

trang thiết bị 

máy móc 

  

12 
Thông báo 

nhà CCTB 

Thông báo cho các nhà 

cung cấp thiết bị về kế 

hoạch cung cấp trang 

thiết bị 

Lãnh đạo 

trường 

Các nhà 

cung cấp 

trang thiết 

bị 

Các nhà cung 

cấp trang thiết bị 

nắm được kế 

hoạch đầu tư 

mua sắm trang 

thiết bị máy móc 

của nhà trường 
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13 
Mua sắm TB 

theo quy định 

Thực hiện việc mua sắm 

theo quy định: 

- Làm các thủ tục phê 

duyệt dự án đầu tư - Hợp 

đồng cung cấp trang thiết 

bị máy móc 

- Thực hiện theo thông tư 

68/2012/TT-BTC Quy 

định việc đấu thầu để 

mua sắm tài sản nhằm 

duy trì hoạt động thường 

xuyên của cơ quan nhà 

nước, tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị - xã hội, tổ 

chức chính trị xã hội - 

nghề nghiệp, tổ chức xã 

hội, tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp, đơn vị vũ trang 

nhân dân 

Lãnh đạo 

trường 

Đơn vị chức 

năng/Các 

nhà cung 

cấp trang 

thiết bị máy 

móc 

Thực hiện việc 

mua sắm theo 

đúng quy định 

  

14 
Giao nhận 

trang TB 

Sau khi lựa chọn được 

nhà cung cấp thực hiện 

cung cấp trang thiết bị 

máy móc, tổ chức bàn 

giao cho các đơn vị  

Các đơn vị 

chức năng 

Nhà cung 

cấp thiết bị 

Bàn giao trang 

thiết bị máy móc 

cho đơn vị đề 

xuất mua sắm  
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15 Kiểm tra 

Lãnh đạo nhà trường và 

các đơn vị chức năng 

phối hợp kiểm tra số 

lượng, chất lượng của 

trang thiết bị máy móc: 

- Nếu còn chưa đúng 

chủng loại, chất lượng thì 

thong báo lại cho nhà 

cung cấp 

- Nếu đạt yêu cầu sẽ thực 

hiện bàn chuyển giao 

công nghệ cho đơn vị tiếp 

nhận 

Lãnh đạo 

trường 

Các đơn vị 

chức năng 

Kiểm tra máy 

móc trang thiết 

bị của nhà cung 

cấp thiết bị bàn 

giao cho đơn vị 

đề xuất 

  

16 
Chuyển giao 

công nghệ 

Thực hiện chuyển giao 

công nghệ 

Nhà cung cấp 

thiết bị 

Đơn vị tiếp 

nhận/ Đơn 

vị chức 

năng 

Tổ chức chuyển 

giao công nghệ 
  

17 
Nghiệm thu 

bàn giao 

Nghiệm thu bàn giao 

trang thiết bị máy móc 

cho đơn vị đề xuất, vào sổ 

danh mục thiết bị nhà 

trường và đơn vị tiếp 

nhận 

Lãnh đạo 

trường 

Các đơn vị 

chức năng, 

nhà cung 

cấp 

Nghiệm thu bàn 

giao trang thiết 

bị máy móc cho 

đơn vị đề xuất 

 BM/QT12/P.KH/06 
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18 
Báo cáo kết 

quả 

Đơn vị chức năng báo cáo 

kết quả thực hiện mua 

sắm với lãnh đạo nhà 

trường  

Lãnh đạo nhà 

tường 

Đợn vị chức 

năng 

Báo cáo kết quả 

mua sắm  
  

19 Đánh giá 

Lãnh đạo nhà trường họp 

đánh giá việc thực hiện 

mua sắm trang thiết bị 

máy móc 

Lãnh đạo 

trường 

Các đơn vị 

chức năng 

Đánh giá kết quả 

thực hiện mua 

sắm 

  

20 

Thực hiện các 

thủ tục thanh 

toán 

Các đơn vị chức năng 

phối hợp với nhà cung 

cấp thực hiện các thủ tục 

thanh toán 

Lãnh đạo 

trường/Đơn 

vị chức 

năng/Nhà 

cung cấp 

Nhà cung 

cấp/ Đơn vị 

chức năng 

Quyết toán dự án 

đầu tư 
  

21 

Kết thúc mua 

sắm/ Lưu hồ 

sơ 

Kết thúc mua sắm/ lưu hồ 

sơ 

Lãnh đạo 

trường 

Đơn vị chức 

năng 

Kết thúc mua 

săm, lưu trữ hồ 

sơ 

  

 


