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1. Mục đích 
Đảm bảo việc mua sắm tài sản xuất phát từ nhu cầu thực tế, đáp ứng kịp thời, phục vụ hiệu 

quả các hoạt động của nhà trường. 
Việc mua sắm tài sản được thực hiện đúng quy định của Nhà nước, quy trình của nhà trường 

và đạt được tính hiệu quả trên các phương diện: giá cả, chất lượng và công năng. 
2. Phạm vi 
2.1 Đối tượng áp dụng 
Các hoạt động mua sắm tài sản phục vụ cho hoạt động thường xuyên chung của toàn Trường 

có gía trị dưới 100 triệu. Từ 100 triệu đồng trở lên thực hiện theo Luật đấu thầu. 
2.2 Trách nhiệm áp dụng 
Các đơn vị chức năng có nhu cầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ 
Phòng CSVC tiếp nhận, xem xét yêu cầu mua sắm hàng hóa và xác định nhu cầu mua sắm 

tài sản chung của Trường. Tập hợp yêu cầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ và trình Ban Giám hiệu phê 
duyệt. Chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo chất lượng hàng hóa dịch vụ liên quan mà đơn vị phụ 
trách. 

Phòng Kế hoạch tài chính chịu trách nhiệm kiểm soát hồ sơ mua sắm hàng hóa, dịch vụ theo 
đúng quy định và thanh toán cho nhà cung cấp khi đủ hồ sơ hợp lệ. 

3. Tài liệu viện dẫn 
Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/06/2014; 
Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 
Căn cứ Luật quản lý sử dụng tài sản công năm 2017; 
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 
Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính về việc Quy định chi 

tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà 
nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, 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; 

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị. 

Căn cứ Thông tư 16/2019/TT-BGDĐT ngày 04/10/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 
Hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và 
đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 2181/QĐ-ĐHTN-CSVC ngày 15/10/2019 của Hiệu trưởng Trường 
Đại học Tây Nguyên về việc Ban hành Quy chế quản lý sử dụng tài sản của Trường Đại học Tây 
Nguyên; 

Căn cứ Thông tư 03/2020/TT-BGDĐT ngày 10/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 
Quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc 
lĩnh vực giáo dục và đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số 
gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn 
nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu. 

4. Nội dung: 
4.1. Lưu đồ 
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Các 
bước 

Trách nhiệm 
thực hiện Nội dung Biểu mẫu Thời 

gian 
Bước 1 -Các đơn vị 

chức năng có 
nhu cầu 
-Phòng CSVC 
-Ban giám 
hiệu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Mẫu 1. Đề nghị hoặc kế hoạch 
mua sắm 
- Biên bản kiểm tra hiện trạng (nếu 
có) 

01 
ngày 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bước 2 -Phòng CSVC 
-Nhà cung cấp 
-Phòng KHTC 
-Tổ thẩm định 
(nếu có) 
-Ban giám 
hiệu 

 - Mẫu 2. Thư mời chào hàng 
- Báo giá (>=03 báo giá của Nhà 
cung cấp) 
- Mẫu 3a. Dự trù kinh phí (giá gói 
thầu <50 triệu đồng) 
- Mẫu 3b. Dự toán kinh phí (giá gói 
thầu >=50 triệu đồng) 
- Mẫu 4. Quyết định phê duyệt Dự 
toán kinh phí (giá gói thầu >=50 
triệu đồng) 
- Mẫu 5. Tờ trình phê duyệt KH 
LCNT (giá gói thầu >=50 triệu 
đồng) 
- Mẫu 6. Báo cáo thẩm định Kế 
hoạch LCNT (giá gói thầu >=50 
triệu đồng) 
- Mẫu 7. Quyết định phê duyệt KH 
LCNT (giá gói thầu >=50 triệu 
đồng) - Đăng tải thông tin Kế 
hoạch LCNT lên trang 
http://muasamcong.mpi.gov.vn 
sau khi có QĐ 

07 
ngày 

 
 
 

Bước 3 -Phòng CSVC 
-Phòng KHTC 
-Ban giám 
hiệu 
-Nhà cung cấp 

 - Mẫu 8. Báo cáo đánh giá báo giá 
(giá gói thầu >=50 triệu đồng) 
- Mẫu 9. Thương thảo hợp đồng 
(giá gói thầu >=50 triệu đồng) 
- Mẫu 10. Quyết định phê duyệt kết 
quả chỉ định thầu (giá gói thầu 
>=20 triệu đồng) 
- Đăng tải thông tin kết quả 
LCNT lên trang: 
http://muasamcong.mpi.gov.vn 
(giá gói thầu >=50 triệu đồng) 
- Mẫu 11. Hợp đồng mua sắm (giá 
gói thầu >=10 triệu đồng) 

 
 
 

02 
ngày 

Bước 4 -Phòng CSVC 
-Phòng KHTC 
-Ban giám 
hiệu 
-Nhà cung cấp 

 - Mẫu 12. Biên bản nghiệm thu 
bàn giao vật tư thiết bị. 
- Mẫu C50-HD. Biên bản bàn 
giao TSCĐ (nếu có) 

<=30 
ngày 

Lựa chọn nhà cung cấp 

Thương thảo và ký kết hợp đồng 

Thực hiện hợp đồng và nghiệm thu 

Đề nghị mua sắm hoặc 
kế hoạch mua sắm 

Văn bản  
giấy 

Văn bản  
điện tử 

Xử lý thông tin, chuyển BPCM 

Phê duyệt  
chủ trương đầu 

 

http://muasamcong.mpi.gov.vn/
http://muasamcong.mpi.gov.vn/
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Các 
bước 

Trách nhiệm 
thực hiện Nội dung Biểu mẫu Thời 

gian 
-Đơn vị sử 
dụng 

Bước 5 -Phòng CSVC 
-Phòng KHTC 
-Ban giám 
hiệu 
-Nhà cung cấp   

 
 
 

 

- Mẫu 13. Bảng xác định khối lượng 
công việc hoàn thành (PL8a) (giá 
gói thầu >=50 triệu đồng) 
- Mẫu 14. Biên bản nghiệm thu và 
thanh lý hợp đồng (giá gói thầu 
>=10 triệu đồng) 
- Hóa đơn tài chính 
- Cam kết bảo hành, hướng dẫn sử 
dụng, CO, CQ (nếu có) 
- Phiếu nhập kho, thẻ TS 
- Mẫu 15. Giấy đề nghị thanh toán 
- Mẫu 16. Biên nhận chuyển khoản 

01 
ngày 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bước 6 -Phòng CSVC 
-Phòng KHTC 
-Nhà cung cấp 
-Đơn vị sử 
dụng 

 - ĐVSD lưu mẫu 12 
- CSVC lưu từ mẫu 1 đến 14 
- KHTC lưu từ mẫu 1 đến 16 
- NCC lưu từ mẫu 9 đến 14 

 

 

Thanh lý hợp đồng 
 và thanh toán cho nhà cung cấp 

Lưa trữ và quản lý 
chứng từ 
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4.2. Diễn giải: 

Bước thực hiện Nội dung 

Bước 1. Đề nghị 
và trình phê duyệt 
chủ trương đầu tư 

 

- Tháng 11 hàng năm, các đơn vị chức năng có nhu cầu mua sắm tài sản tại 
đơn vị cho năm sau sẽ lập phiếu yêu cầu gửi Phòng CSVC. Phòng CSVC 
tập hợp và thẩm định nhu cầu của tất cả các đơn vị và kế hoạch mua sắm 
tài sản phục vụ cho hoạt động chung chuyển Bộ phận chuyên môn để lập 
kế hoạch, khái toán mua sắm tài sản cho năm sau, trình Lãnh đạo Phòng 
CSVC, Phòng KHTC và trình Ban giám hiệu phê duyệt chủ trương đầu 
tư. 

- Đối với các trường hợp phát sinh yêu cầu đột xuất (ngoài kế hoạch chung 
đã phê duyệt), các đơn vị có nhu cầu sẽ gửi Đề nghị đến Phòng CSVC xử 
lý thông tin chuyển Bộ phận chuyên môn lập chủ trương trình Lãnh đạo 
trường phê duyệt. 

- Thực hiện kiểm tra hiện trạng để có hướng giải pháp phù hợp (nếu có) 

Bước 2: Lựa chọn 
nhà thầu 

 

Trên cơ sở đề xuất chủ trương về dự toán, Phòng CSVC phối hợp với 
phòng Kế hoạch tài chính thống nhất khối lượng chào giá và lựa chọn nhà 
cung cấp theo quy định bao gồm: Thư mời chào hàng; Báo giá (>=03 báo 
giá); Dự trù kinh phí (giá gói thầu <50 triệu đồng) hoặc Dự toán kinh phí 
(giá gói thầu >=50 triệu đồng); Quyết định phê duyệt Dự toán kinh phí (giá 
gói thầu >=50 triệu đồng; phê duyệt KH LCNT (giá gói thầu >=50 triệu 
đồng); Báo cáo thẩm định Kế hoạch LCNT (giá gói thầu >=50 triệu đồng); 
Quyết định phê duyệt KH LCNT (giá gói thầu >=50 triệu đồng); Đăng tải 
Kế hoạch LCNT lên trang http://muasamcong.mpi.gov.vn; Báo cáo đánh 
giá báo giá để chọn đơn vị cung cấp. 

Bước 3: Thương 
thảo và ký kết hợp 

đồng 

- Sau khi hoàn tất các hồ sơ liên quan đến lựa chọn nhà cung cấp theo quy 
định, tiến hành thương thảo (nếu có); phê duyệt kết quả chỉ định thầu; Đăng 
tải kết quả LCNT lên trang http://muasamcong.mpi.gov.vn (giá gói thầu 
>=50 triệu đồng) và ký kết hợp đồng với nhà cung cấp để thực hiện. 

- Đối với mua sắm tài sản dưới 10 triệu không cần hợp đồng. 
- Sau khi ký kết hợp đồng, Phòng CSVC lập hồ sơ tạm ứng gửi phòng kế 

hoạch tài chính thực hiện tạm ứng cho nhà cung cấp theo hợp đồng (nếu 
có). 

Bước 4: Thực hiện 
hợp đồng, nghiệm 

thu 
 

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Phòng CSVC phụ trách việc theo dõi, 
giám sát quá trình mua sắm tài sản, kiểm tra và nhận bàn bàn giao tài sản. 

- Sau khi kết thúc việc nhận bàn giao tài sản mua mới, Phòng CSVC thực 
hiện nghiệm thu với sự phối hợp của phòng Kế hoạch tài chính và đơn vị 
sử dụng tài sản (nếu có) cùng với Lãnh đạo trường ký Biên bản nghiệm 
thu bàn giao vật tư thiết bị, kèm Biên bản bàn giao TSCĐ (nếu có). 

Bước 5: Thanh lý 
hợp đồng và thanh 
toán cho nhà cung 

cấp 
 

- Sau khi nghiệm thu hoàn thành hợp đồng, Phòng CSVC làm việc với nhà 
cung cấp để thực hiện thanh lý hợp đồng và lập hồ sơ thanh toán theo quy 
định gửi phòng Kế hoạch tài chính thực hiện thanh toán và thu hồi tạm ứng 
(nếu có). Đối với trường hợp mua sắm tài sản thì Phòng CSVC phải nhập 
và cung cấp mã tài sản theo dõi cho phòng Kế hoạch tài chính khi làm hồ 
sơ thanh toán. 

http://muasamcong.mpi.gov.vn/
http://muasamcong.mpi.gov.vn/
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Bước thực hiện Nội dung 
Bước 6: Lưu trữ 
và quản lý chứng 

từ 
- Thực hiện lưu trữ và quản lý chứng từ theo quy định 

5. Hồ sơ lưu: 

TT Tên hồ sơ Mã biểu mẫu 
(nếu có) 

Trách nhiệm 
lưu 

Dạng hồ 
sơ lưu 

Thời gian 
lưu 

1.  Đề nghị hoặc kế hoạch 
mua sắm Mẫu 1/CSVC Phòng CSVC, 

Phòng KHTC File giấy 10 năm 

2.  Biên bản kiểm tra hiện 
trạng 

 Phòng CSVC, 
Phòng KHTC File giấy 10 năm 

3.  Thư chào hàng Mẫu 2/CSVC Phòng CSVC, 
Phòng KHTC File giấy 10 năm 

4.  Báo giá  Phòng CSVC, 
Phòng KHTC File giấy 10 năm 

5.  Dự trù kinh phí 
Dự toán kinh phí 

Mẫu 3a/CSVC 
Mẫu 3b/CSVC 

Phòng CSVC, 
Phòng KHTC File giấy 10 năm 

6.  
Quyết định phê duyệt Dự 
toán kinh phí (giá gói 
thầu >=50 triệu đồng)  

Mẫu 4/CSVC Phòng CSVC, 
Phòng KHTC File giấy 10 năm 

7.  
Tờ trình phê duyệt KH 
LCNT (giá gói thầu 
>=50 triệu đồng) 

Mẫu 5/KHTC Phòng CSVC, 
Phòng KHTC File giấy 10 năm 

8.  
Báo cáo thẩm định Kế 
hoạch LCNT (giá gói 
thầu >=50 triệu đồng) 

Mẫu 6/CSVC Phòng CSVC, 
Phòng KHTC File giấy 10 năm 

9.  
Quyết định phê duyệt 
KH LCNT (giá gói thầu 
>=50 triệu đồng) 

Mẫu 7/CSVC Phòng CSVC, 
Phòng KHTC File giấy 10 năm 

10.  
Báo cáo đánh giá báo 
giá (giá gói thầu >=50 
triệu đồng) 

Mẫu 8/CSVC Phòng CSVC, 
Phòng KHTC File giấy 10 năm 

11.  Thương thảo hợp đồng 
Mẫu 9/CSVC Phòng CSVC, 

Phòng KHTC 
Nhà cung cấp 

File giấy 10 năm 

12.  

Quyết định phê duyệt 
kết quả chỉ định thầu 
(giá gói thầu >=20 triệu 
đồng) 

Mẫu 10/CSVC Phòng CSVC, 
Phòng KHTC File giấy 10 năm 

13.  
Hợp đồng mua sắm (giá 
gói thầu >=10 triệu 
đồng) 

Mẫu 11/CSVC Phòng CSVC, 
Phòng KHTC 
Nhà cung cấp 

File giấy 10 năm 

14.  

Biên bản nghiệm thu 
bàn giao vật tư thiết bị 
- Biên bản bàn giao 
TSCĐ (nếu có) 

Mẫu 12/CSVC 
 

Mẫu C50-HD 

Phòng CSVC, 
Phòng KHTC 
Nhà cung cấp 

Đơn vị sử dụng 

File giấy 10 năm 
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TT Tên hồ sơ Mã biểu mẫu 
(nếu có) 

Trách nhiệm 
lưu 

Dạng hồ 
sơ lưu 

Thời gian 
lưu 

15.  

Bảng xác định khối 
lượng công việc hoàn 
thành (PL8a) (giá gói 
thầu >=50 triệu đồng) 

Mẫu 13/CSVC Phòng CSVC, 
Phòng KHTC 
Nhà cung cấp File giấy 10 năm 

16.  

Biên bản nghiệm thu và 
thanh lý hợp đồng (giá 
gói thầu >=10 triệu 
đồng) 

Mẫu 14/CSVC Phòng CSVC, 
Phòng KHTC 
Nhà cung cấp File giấy 10 năm 

17.  Hóa đơn tài chính  Phòng CSVC, 
Phòng KHTC File giấy 10 năm 

18.  
Cam kết bảo hành, 
hướng dẫn sử dụng, CO, 
CQ (nếu có) 

 Phòng CSVC, 
Phòng KHTC File giấy 10 năm 

19.  Phiếu nhập kho, thẻ TS     
20.  Giấy đề nghị thanh toán Mẫu 15/CSVC Phòng KHTC File giấy 10 năm 
21.  Biên nhận chuyển khoản Mẫu 16/CSVC Phòng KHTC File giấy 10 năm 
22.  Ủy nhiệm chi C4-02a/KB Phòng KHTC File giấy 10 năm 

23.  Giấy rút dự toán ngân 
sách C2-02a/NS Phòng KHTC File giấy 10 năm 

6. Mẫu văn bản kèm theo: có 
7. Tóm tắt các bước thực hiện và Biểu mẫu văn bản theo quy mô gói thầu: 
7.1 Gói thầu có giá trị < 10 triệu: 

Các bước thực hiện và Biểu mẫu văn bản 
- Mẫu 1. Đề nghị hoặc kế hoạch mua sắm 
- Biên bản kiểm tra hiện trạng (nếu có) 
- Mẫu 2. Thư mời chào hàng 
- Báo giá (>=03 báo giá của Nhà cung cấp) 
- Mẫu 3a. Dự trù kinh phí 
- Mẫu 12. Biên bản nghiệm thu bàn giao vật tư thiết bị 
- Hóa đơn tài chính 
- Cam kết bảo hành, hướng dẫn sử dụng, CO, CQ (nếu có) 
- Mẫu 15. Giấy đề nghị thanh toán 
- Mẫu 16. Biên nhận chuyển khoản 

7.2 Gói thầu có giá trị 10 triệu đến 20 triệu: 
Các bước thực hiện và Biểu mẫu văn bản 

- Mẫu 1. Đề nghị hoặc kế hoạch mua sắm 
- Biên bản kiểm tra hiện trạng (nếu có) 
- Mẫu 2. Thư mời chào hàng 
- Báo giá (>=03 báo giá của Nhà cung cấp) 
- Mẫu 3a. Dự trù kinh phí 
- Mẫu 11. Hợp đồng mua sắm 
- Mẫu 12. Biên bản nghiệm thu bàn giao vật tư thiết bị 
- Mẫu C50-HD. Biên bản bàn giao TSCĐ (nếu có) 
- Mẫu 14. Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng 
- Hóa đơn tài chính 
- Cam kết bảo hành, hướng dẫn sử dụng, CO, CQ (nếu có) 
- Mẫu 15. Giấy đề nghị thanh toán 
- Mẫu 16. Biên nhận chuyển khoản 
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7.3 Gói thầu có giá trị từ 20 triệu đến 50 triệu: 

Các bước thực hiện và Biểu mẫu văn bản 
- Mẫu 1. Đề nghị hoặc kế hoạch mua sắm 
- Biên bản kiểm tra hiện trạng (nếu có) 
- Mẫu 2. Thư mời chào hàng 
- Báo giá (>=03 báo giá của Nhà cung cấp) 
- Mẫu 3a. Dự trù kinh phí 
- Mẫu 9. Thương thảo hợp đồng 
- Mẫu 10. Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu 
- Mẫu 11. Hợp đồng mua sắm 
- Mẫu 12. Biên bản nghiệm thu bàn giao vật tư thiết bị 
- Mẫu C50-HD. Biên bản bàn giao TSCĐ (nếu có) 
- Mẫu 14. Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng 
- Hóa đơn tài chính 
- Cam kết bảo hành, hướng dẫn sử dụng, CO, CQ (nếu có) 
- Mẫu 15. Giấy đề nghị thanh toán 
- Mẫu 16. Biên nhận chuyển khoản 

7.4 Gói thầu có giá trị từ 50 triệu đến 100 triệu: 
Các bước thực hiện và Biểu mẫu văn bản 

- Mẫu 1. Đề nghị hoặc kế hoạch mua sắm 
- Biên bản kiểm tra hiện trạng (nếu có) 
- Mẫu 2. Thư mời chào hàng 
- Báo giá (>=03 báo giá của Nhà cung cấp) 
- Mẫu 3b. Dự toán kinh phí 
- Mẫu 4. Quyết định phê duyệt Dự toán kinh phí 
- Mẫu 5. Tờ trình phê duyệt KH LCNT 
- Mẫu 6. Báo cáo thẩm định Kế hoạch LCNT 
- Mẫu 7. Quyết định phê duyệt KH LCNT 
- Đăng tải thông tin Kế hoạch LCNT lên trang http://muasamcong.mpi.gov.vn sau khi có QĐ 
- Mẫu 8. Báo cáo đánh giá báo giá 
- Mẫu 9. Thương thảo hợp đồng 
- Mẫu 10. Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu 
- Đăng tải thông tin kết quả LCNT lên trang: 
http://muasamcong.mpi.gov.vn 
- Mẫu 11. Hợp đồng mua sắm 
- Mẫu 12. Biên bản nghiệm thu bàn giao vật tư thiết bị 
- Mẫu C50-HD. Biên bản bàn giao TSCĐ (nếu có) 
- Mẫu 13. Bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành (PL8a) 
- Mẫu 14. Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng 
- Hóa đơn tài chính 
- Cam kết bảo hành, hướng dẫn sử dụng, CO, CQ (nếu có) 
- Mẫu 15. Giấy đề nghị thanh toán 
- Mẫu 16. Biên nhận chuyển khoản 

 

http://muasamcong.mpi.gov.vn/
http://muasamcong.mpi.gov.vn/
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Mẫu 1/CSVC 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
  ĐƠN VỊ……………………..  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
      

  Đắk Lắk, ngày … tháng …. năm 20…. 

ĐỀ NGHỊ   
Về việc ………………. 

 

Kính gửi:   Hiệu trưởng; 
   Phòng CSVC. 
Căn cứ .............................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................  
Đơn vị ........................................ kính đề nghị Hiệu trường ...........................................  
với các nội dung như sau: 
 .........................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................  
Kính trình Hiệu trưởng, Phòng CSVC xem xét cho ý kiến chỉ đạo./. 

  
 HIỆU TRƯỞNG  PHÒNG CSVC  Người đề nghị 
 
 
 
  ……………………… ……………………… 
 
   LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 
 
 
 
   ……………………… 
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Mẫu 2/CSVC 
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  
   Đắk Lắk, ngày …. tháng …. năm 20…..  
   

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 
 
Kính gửi: ..................................................................................................................  

 
Căn cứ Tờ trình ngày ..../..../20.... của Đơn vị..............................................về việc 

....................................................................... và đã được Hiệu trưởng phê duyệt. 
Căn cứ Biên bản kiểm tra hiện trạng ngày …/…../20…. 
Trường Đại học Tây Nguyên mời các đơn vị quan tâm tham gia chào giá về việc 

...................................................................................................thuộc Trường Đại học 
Tây Nguyên với các nội dung công việc như sau: 

TT Tên thiết bị và cấu hình chi tiết 
/Thành phần công việc ĐVT Khối 

lượng 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

…    
Bảng chào giá được gửi về Phòng CSVC - Trường Đại học Tây Nguyên (Số 567 

đường Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, điện thoại: 02623.853.269). 
Trân trọng kính mời.  

 HIỆU TRƯỞNG 
   
Nơi nhận:                                                                                        

- Như trên; 
- Lưu: HCTH, CSVC. 
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Mẫu 3a/CSVC 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 ĐƠN VỊ……………………………  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
  
   Đắk Lắk, ngày …. tháng …. năm 20….  
  

BẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ 
Về việc …………………………………………… 

 thuộc Trường Đại học Tây Nguyên 
 
 Kính gửi: Hiệu Trưởng. 
   Phòng Kế hoạch Tài chính. 
   

 Căn cứ Tờ trình ngày ..../..../20.... của Đơn vị..............................................về việc 
....................................................................... và đã được Hiệu trưởng phê duyệt. 

Căn cứ Thư mời chào giá ngày ..../...../20..... của Trường Đại học Tây Nguyên. 
Căn cứ vào Bảng báo giá của 03 đơn vị là: 
1.  .....................................................................................................................................  
2.  .....................................................................................................................................  
3.  .....................................................................................................................................  
(Kèm theo bảng báo giá của 03 đơn vị). 
………………………………. là đơn vị có các tiêu chí đáp ứng yêu cầu và có tổng 

giá chào thấp nhất: 
T
T NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐVT Khối 

lượng ĐƠN GIÁ THÀNH 
TIỀN 

1      
2      
  TỔNG CỘNG        
  Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………………... 

Giá trên đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển, lắp đặt tại đơn vị sử dụng Trường Đại 
học Tây Nguyên và chi phí bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. 

Phòng CSVC phối hợp Phòng Kế hoạch Tài chính kính đề nghị Hiệu Trưởng duyệt 
Bảng dự trù kinh phí và đơn vị cung cấp như sau: 

(Tên nhà cung cấp)……
- Địa chỉ : ……………………….. 
- Điện thoại : ………………………. 
- Mã số thuế : ………………………. 
- Tài khoản  : ……………………….. 
Thời gian thực hiện: …….. ngày. 

         HIỆU TRƯỞNG  PHÒNG KHTC  ĐƠN VỊ…………… Người lập 
 
 
    
    ……………………  
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Mẫu 3b/CSVC 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 ĐƠN VỊ……………………………  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
  
   Đắk Lắk, ngày …. tháng …. năm 20….  
  

BẢNG DỰ TOÁN KINH PHÍ 
Về việc …………………………………………… 

 thuộc Trường Đại học Tây Nguyên 
 
 Kính gửi: Hiệu Trưởng. 
   Phòng Kế hoạch Tài chính. 
   

 Căn cứ Tờ trình ngày ..../..../20.... của Đơn vị..............................................về việc 
....................................................................... và đã được Hiệu trưởng phê duyệt. 

Căn cứ Thư mời chào giá ngày ..../...../20..... của Trường Đại học Tây Nguyên. 
Căn cứ vào Bảng báo giá của 03 đơn vị là: 
1.  .....................................................................................................................................  
2.  .....................................................................................................................................  
3.  .....................................................................................................................................  
(Kèm theo bảng báo giá của 03 đơn vị). 
………………………………. là đơn vị có giá báo giá thấp nhất, nội dung cụ thể 

như sau: 
T
T NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐVT Khối 

lượng ĐƠN GIÁ THÀNH 
TIỀN 

1      
2      
3      
  TỔNG CỘNG        

  SỐ TRÒN        
  Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………………... 

- Giá trên đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển, lắp đặt tại đơn vị sử dụng Trường Đại 
học Tây Nguyên và chi phí bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. 

- Thời gian thực hiện: …. ngày. 
Phòng CSVC phối hợp Phòng Kế hoạch Tài chính kính đề nghị Hiệu Trưởng duyệt 

Bảng dự toán kinh phí để sớm triển khai thực hiện các bước tiếp theo. 
         HIỆU TRƯỞNG  PHÒNG KHTC  ĐƠN VỊ…………… Người lập 
 
 
    
    …………………… 
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Mẫu 4/CSVC 
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  
 Số: ……/QĐ-ĐHTN Đắk Lắk, ngày …… tháng …… năm 2022.  

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Dự toán kinh phí (Tên gói thầu)………………  
thuộc Trường Đại học Tây Nguyên 

 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 

 
Căn cứ Quyết định số 298/CP ngày 11 tháng 11 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ 

về việc thành lập Trường Đại học Tây Nguyên;  
Căn cứ Luật Giáo dục Đại học ngày 19 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi bổ sung một 

số điều của Luật Giáo dục Đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018; 
Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;  
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 
Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính về việc Quy 

định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên 
của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, 
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; 

Căn cứ Bảng dự toán kinh phí do Phòng CSVC lập; 
Theo đề nghị của ông Trưởng phòng CSVC. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Phê duyệt dự toán kinh phí  thuộc Trường Đại học Tây Nguyên với nội dung 

chủ yếu sau: 
1. Tên gói thầu: (Tên gói thầu)………………. 
2. Chủ đầu tư: Trường Đại học Tây Nguyên. 
3. Địa điểm đầu tư: 567 Lê Duẩn – P. Ea Tam - TP. Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. 
4. Nội dung quy mô đầu tư: (Tên gói thầu)………………. 
5. Tổng giá trị sau thuế: ………. VNĐ. 

 (Bằng chữ:………………….)  
6. Nguồn vốn: …………. 
7. Thời gian thực hiện: Quý …../2022. 
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Điều 2. Phòng CSVC chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc quản lý đầu tư theo quy 
định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Phòng CSVC, Phòng Kế hoạch Tài chính và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này. 
           HIỆU TRƯỞNG  

Nơi nhận:  
- Như điều 3; 
- Lưu VT. 
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Mẫu 5/CSVC  
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Đắk Lắk, ngày ….. tháng ….. năm 2022. 

TỜ TRÌNH 
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu: (Tên gói thầu)………………  
thuộc Trường Đại học Tây Nguyên 

 
Kính gửi: HIỆU TRƯỞNG. 

  
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về 

việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 
Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết về việc sử 

dụng vốn ngân sách nhà nước để mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà 
nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, 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; 

Căn cứ Quyết định số ……./QĐ-ĐHTN ngày …../…../2022 của Hiệu trưởng Trường 
Đại học Tây Nguyên về việc phê duyệt dự toán kính phí (Tên gói thầu)……………… của 
Trường Đại học Tây Nguyên; 

Phòng KHTC trình Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên xem xét, phê duyệt kế 
hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở những nội dung dưới đây: 

I. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN. 
1. Tên gói thầu: (Tên gói thầu)………………; 
2. Tổng mức đầu tư:  ……….đồng; 
3. Tên chủ đầu tư: Trường Đại học Tây Nguyên; 
4. Nguồn vốn: . 
5. Nội dung chủ yếu của dự án: (Tên gói thầu)………………. 
6. Thời gian thực hiện: Quý …../2022; 
7. Địa điểm, quy mô dự án:  
Địa điểm: Số 567 Lê Duẩn - Ea Tam - TP. Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk; 
Quy mô: (Tên gói thầu)………………. 
II. PHẦN CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN. 

Bảng số 1 

STT Nội dung công việc 
hoặc tên gói thầu Đơn vị thực hiện 

Giá trị  
(VN đồng) 

Văn bản phê duyệt 
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1 
Dự toán kinh phí Phòng CSVC 0 Quyết định số 

……./QĐ-ĐHTN 
ngày …../…../2022 

Tổng giá trị: 0  
III. PHẦN CÔNG VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ 

THẦU 
Bảng số 2 

STT Nội dung công việc Đơn vị thực hiện 
Giá trị 

(VN đồng) 
    
Tổng giá trị thực hiện: 0 VNĐ 

IV. PHẦN KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU. 
1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

Bảng số 3 

STT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(Đồng) 
Nguồn vốn 

Hình 
thức 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Phương 
thức lựa 
chọn nhà 

thầu 

Thời 
gian bắt 
đầu tổ 

chức lựa 
chọn 
nhà 
thầu 

Loại 
hợp 
đồng 

Thời 
gian 
thực 
hiện 
hợp 
đồng 

1 (Tên gói 
thầu)……………… ………. ………… 

Chỉ 
định 
thầu 

Quy trình 
rút gọn 

Quý 
…../2022  

Trọn 
gói …….. 

Tổng giá trị các gói thầu:  ………. VNĐ 

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 
a) Tên gói thầu cơ sở phân chia các gói thầu: 
Tên gói thầu: (Tên gói thầu)………………. 
Cơ sở phân chia các gói thầu: Việc phân chia dự án thành các gói thầu như trên căn cứ 

vào tính chất của từng hạng mục công việc có tính độc lập với nhau, bảo đảm khi tổ chức lựa 
chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng phù hợp với tiến độ dự án, đảm bảo quy mô hợp lý, mỗi 
gói thầu chỉ có một hồ sơ mời thầu hoặc một hồ sơ yêu cầu và được tiến hành tổ chức lựa 
chọn nhà thầu một lần. 

b) Giá gói thầu: Giá gói thầu được xác định trên cơ sở dự toán kinh phí do phòng 
CSVC lập và được phê duyệt tại Quyết định số  ……./QĐ-ĐHTN ngày …../…../2022; 

c) Nguồn vốn: Nguồn thu hợp pháp của Trường. 
d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: 
Thực hiện theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.  
Hình thức lựa chọn nhà thầu:  
 là gói thầu mua sắm thông thường: chọn hình thức chỉ định thầu rút gọn. 
đ) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý ..../2022. 
e) Loại hợp đồng; 
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Gói thầu mua sắm hàng hoá có giá trị < 100 triệu, thuộc gói thầu qui mô nhỏ, nên đề 
nghị áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói. 

g) Thời gian thực hiện hợp đồng: ..... ngày. 
VI. TỔNG GIÁ TRỊ CÁC PHẦN CÔNG VIỆC.  

Bảng số 4 

STT Nội dung Giá trị 

1 Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện 0 đ 

2 Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong 
các hình thức lựa chọn nhà thầu 

0 đ 

3 Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu ………. đ 
Tổng giá trị các phần công việc ………. đ 
Tổng mức đầu tư của dự án ………. đ 

VII. KIẾN NGHỊ. 
Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Phòng KHTC đề nghị Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tây Nguyên xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: (Tên 
gói thầu)………………. 

Kính trình Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên xem xét, quyết định./. 
 

  PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 
 
 
 …………………… 
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Mẫu 6/CSVC 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 

TỔ THẨM ĐỊNH 
 
 

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

 
Đắk Lắk, ngày ….. tháng ….. năm 2022. 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 
Về việc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

(Tên gói thầu)………………  
của Trường Đại học Tây Nguyên 

 

 Kính gửi: Hiệu trưởng. 
 
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về 

việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 
Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết về việc sử 

dụng vốn ngân sách nhà nước để mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà 
nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, 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; 

Căn cứ Bảng dự trù kính phí  của Trường Đại học Tây Nguyên; 
- Trên cơ sở Tờ trình của Phòng KHTC về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

của Trường Đại học Tây Nguyên và các tài liệu liên quan được cung cấp, Tổ thẩm định đã 
tiến hành thẩm định kế hoạch LCNT và báo cáo về kết quả thẩm định như sau: 

I. THÔNG TIN CƠ BẢN 
1. Khái quát về dự án: 
a) Tên gói thầu:  (Tên gói thầu)………………của Trường Đại học Tây Nguyên. 
b) Tổng mức đầu tư:  ………. VN đồng. 
c) Nguồn vốn: …………. 
d) Tên chủ đầu tư: Trường Đại học Tây Nguyên. 
đ) Thời gian thực hiện: Quý …../2022. 
e) Địa điểm, quy mô dự án: 
e.1. Địa điểm: Trường Đại học Tây Nguyên, số 567 Đường Lê Duẩn, P. EaTam, 

Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk. 
e.2. Quy mô dự án: (Tên gói thầu)………………. 
g) Các thông tin khác (nếu có). 
2. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch LCNT: 
Tổ chức thẩm định tóm tắt các nội dung theo tờ trình của chủ đầu tư, cụ thể như sau: 
a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 0 VNĐ; 
b) Tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các 
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hình thức LCNT: 0 VNĐ;  

c) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch LCNT:  ……….VNĐ. 
d) Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch LCNT: 0 VNĐ; 
đ) Tổng giá trị các phần công việc:  ………. VNĐ. 
e) Tổng mức đầu tư của dự án:   ………. VNĐ. 
3. Tổ chức thẩm định: 
Tổ thẩm định - Trường Đại học Tây Nguyên thực hiện công tác thẩm định Kế hoạch 

LCNT. 
Cách thức làm việc của cơ quan, tổ chức thẩm định là làm việc theo nhóm trong quá 

trình thẩm định. Cách thức thẩm định nội dung Kế hoạch LCNT: căn cứ theo Mẫu số 2. Mẫu 
Báo cáo thẩm định kế hoạch LCNT hướng dẫn tại Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 
26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đối chiếu với từng phần việc trong HSMT, khi có 
một hoặc một số thành viên có ý kiến thẩm định khác biệt với đa số thành viên còn lại thì do 
Tổ trưởng quyết định.  

Các thành viên có đầy đủ các chứng chỉ về đấu thầu, chứng chỉ kỹ sư định giá, có kinh 
nghiệm trong công tác đấu thầu. 

III. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH 

1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch LCNT: 
a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý: 
Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch LCNT được tổng hợp theo 

Bảng số 1 dưới đây: 
 Bảng số 1 

STT Nội dung kiểm tra 
Kết quả thẩm định 
Có Không có 

 (1) (2) (3) 
1 Quyết định phê duyệt Dự toán kinh phí X  
b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: Đầy đủ và tuân thủ theo quy định của pháp 

luật. 
2. Phân chia dự án thành các gói thầu: 
Việc phân chia dự án thành các gói thầu theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, tính 

đồng bộ của dự án và quy mô gói thầu hợp lý, cụ thể như sau: 
Gói thầu số 1: (Tên gói thầu)………………. 
3. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch LCNT: 
a) Phần công việc không thuộc kế hoạch LCNT: 
- Phần công việc đã thực hiện: Dự toán kinh phí 
- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức LCNT: không. 
- Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch LCNT: Không. 
b) Phần công việc thuộc kế hoạch LCNT: 
Tổ chức thẩm định kiểm tra và có ý kiến về kế hoạch LCNT đối với các nội dung theo 
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Bảng số 2 dưới đây: 

Bảng số 2 
TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG 

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

STT 
Nội dung thẩm định 

(1) 

Kết quả thẩm định 
Tuân thủ, 
phù hợp 

(2) 

Không tuân thủ hoặc 
không phù hợp 

(3) 
1 Tên gói thầu X  
2 Giá gói thầu X  
3 Nguồn vốn X  
4 Hình thức và phương thức LCNT X  
5 Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT X  
6 Loại hợp đồng X  
7 Thời gian thực hiện hợp đồng X  

- Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch LCNT: 
a) Tên gói thầu: Phù hợp với nội dung công việc của gói thầu theo quy định tại Khoản 

1, Điều 35, Chương III Luật đấu thầu số 43/2013/QH13. 
b) Giá gói thầu: Đầy đủ và hợp lý theo quy định tại Khoản 2, Điều 35, Chương III Luật 

đấu thầu số 43/2013/QH13. 
c) Nguồn vốn: Rõ ràng, minh bạch theo quy định tại Khoản 3, Điều 35, Chương III 

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13. 
d) Hình thức và phương thức LCNT: Phù hợp với nội dung công việc, tính chất, quy 

mô và tiến độ thực hiện của gói thầu theo quy định tại Khoản 4, Điều 35, Chương III Luật 
đấu thầu số 43/2013/QH13. 

đ) Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Hợp lý và phù hợp quy định tại Khoản 5, Điều 
35, Chương III Luật đấu thầu số 43/2013/QH13. 

e) Loại hợp đồng: Phù hợp với nội dung công việc, tính chất, quy mô của gói thầu theo 
quy định tại Khoản 6, Điều 35, Chương III Luật đấu thầu số 43/2013/QH13. 

 g) Thời gian thực hiện hợp đồng: Phù hợp với nội dung công việc, tính chất, quy mô 
của gói thầu. 

c) Ý kiến thẩm định về tổng giá trị của các phần công việc: Tổng giá trị của phần công 
việc đã thực hiện, phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình 
thức LCNT, phần công việc thuộc kế hoạch LCNT, phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế 
hoạch LCNT bằng tổng mức đầu tư, phù hợp với Bảng dự trù kinh phí đã được Lãnh đạo 
trường phê duyệt. 

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ  
1. Nhận xét về nội dung kế hoạch LCNT 
Trên cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định theo từng nội dung nêu trên, tổ chức thẩm định 

thống nhất kế hoạch LCNT (Tên gói thầu)……………… của Trường Đại học Tây Nguyên 
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tuân thủ đúng với các quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị 
Định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ và các căn cứ lập dự toán là khả thi và 
đảm bảo về tính chất, quy mô gói thầu. 

2. Kiến nghị 
Trên cơ sở tờ trình của Phòng KHTC - Trường Đại học Tây Nguyên về việc phê duyệt 

kế hoạch LCNT (Tên gói thầu)……………… của Trường Đại học Tây Nguyên và kết quả 
thẩm định, phân tích như trên, đề nghị Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch LCNT của gói thầu 
nêu trên. 

Báo cáo thẩm định này được lập bởi: 
 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Chủ đầu tư;  
- Lưu VT. 

Chuyên viên 
 
 
 
 

TỔ THẨM ĐỊNH  
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PHỤ LỤC 
BẢNG TÀI LIỆU KÈM THEO BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 

 

STT Nội dung tài liệu Cơ quan phát hành Ngày phát hành 
1 Quyết định số ……./QĐ-

ĐHTN ngày …../…../2022 phê 
duyệt Dự toán kinh phí  

........... …../…../2022 

2 Tờ trình của Phòng KHTC về 
việc phê duyệt Kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu  

.............. …../…../2022 
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Mẫu 7/CSVC 
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  
 Số: ……./QĐ-ĐHTN Đắk Lắk, ngày ….. tháng ….. năm 2022.  

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Tên gói thầu)………………  

thuộc Trường Đại học Tây Nguyên 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 

Căn cứ Quyết định số 298/CP ngày 11 tháng 11 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ 
về việc thành lập Trường Đại học Tây Nguyên;  

Căn cứ Luật Giáo dục Đại học ngày 19 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi bổ sung một 
số điều của Luật Giáo dục Đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 
63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính về việc Quy 
định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên 
của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, 
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; 

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng KHTC, 
QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Tên gói thầu)……………… thuộc 
Trường Đại học Tây Nguyên với nội dung: 

1. Tên gói thầu: (Tên gói thầu)………………. 

2. Giá gói thầu sau thuế:  ……….VNĐ. 

3. Nguồn vốn: …………. 

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn. 

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 

6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý …../2022. 

7. Loại hợp đồng: Trọn gói. 

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: …….. ngày. 
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Điều 2. Phòng CSVC chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc quản lý đầu tư theo quy 
định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Phòng CSVC, Phòng Kế hoạch Tài chính và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này. 
           HIỆU TRƯỞNG  

Nơi nhận:  
- Như điều 3; 
- Lưu VT. 
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Mẫu 8/CSVC 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 ĐƠN VỊ……………………………  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
  
   Đắk Lắk, ngày …. tháng …. năm 20….  
  

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÁC BÁO GIÁ 
Về việc …………………………………………… 

 thuộc Trường Đại học Tây Nguyên 
 

 Căn cứ  Quyết định số ...../ĐHTN ngày ..../..../2022 của Hiệu trưởng Trường Đại 
học Tây Nguyên về việc Phê duyệt Dự toán kinh phí (Tên gói thầu)……………… thuộc 
Trường Đại học Tây Nguyên. 

Căn cứ  Quyết định số ...../ĐHTN ngày ..../..../2022 của Hiệu trưởng Trường Đại 
học Tây Nguyên về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Tên gói 
thầu)……………… thuộc Trường Đại học Tây Nguyên. 

Căn cứ vào Bảng báo giá của 03 đơn vị cung cấp là: 
1.  .....................................................................................................................................  
2.  .....................................................................................................................................  
3.  .....................................................................................................................................  
(Kèm theo bảng báo giá của 03 đơn vị). 
Căn cứ nhu cầu các tiêu chí dịch vụ, Tổ đánh giá đã thống kê các tiêu chí kỹ thuật và 

giá cả của các nhà cung cấp theo bảng kê cụ thể như sau: 
TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐVT Khối 

lượng 
ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN 

ĐV1 ĐV2 ĐV3 ĐV1 ĐV2 ĐV3 
1          
2          
3          
  TỔNG CỘNG            

Tổ đánh giá báo giá đề nghị chọn nhà cung cấp có các tiêu chí đáp ứng yêu cầu và có 
tổng giá chào thấp nhất như sau: 

(Tên nhà cung cấp)……
- Địa chỉ : ……………………….. 
- Điện thoại : ………………………. 
- Mã số thuế : ………………………. 
- Tài khoản  : ……………………….. 
- Giá trị trao hợp đồng sau thuế: ………. VNĐ. 
(Bằng chữ:............................................................) 
Giá trên đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển, lắp đặt tại đơn vị sử dụng Trường Đại 

học Tây Nguyên và chi phí bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.  
Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 
Thời gian thực hiện: …….. ngày. 
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Nguồn vốn: 
Báo cáo này được lập bởi các thành viên trong Tổ đánh giá: 
 

 
 

TỔ VIÊN 
 
 
 
 

TỔ TRƯỞNG 
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Mẫu 9/CSVC 
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 
 
  

BIÊN BẢN 
 

THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG  
Về việc (Tên gói thầu)……………… 
thuộc Trường Đại học Tây Nguyên; 

 
I. CÁC CĂN CỨ ĐỂ THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG: 
Căn cứ Bộ Luật Dân Sự số 91/2015/QH13 đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc 

hội khóa XIII ngày 24/11/2015; 
Căn cứ vào Luật Thương Mại của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu 

lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006; 
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 6/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 
Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính về việc Quy 

định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên 
của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, 
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; 

Căn cứ Quyết định số ……./QĐ-ĐHTN ngày …../…../2022 của Hiệu trưởng Trường 
Đại học Tây Nguyên về việc phê duyệt Dự toán kinh phí (Tên gói thầu)………………; 

Căn cứ Quyết định số ……./QĐ-ĐHTN ngày …../…../2022 của Hiệu trưởng Trường 
Đại học Tây Nguyên về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Tên gói 
thầu)………………; 

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm 2022 tại Trường Đại học Tây Nguyên. 
II. CÁC BÊN THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG: 
1. Chủ đầu tư (Bên A): 
Tên giao dịch  : Trường Đại học Tây Nguyên 
Đại diện là Ông : Nguyễn Thanh Trúc Chức vụ: Hiệu trưởng 
Địa chỉ  : 567 Lê Duẩn, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 
Số điện thoại  : 02623.853269 
Tài khoản số  : ............................................ tại Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk. 
Và bên kia là: 
2. Nhà thầu (Bên B):   
- Tên giao dịch : (Tên nhà cung cấp)…… 
- Địa chỉ  : ……………………….. 
- Tài Khoản  : ………………………. 
- Mã số thuế  : ………………………. 
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- Điện thoại  : ………………………. 
- Đại diện là  : ……………………….  Chức vụ:   
III. NỘI DUNG THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG: 
Hai bên thoả thuận một số nội dung cần làm rõ để soạn thảo và ký kết hợp đồng (Tên gói 

thầu)……………… như sau: 
1. Thống nhất các thuật ngữ sử dụng trong hợp đồng theo giải thích từ ngữ của Luật 

đấu thầu. 
2. Giá hợp đồng hình thức hợp đồng: 
a. Giá trị hợp đồng: 
Giá hợp đồng sau thuế: ………. VNĐ. 
Bằng chữ:…………………. 
b. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 
c. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng: không áp dụng. 
d. Tạm ứng: Không áp dụng. 
3. Việc thanh toán được thực hiện theo hướng dẫn thanh toán hợp đồng trọn gói. qui 

định tại điều 19, mục 5 của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015. 
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: …….. ngày. (kề từ ngày Bên A bàn giao mặt bằng 

cho bên B). 
5. Thưởng hợp đồng: không áp dụng. 
6. Phạt hợp đồng: Vi phạm tiến độ không do sự kiện bất khả kháng, không do lỗi 

bên A,  bên B sẽ chịu phạt 500.000VNĐ/ngày vi phạm; vi phạm hợp đồng do không làm 
đúng yêu cầu, không hoàn thành đủ số lượng sản phẩm hoặc chất lượng sản phẩm theo yêu 
cầu thì bên B phải làm lại, chịu mọi tổn thất do vi phạm hợp đồng gây ra, tổng mức phạt 
không quá 12% phần giá trị hợp đồng bị vi phạm.  

7. Quyết toán và thanh lý hợp đồng theo qui định của Nhà nước. 
8. Biên bản này được lập thành 05 bản, bên A giữ 04 bản, bên B giữ 01 bản. 

  
 ĐẠI DIỆN BÊN B  ĐẠI DIỆN BÊN A 
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Mẫu 10/CSVC 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  
 Số: ……./QĐ-ĐHTN Đắk Lắk, ngày ….. tháng ….. năm 2022.  
   

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kết quả chỉ định (Tên gói thầu)………………  

thuộc Trường Đại học Tây Nguyên 
 

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 
 
Căn cứ Quyết định số 298/CP ngày 11/11/1977 của Hội đồng Chính phủ về việc thành 

lập Trường Đại học Tây Nguyên; 
Căn cứ Luật Giáo dục Đại học ngày 19 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi bổ sung một 

số điều của Luật Giáo dục Đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018; 
Căn cứ Luật Đấu thầu; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 
Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính về việc Quy 

định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên 
của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, 
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; 

Căn cứ Thương thảo hợp đồng ngày .../..../2022; 
Theo đề nghị của ông Trưởng phòng CSVC, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Chỉ định thầu (Tên gói thầu)……………… thuộc Trường Đại học Tây 

Nguyên, cho đơn vị:  
(Tên nhà cung cấp)……
- Địa chỉ : ……………………….. 
- Điện thoại : ………………………. 
- Mã số thuế : ………………………. 
- Tài khoản  : ……………………….. 
- Giá trị hợp đồng sau thuế: ………. VNĐ.  
 Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 
Thời gian thực hiện: …….. ngày. 
Nguồn vốn: . 
Điều 2. (Tên nhà cung cấp)…… có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung công 

việc cung cấp nêu trên. 
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Điều 3. Phòng CSVC, phòng Kế hoạch Tài chính, các đơn vị liên quan và (Tên nhà 
cung cấp)…… chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.  

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
 HIỆU TRƯỞNG 
   
Nơi nhận:                                                                                        

- Như điều 3; 
- Lưu HCTH. 
  



30 
 

Mẫu 11/CSVC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 
 

Đắk Lắk, ngày ….. tháng ….. năm 2022  
 

HỢP ĐỒNG 
Số: ……./HĐ-ĐHTN 

(Tên gói thầu)………………  
thuộc Trường Đại học Tây Nguyên   

Căn cứ Bộ Luật Dân Sự số 91/2015/QH13 đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc 
hội khóa XIII ngày 24/11/2015; 

Căn cứ vào Luật Thương Mại của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu 
lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 6/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính về việc Quy 
định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên 
của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, 
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; 

Căn cứ Quyết định số ……./QĐ-ĐHTN ngày …../…../2022 của Hiệu trưởng Trường 
Đại học Tây Nguyên v/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu (Tên gói thầu)……………… thuộc 
Trường Đại học Tây Nguyên. 

Hôm nay, ngày …../…../2022 tại Trường Đại học Tây Nguyên chúng tôi gồm: 
1. ĐẠI DIỆN BÊN A: 
- Tên giao dịch : TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN. 
- Địa chỉ  : Số 567 Lê Duẩn – Tp Buôn Ma Thuột – tỉnh Đắk Lắk. 
- Điện thoại  : 02623. 825 185   Fax: 02623. 825 184. 
- Thành lập theo Quyết định số: 298/CP ngày 11/11/1977 của Chính phủ. 
- Số tài khoản : .......................................... tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Lắk. 
- Đại diện là ông : Nguyễn Thanh Trúc Chức vụ: Hiệu trưởng. 
và bên kia là: 
2. ĐẠI DIỆN BÊN B:  
- Tên giao dịch  : (Tên nhà cung cấp)……. 
- Địa chỉ  : ……………………….. 
- Điện thoại  : ………………………. 
- Mã số thuế  : ………………………. 
- Tài khoản   : ……………………….. 
- Đại diện là  : ………………………. Chức vụ: ……………  
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Sau khi bàn bạc hai bên đã thống nhất ký kết hợp đồng với các điều khoản sau: 
Điều 1. Bên A giao cho bên B thực hiện việc (Tên gói thầu)……………… thuộc 

Trường Đại học Tây Nguyên cụ thể như sau: 

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƠN 
VỊ 

KHỐI  
LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH 

TIỀN 
1      
2      
3      
4      
…      
 TỔNG CỘNG       ………. 

Bằng chữ:…………………. 
Điều 2. Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán: 
- Giá trị hợp đồng:  ………. VNĐ.  
Bằng chữ:…………………. 
- Giá trên đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển, lắp đặt tại đơn vị sử dụng 

Trường Đại học Tây Nguyên và chi phí bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. 
- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản. 
Điều 3. Quy cách, chất lượng hàng hóa, sản phẩm 
Bên B nhận thực hiện hợp đồng  thuộc Trường Đại học Tây Nguyên theo đúng nội 

dung trong thư mời chào giá. 
Điều 4. Phương thức giao nhận 
Bên B cung cấp, vận chuyển, lắp đặt tại đơn vị sử dụng Trường Đại học Tây Nguyên 

và bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, hoàn trả mặt bằng theo yêu cầu cho bên A tại 
Trường Đại học Tây Nguyên. 

Địa chỉ: 567 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột,tỉnh Đắk Lắk. 
Điều 5. Thời gian thực hiện hợp đồng 
Thời gian thực hiện hợp đồng …….. ngày. Kể từ ngày ký hợp đồng. 
Điều 6. Nghiệm thu và thanh toán. 
Bên A có trách nhiệm vụ tổ chức nghiệm thu khi bên B hoàn thành xong công việc. 
Thanh toán bằng chuyển khoản 100% sau khi nghiệm thu và hoàn tất các thủ tục theo 

quy định và không quá 05 ngày. 
Điều 7. Cam kết chung. 
Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã ghi trong hợp đồng.  
Trong thời gian thực hiện hợp đồng có gì khó khăn, trở ngại hai bên sẽ trực tiếp gặp 

nhau để bàn bạc hoặc báo cho nhau biết trước 03 ngày để có thời gian tìm biện pháp giải 
quyết. Nếu bên nào đơn phương thay đổi hợp đồng thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và 
bồi thường mọi thiệt hại. 

Hợp đồng này được lập thành 05 bản, bên A giữ 04 bản, bên B giữ 01 bản và có giá 
trị pháp lý như nhau. 

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
 ĐẠI DIỆN BÊN B  ĐẠI DIỆN BÊN A 
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Mẫu 12/CSVC 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
  PHÒNG CSVC  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
  
   Đắk Lắk, ngày … tháng … năm 20….  
  

BIÊN BẢN NGHIỆM THU BÀN GIAO VẬT TƯ THIẾT BỊ 
Vv ……………………………………………………  

thuộc Trường Đại học Tây Nguyên  
 

Căn cứ vào Hợp đồng số: ……/HĐ-ĐHTN ký ngày ….. tháng …. năm 2020 Trường 
Đại học Tây Nguyên và ... (nhà cung cấp) ... về việc ……………………… thuộc Trường Đại 
học Tây Nguyên. 

Hôm nay, …..h……,ngày … tháng … năm 20…., tại Trường Đại học Tây Nguyên. 
I. ĐẠI DIỆN BÊN A: Trường Đại học Tây Nguyên: 
1. Ông (Bà): .............................................. Chức vụ:  .......................................................  
2. Ông(Bà): ............................................... Chức vụ:  .......................................................  
3. Ông(Bà): ............................................... Chức vụ:  .......................................................  
2. ĐẠI DIỆN BÊN B: …(Nhà cung cấp)… 
1. Ông (Bà): .............................................. Chức vụ:  .......................................................  
- Địa chỉ:  ...........................................................................................................................  
- Điện thoại: ......................................................................................................................  
III. Nội dung: 
Tất cả thành phần tham gia nghiệm thu đã thống nhất, đồng ý với khối lượng, chất 

lượng và chủng loại vật tư thiết bị mới 100%, đã cung cấp theo đúng thỏa thuận kèm theo 
bảng kê chi tiết cụ thể như sau: 

TT TÊN HÀNG HÓA QUY CÁCH KÍCH CỠ ĐVT SL Người nhận 

       
       
       
       

Các ý kiến khác nếu có: .................................................................................................  
 .........................................................................................................................................  
IV. KẾT LUẬN: 
Hội đồng thống nhất nội dung nghiệm thu vật tư, thiết bị theo bảng kê trên và đồng ý 

bàn giao đưa vào sử dụng. 
Biên bản lập xong hồi … giờ … phút cùng ngày, biên bản được lập thành 04 bản, mỗi 

bên giữ 01 bản, bản chính phòng Kế hoạch - Tài chính lưu trong chứng từ thanh toán và làm 
cơ sở tăng tài sản cho đơn vị. Biên bản đã đọc cho mọi người cùng nghe nhất trí và ký tên. 
          ĐẠI DIỆN BÊN B  ĐẠI DIỆN BÊN A 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN Mẫu số  C50- HD 
Mã QHNS: 1055537 
 

(Ban hành theo thông tư số: 107/2017/TT-BTC ngày 
10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

 
 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TSCĐ 
                                                   Ngày .....tháng .....năm ......         

Số:............ 
                   
 
Căn cứ hợp đồng số : ......................ngày .......tháng ...........năm ....... về việc ………. 
Ban giao nhận TSCĐ gồm : 
- Ông/Bà ...............................chức vụ .....................................................…..Đại diện bên giao 
- Ông/Bà ...............................chức vụ ...........................................................Đại diện bên nhận 
- Ông/Bà ................................chức vụ .........................................................Đại diện................  
Địa điểm giao nhận TSCĐ :....................................................................................................... 
Xác nhận việc giao nhận TSCĐ như sau :  

S 
TT 

Tên, ký 
hiệu 

quy cách  
(cấp  
hạng 

TSCĐ) 

Số 
hiệu 

TSCĐ 

Nước 
sản  
xuất 
(XD) 

Năm  
sản  
xuất 
(XD) 

Năm 
đưa  
vào 
sử 

dụng  

Công  
suất 
(diện  
tích  

T.kế) 

Tính nguyên giá tài sản cố định Tài  

Giá  
mua 

 

Chi  
phí  
vận  

chuyển 

Chi  
phí 

chạy  
thử 

 
Nguyên 

giá 
TSCĐ 

liệu 
kỹ 

thuật  
kèm 
theo 

 
... 
 

A B C D E F G 1 2 3 4 5 H 
             
             
             
             
             
             
             
             
 Cộng  x x x x x      x 

   
DỤNG CỤ, PHỤ TÙNG KÈM THEO 

Số TT Tên, qui cách dụng cụ, phụ tùng  Đơn vị tính Số lượng Giá trị 
A B C 1 2 

     
     
     
     
     

 
0BThủ trưởng đơn vị        Phòng KHTC Đại diện bên 

nhận 
Đại diện bên 

giao 
(Ký, họ tên, đóng dấu)    (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 
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Mẫu 13/CSVC 

 
 



35 
 

Mẫu 14/CSVC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG 
Căn cứ Hợp đồng số …../HĐ-ĐHTN ký ngày … tháng … năm 20…. giữa Trường 

Đại học Tây Nguyên và (Tên nhà cung cấp); 
Căn cứ Biên bản bàn giao ngày … tháng … năm 20….; 
Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…., tại Trường Đại học Tây Nguyên, chúng tôi gồm: 
1. ĐẠI DIỆN BÊN A: 
- Tên giao dịch : TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN. 
- Địa chỉ  : Số 567 Lê Duẩn – Tp Buôn Ma Thuột – tỉnh Đắk Lắk. 
- Điện thoại  : 02623. 825 185   Fax: 02623. 825 184. 
- Thành lập theo Quyết định số: 298/CP ngày 11/11/1977 của Chính phủ. 
- Số tài khoản:  ..............................................  tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Lắk. 
- Đại diện là ông : Nguyễn Thanh Trúc Chức vụ: Hiệu trưởng. 
và bên kia là: 
2. ĐẠI DIỆN BÊN B: (Tên nhà cung cấp)…………….; 
Họ tên, chức vụ người đại diện: 
Ông (bà): ..................................................... Chức vụ:.........................................................  
Địa chỉ: .................................................................................................................................  
Điện Thoại: ................................................. Fax: .................................................................  
Mã số thuế: ..........................................................................................................................  
Tài khoản số: , tại Ngân hàng  
Điều 1: Bên B đã (tên gói thầu)…… thuộc Trường Đại học Tây Nguyên, bàn giao 

cho Bên A, Bên A đã nghiệm thu đúng số lượng, chất lượng và yêu cầu theo Hợp đồng số: 
……./HĐ-ĐHTN ký ngày …. tháng ….. năm 20….. 

Điều 2: Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B đủ 100%  trị giá hợp đồng theo 
đúng quy định trong hợp đồng, số tiền cụ thể như sau: 

- Giá trị hợp đồng sau thuế:   ................... VN đồng. 
- Giá trị đã tạm ứng sau thuế:        0 VN đồng. 
- Giá trị còn lại đề nghị thanh toán:  ....................VN đồng. 
Bằng chữ: ........................................................................... 
- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản. 
- Giá trị thanh toán cho bên B được chuyển vào số hiệu tài khoản: ........ tại .............. 
- Thời hạn thanh toán: Trong vòng 10 ngày sau khi ký thanh lý Hợp đồng. 
Điều 3: Hai bên đồng ý ký Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng với các điều 

khoản trên. Không bên nào được tự ý sửa chữa, thay đổi Biên bản nghiệm thu và thanh lý 
hợp đồng.  

Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng được lập thành 05 bản. Bên A giữ 04 bản, 
bên B giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.                      
 ĐẠI DIỆN BÊN B   ĐẠI DIỆN BÊN A 
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Mẫu 15/CSVC 
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

  

BIÊN NHẬN CHUYỂN KHOẢN 

Họ và tên: ......................................................................................................................................  
Đơn vị: ...........................................................................................................................................  
Nhận số tiền: ……………………. VN đồng. 
(Bằng chữ:  .................................................................................................................................... ) 
Nội dung: Chuyển tiền ……………….theo Hợp đồng số ......../HĐ-ĐHTN ngày ..../..../20.... 
Trả đơn vị: .....................................................................................................................................  
Số tài khoản:  ........................................  tại ...................................................................................  
 Đắk Lắk, ngày….tháng….năm 20…. 
 Người nhận Kế toán  Phòng Kế hoạch Tài chính 
 
 
 …………………… 
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Mẫu 16/CSVC 
Đơn vị: Trường Đại học Tây Nguyên              Mẫu số: C37 – HD 
Bộ phận:  ..................................................           (Ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT- BTC 
Mã đơn vị có quan hệ với NS: 1055537              Ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính) 
 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN 
Ngày….tháng….năm 20…. 

 
Kính gửi:     Lãnh đạo trường 

          Phòng Kế hoạch – Tài chính 

Họ và tên người đề nghị thanh toán:.........................................................................................  
Bộ phận hoặc địa chỉ: ................................................................................................................  
Nội dung thanh toán: Chuyển tiền .......................theo Hợp đồng số ......./HĐ-ĐHTN ngày 
..../.../20.... 
Số tiền: ...............................VN đồng. 
(Bằng chữ: ..................................................................................................................................... )  
(Kèm theo………………chứng từ gốc) 
 
  Người đề nghị    Phụ trách          Kế toán         Kế toán trưởng       Thủ trưởng đơn vị  
     thanh toán     bộ phận          thanh toán     
    (Ký, họ tên)             (Ký, họ tên)   (Ký, họ tên)       (Ký, họ tên)         (Ký, họ tên)                        
 

  ………………. 
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