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Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích
1. Thực hiện thống nhất quản lý về tài sản của Trường Đại học Y Hà Nội
đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà
nước có thẩm quyền.
2. Khai thác và sử dụng đảm bảo hiệu lực, tiết kiệm và hiệu quả kinh tế
trong việc quản lý và sử dụng tài sản nhà nước.
4. Phát huy quyền làm chủ tập thể, dân chủ công khai trong việc quản lý
và sử dụng tài sản nhà nước.
5. Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ.
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này hướng dẫn việc quản lý và sử dụng tài sản nhà nước giao
cho Trường Đại học Y Hà Nội quản lý.
2. Tất cả các đơn vị và cá nhân được giao quản lý và sử dụng tài sản
thuộc sự quản lý của Trường Đại học Y Hà Nội phải thực hiện các quy định của
Quy chế này.
Điều 3. Nguyên tắc quản lý tài sản
1. TÊt c¶ c¸c lo¹i tµi s¶n nhà nước do Tr−êng §¹i häc Y Hµ Néi qu¶n lý
vµ sö dông, gåm tµi s¶n do nhµ n−íc giao (®Êt ®ai, nhµ cöa, vËt kiÕn tróc, ph−¬ng
tiÖn…), ®Çu t− tõ ng©n s¸ch nhµ n−íc, tõ tµi trî, viÖn trî vµ c¸c nguån hîp ph¸p
kh¸c (gọi chung là tài sản nhà nước) ph¶i ®−îc qu¶n lý toµn vÑn, tËp trung,
thèng nhÊt, cã ph©n c«ng, ph©n cÊp cho c¸c ®¬n vÞ thuéc vµ trùc thuéc qu¶n lý;
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tæ chøc hÖ thèng sæ s¸ch theo dâi chÆt chÏ; ®Þnh kú ph¶i tæ chøc kiÓm kª, ®¸nh
gi¸ tµi s¶n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
2. ViÖc qu¶n lý, sö dông, xö lý tµi s¶n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý tµi s¶n ph¶i
tu©n thñ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh vÒ qu¶n lý và sử dụng tµi s¶n;
riªng ®èi víi viÖc qu¶n lý, sö dông ®Êt đai ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p
luËt hiện hành vÒ ®Êt ®ai.
3. Đầu mối giúp Hiệu trưởng quản lý tài sản:
a) Phòng Quản trị: Quản lý chung về mặt hiện vật, sổ sách, hồ sơ về tài
sản; thực hiện các thủ tục giao, nhận, điều chuyển, thanh lý tài sản.
b) Phòng Vật tư trang thiết bị: Quản lý chung về kỹ thuật trang thiết bị.
phối hợp với Phòng Quản trị thực hiện các thủ tục giao, nhận, điều chuyển,
thanh lý tài sản.
c) Phòng Tài chính- kế toán: Quản lý chung về mặt giá trị và hồ sơ, sổ
sách, chứng từ gốc của tài sản.
4. Việc quản lý phải tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán và
pháp luật khác có liên quan. Trõ c¸c tµi s¶n ®−îc giao b»ng v¨n b¶n cña Hiệu
trưởng hoặc người được Hiệu trưởng uỷ quyền cho c¸c ®¬n vÞ trùc tiÕp qu¶n lý
vµ sö dông, tÊt c¶ c¸c tµi s¶n cßn l¹i cña Tr−êng §¹i häc Y Hµ Néi do Phßng
Qu¶n trÞ chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp việc qu¶n lý sö dông. Nghiªm cÊm viÖc tù ý
chiÕm dông, sö dông đất đai, nhµ cöa, vËt kiÕn tróc vµ c¸c tµi s¶n kh¸c cña Nhµ
n−íc giao cho Tr−êng §¹i häc Y Hµ néi qu¶n lý, sö dông; nÕu tù ý chiÕm dông,
chiÕm ®o¹t hoÆc sö dông tr¸i phÐp ®−îc coi lµ hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vµ ph¶i
bÞ xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
5. §¬n vÞ, c¸ nh©n ®−îc giao qu¶n lý, sö dông tµi s¶n ph¶i chÞu tr¸ch
nhiÖm tr−íc HiÖu tr−ëng vµ tr−íc ph¸p luËt nÕu ®Ó x¶y ra mÊt m¸t, hư hỏng,
chiÕm dông hoÆc sö dông tr¸i phÐp.
6. Tài sản thuộc phạm vi của Trường Đại học Y Hà Nội quản lý phải được
giao cụ thể đến từng đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm quản lý. Việc giao, nhận
tài sản phải được người có thẩm quyền ký quyết định và khi bàn giao thực tế
phải có biên bản giao, nhận theo mẫu quy định của Bộ Tài chính; trường hợp, để
xẩy ra mất mát, hư hỏng do lỗi đơn vị, cá nhân được giao quản lý, sử dụng phải
bồi thường và xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân.
7. Đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu lực và hiệu quả theo quy định
của pháp luật.
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8. Hå s¬ tài sản phải được bảo quản và lưu trữ theo quy định. Trường hợp
hồ sơ chưa bàn giao cho bộ phận bảo quản, lưu trữ chung quản lý thì đơn vị
được giao theo chức năng phải chịu trách nhiệm bảo quản, lưu trữ.

Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Định mức, tiêu chuẩn tài sản
1. Trên cơ sở các quy định về định mức, tiêu chuẩn chung, Trường Đại
học Y Hà Nội cụ thể hoá tiêu chuẩn sử dụng phòng làm việc, trang thiết bị văn
phòng, trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu làm cơ sở cho việc trang bị,
quản lý và sử dụng đến từng đơn vị. Tiêu chuẩn, định mức cụ thể quy định
bằng văn bản riêng của Hiệu trưởng.
2. Đối với các loại tài sản dùng chung phải quy định rõ trách nhiệm,
quyền và nghĩa vụ của đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng và các đơn vị sử dụng
chung tài sản được giao cho từng loại tài sản.
Điều 5. Quản lý ®Êt đai
1. C¨n cø c¸c hå s¬ vµ giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®−îc c¬ quan
nhµ n−íc cã thÈm quyÒn giao cho Tr−êng §¹i häc Y Hµ Néi, ®Êt đai ®−îc giao
ph¶i ®−îc qu¶n lý chÆt chÏ, an toµn tuyÖt ®èi, ®¶m b¶o phï hîp gi÷a thùc tÕ vµ
hå s¬ giao quyÒn sö dông ®Êt; nÕu cã chªnh lÖch gi÷a thùc tÕ vµ hå s¬, sæ s¸ch,
Phßng Qu¶n trÞ có trách nhiệm báo cáo Hiệu trưởng số liệu chênh lệch và đề
xuất biện pháp xử lý; trường hợp bị chiếm dụng, chiếm đoạt, sử dụng không
đúng quy định hoặc các vi phạm khác về pháp luật đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc
Phòng Quản trị phải chñ ®éng ®Ò xuÊt biện pháp xö lý trình Hiệu trưởng để xử
lý hoặc báo cáo víi c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn hoÆc c¬ quan b¶o vÖ ph¸p
luËt xö lý kịp thời.
2. Nhà cửa, vật kiến trúc ph¶i ®−îc qu¶n lý, sö dông phï hîp víi c«ng
dông thiÕt kÕ, phï hîp víi ®Þnh møc tiªu chuÈn; nÕu cã nhu cÇu thay ®æi so víi
thiÕt kÕ th× ph¶i ®−îc sù ®ång ý b»ng v¨n b¶n cña cÊp cã thÈm quyÒn tr−íc khi
thùc hiÖn.
3. ViÖc giao tµi s¶n cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ph¶i cã v¨n b¶n bµn giao cô
thÓ hiÖn tr¹ng, b¶n sao tµi liÖu ph¸p lý kÌm theo. ViÖc ®−a tµi s¶n vµo ho¹t ®éng
dÞch vô ph¶i cã v¨n b¶n cña cÊp cã thÈm quyÒn hoÆc hîp ®ång kinh tÕ dùa trªn
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c¬ së tu©n thñ quy ®Þnh cña ph¸p luËt, ph¶i ®−îc theo dâi qu¶n lý chÆt chÏ vµ
ph¶i thùc hiÖn chÕ ®é trÝch, qu¶n lý khÊu hao tµi s¶n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
Điều 6. Quản lý sử dụng « t«
1. Trên cơ sở tiªu chuÈn, ®Þnh møc cña Nhµ n−íc, ô tô được giao trực tiếp
cho đơn vị quản lý, sử dụng; đơn vị được giao quản lý, sử dụng ph¶i tu©n thñ
chÕ ®é kiÓm ®Þnh, ®ãng b¶o hiÓm theo quy ®Þnh.
2. Khi sö dông xe ô tô ph¶i cã lÖnh ®iÒu xe vµ cã x¸c nhËn n¬i ®i, n¬i ®Õn
lµm c¬ së thanh to¸n nhiªn liÖu, b¶o tr×, söa ch÷a; nếu tự ý sử dụng xe hoặc sử
dụng xe khi không đó lệnh điều xe hoặc kế hoạch sử dụng xe được duyệt thì đơn
vị, cá nhân có liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hiệu trưởng về
hành vi của mình.
Điều 7. Quản lý thiết bị công nghệ thông tin
Thiết bị công nghệ thông tin phải được kết nối thống nhất trong hệ thống,
có sự phân định trách nhiệm quản lý cụ thể gắn với thực tế sử dụng:
1. Phòng máy chủ, hệ thống mạng, hệ thống phần mềm và các phòng máy
chuyên dụng về công nghệ thông tin do Phòng Công nghệ thông tin quản lý.
Việc sử dụng theo chương trình đào tạo, thực hành, thực tập, khảo thí và kiểm
định chất lượng được Ban giám hiệu phê duyệt.
2. Các máy trạm được giao trực tiếp cho đơn vị, cá nhân trực tiếp được
giao quản lý, sử dụng.
§iÒu 8. B¶o qu¶n vµ sö dông tµi s¶n
1. C¸c tài sản là thiÕt bÞ, m¸y mãc chuyên dụng phải có hướng dẫn, nội
quy sö dông, b¶o qu¶n và ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cô thÓ cho tõng ng−êi qu¶n lý
vµ cã sæ nhËt ký theo dâi sö dông, söa ch÷a. §èi víi c¸c thiÕt bÞ kü thuËt cao,
ph¶i cã néi quy sö dông thiÕt bÞ vµ ho¸ chÊt kÌm theo tõng m¸y; c¸c phßng thiÕt
bÞ cã ®é nguy hiÓm cao, t¹i c¸c phßng thùc tËp ph¶i cã ph−¬ng tiÖn phßng hé vµ
h−íng dÉn cÊp cøu tai n¹n ho¸ chÊt, ®iÖn. Phòng Vật tư trang thiết bị chịu trách
nhiệm về việc huớng dẫn, đảm bảo các điều kiện và thường xuyên kiểm tra việc
thực hiện.
2. §èi víi c¸c lo¹i ho¸ chÊt, thuèc ®éc gắn với việc sử dụng tài sản ph¶i
b¶o qu¶n nghiªm ngÆt; ph¶i chÊp hµnh ®óng quy ®Þnh vµ quy chÕ qu¶n lý thuèc,
ho¸ chÊt ®éc ®· ban hµnh, ng−êi qu¶n lý ph¶i kiÓm tra sè l−îng vµ hiÖn tr¹ng
tr−íc vµ sau mçi ngµy lµm viÖc hoÆc ca ®iÒu trÞ, thực tập, thực hành. T¹i n¬i sö
dông ph¶i treo b¶ng quy tr×nh vËn hµnh, biÓn c¶nh b¸o nguy hiÓm, phòng cháy,
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. §Þnh kú, Héi ®ång an tßan b¶o hé lao ®éng lµm ®Çu mèi tæ chøc tËp
huÊn nghiÖp vô cho c¸n bé vËn hµnh c¸c thiÕt bÞ theo quy ®Þnh. Phòng Vật tư
trang thiết bị chịu trách nhiệm hướng dẫn, đảm bảo các điều kiện và thường
xuyên kiểm tra việc thực hiện.
3. Đối víi c¸c tài sản và trang thiÕt bÞ có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên
phải thực hiện chế độ đăng ký hàng năm; các loại tài sản ph¶i ®¨ng ký vµ cÊp
phÐp sö dông. Phòng Quản trị chịu trách nhiệm đăng ký c¸c tài sản và trang
thiÕt bÞ có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên;
4. Đ¬n vÞ sö dông chịu trách nhiệm chủ động chủ trì phối hîp víi Phßng
VËt t− trang thiÕt bÞ lËp hå s¬ xin cÊp phÐp sö dông vµ ®Þnh kú ®¨ng ký kiÓm
®Þnh theo quy ®Þnh cña Nhµ n−íc nếu để quá thời hạn hoặc không thực hiện việc
đăng ký thì đơn vị được giao quản lý tài sản phải chịu trách nhiệm trước pháp
luật về xử lý vi phạm và chịu trách nhiệm nộp phạt theo quy định.
5. Trường hợp xảy ra hư hỏng, mất mát hoặc ph¸t hiÖn tµi s¶n bÞ mÊt hoÆc
cã dÊu hiÖu bÊt th−êng, đơn vị hoặc cá nhân có liên quan ph¶i gi÷ nguyªn hiÖn
tr−êng vµ b¸o c¸o ngay cho phßng B¶o vÖ vµ C«ng an n¬i gÇn nhÊt và b¸o c¸o
Hiệu trưởng xem xét, xử lý theo quy định.
§iÒu 9. Söa ch÷a, nâng cấp, b¶o d−ìng tµi s¶n, thiÕt bÞ
1. Hàng năm, Phòng Quản trị chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên
quan lập kế hoạch duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa các tài sản để làm cơ sở dự
toán chi ngân sách và thực hiện thủ tục sửa chữa theo kế hoạch và quy định hiện
hành
2. Tµi s¶n, m¸y mãc thiÕt bÞ trong qu¸ tr×nh sö dông bÞ háng hoÆc cÇn
®−îc thay thÕ, thủ tr−ëng ®¬n vÞ lập nhu cÇu söa ch÷a, thay thÕ theo mÉu phiÕu
®Ò nghÞ söa ch÷a, kèm theo dự toán nhu cầu sửa chữa, thay thế gửi đơn vị chức
năng (Phòng Quản trị hoặc Phòng Vật tư trang thiết bị) và Phßng Tài chính- kế
toán tổng hợp trình Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt. ViÖc söa ch÷a ®−îc thùc
hiÖn bëi c¸n bé kü thuËt, tr−êng hîp ngoµi kh¶ n¨ng thì thuª bªn ngoµi söa ch÷a.
Nghiêm cấm việc tù ý mêi kü thuËt bªn ngoµi mµ kh«ng cã ý kiÕn vµ sù gi¸m
s¸t cña phßng VËt t− thiÕt bÞ hoặc phßng Qu¶n trÞ. Đối với các thiết bị kỹ thuật
cao cần thiết phải ký hợp đồng bảo trì với nhà cung cấp để nâng cao độ ổn định
và tuổi thọ của thiết bị.
3. Khi có nhu cầu chuyển đổi công năng sử dụng tài sản, đơn vị được giao
quản lý, sử dụng phải báo cáo bằng văn bản để Hiệu trưởng xem xét, quyết định
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hoặc báo cáo Bộ Y tế xem xét phê duyệt trước khi thực hiện; tài sản sau khi
được chuyển đổi công năng phải được cấp nhật vào hệ thống sổ sách, nếu được
đầu tư, cải tạo phải ghi tăng tài sản theo quy định hiện hành.
ĐiÒu 10. Liªn doanh, liªn kÕt, đưa tài sản sử dụng dịch vụ có thu
1. Tài sản dùng vào việc liên doanh, liên kết phải được sự đồng ý của
người có thẩm quyền và thực hiện theo thủ tục quy định. Nghiêm cấm ®¬n vÞ, cá
nhân được giao quản lý tài sản tù ý cho thuª, m−în, liªn doanh liªn kÕt dưới
mọi hình thức; kh«ng ®−îc mang tµi s¶n ra khái n¬i lµm viÖc đã giao trách
nhiệm quản lý cho cá nhân, nh−: m¸y tÝnh, m¸y ¶nh, c¸c thiÕt bÞ phôc vô c«ng
t¸c ngo¹i viÖn, thiết bị gi¶ng d¹y céng ®ång; tr−êng hîp cÇn thiÕt cÇn mang ra
khái tr−êng ph¶i ®Ò nghÞ b»ng v¨n b¶n vµ ph¶i ®−îc sù ®ång ý cña Ban Gi¸m
hiÖu.
2. Tài sản đưa vào hoạt động dịch vụ có thu phải cã ®Ò ¸n được Hiệu
trưởng phê duyệt bằng văn bản và phải h¹ch to¸n đẩy đủ, râ rµng vµ thực hiện
tính trÝch khÊu hao, nộp phúc lợi và nghĩa vụ thuế theo quy ®Þnh.
§iÒu 11. §iÒu ®éng, thu håi vµ thanh lý tµi s¶n
1. Đối với các loại tµi s¶n ®· cÊp cho ®¬n vÞ nh−ng kh«ng dïng ®Õn hoÆc
kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn vËn hµnh ph¶i b¸o c¸o Phßng Qu¶n trÞ ®Ó tổng hợp, làm thủ
tục ®iÒu chuyÓn cho ®¬n vÞ kh¸c. Trường hợp cần thiết, HiÖu tr−ëng quyết định
điều động tài sản từ đơn vị này sang đơn vị khác nhằm đảm bảo sử dụng tài sản
hiệu quả.
2. Việc thu hồi tài sản được thực hiện trong các trường hợp:
a) Sử dụng không đúng mục đích;
b) Không còn nhu cầu hoặc giảm nhu cầu sử dụng;
c) Thừa tiêu chuẩn, định mức cho phép;
3. Tài sản bị hư hỏng không thể sử dụng hoặc tài sản nếu tiếp tục sửa
chữa mà phải chi phí lớn cần được xem xét thanh lý; việc thanh lý tài sản phải
được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 12. Tổ chức theo dõi, quản lý và công khai việc sử dụng tài sản
nhà nước
Tài sản nhà nước tại Trường Đại học Y Hà Nội được theo dõi, quản lý
trong hệ thống hồ sơ, sổ sách tại các đơn vị sau:
1. Phòng Tài chính- kế toán: Quản lý hồ sơ lý lịch từng loại tài sản, trên
sổ kế toán và tài khoản kế toán, theo từng chỉ tiêu cụ thể, gồm: nguyên giá tài
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sản, hao mòn hoặc trích khấu hao và giá trị còn lại. Thực hiện việc kiểm kê,
đánh giá định kỳ để đối chiếu giữa số liệu trên sổ kế toán và thực tế sử dụng.
2. Phòng Quản trị: Quản lý hồ sơ lý lịch từng loại tài sản, chi tiết cụ thể
chủng loại, khối lượng, số lượng của tất cả các loại tài sản theo hệ thống sổ
sách, hồ sơ tài sản. Việc giao tài sản cho đơn vị, cá nhân trực tiếp quản lý và sử
dụng (kể cả các trang thiết bị giao cho Phòng Vật tư trang thiết bị trực tiếp quản
lý, sử dụng) phải được thực hiện theo các quyết định của Hiệu trưởng hoặc
người được Hiệu trưởng uỷ quyền, phân cấp và phải được giao, nhận bằng biên
bản giao, nhận tài sản theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành. Giúp Hiệu trưởng
thực hiện chế độ báo cáo và báo cáo công khai việc quản lý, sử dụng tài sản nhà
nước theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 89/2010/TT- BTC ngày
16/6/2010 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
3. Phòng Vật tư trang thiết bị: Quản lý hồ sơ lý lịch từng loại máy móc,
trang thiết bị, chi tiết cụ thể chủng loại, xuất xứ, khối lượng, số lượng của tất cả
các loại máy móc, trang thiết bị theo hệ thống sổ sách, hồ sơ tài sản; việc giao
máy móc, trang thiết bị cho đơn vị, cá nhân trực tiếp quản lý và sử dụng phải
được thực hiện theo các quyết định của Hiệu trưởng hoặc người được Hiệu
trưởng uỷ quyền, phân cấp và phải được giao, nhận bằng biên bản giao, nhận
tài sản theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành.
4. Các đơn vị được giao quản lý và sử dụng tài sản, trang thiết bị: Quản
lý tài sản, trang thiết bị được giao theo biên bản giao, nhận tài sản và sổ theo
dõi tài sản (chi tiết từng đơn vị); phải lập sổ nhËt ký sö dông và phân công cán
bộ phụ trách cho tõng loại tài sản, thiÕt bÞ. Việc giao, nhận tài sản chuyển cho
đơn vị, cá nhân khác phải căn cứ các quyết định của Hiệu trưởng hoặc người
được Hiệu trưởng uỷ quyền ký và phải được giao, nhận bằng biên bản giao,
nhận tài sản theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành; nếu tự ý giao, nhận thì trách
nhiệm quản lý vẫn thuộc về đơn vị, cá nhân được giao ghi trong quyết định
hiện hành.
5. Kết thúc năm tài chính hoặc theo yêu cầu quản lý:
a) Phòng Tài chính- kế toán chủ trì, đối chiếu tài sản, trang thiết bị giữa
sổ kế toán và sổ theo dõi tài sản, trang thiết bị do Phòng Quản trị và Phòng Vật
tư trang thiết bị theo dõi, quản lý; trường hợp cần thiết đối chiếu tại đơn vị, cá
nhân được giao quản lý và sử dụng tài sản;
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b) Phòng Quản trị chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính- kế toán và
Phòng Vật tư trang thiết bị thực hiện kiểm kê tài sản theo chế độ quy định.
Điều 13. Tiếp nhận, quản lý tài sản
1. Phòng Quản trị chịu trách nhiệm tiếp nhận quản lý về số lượng, chất
lượng và hồ sơ pháp lý các loại tài sản (trừ máy móc, trang thiết bị) thông qua
việc điều chuyển trong ngành Y tế, mua sắm tài sản, đầu tư mới; trường hợp
giao cho đơn vị thuộc Trường quản lý và sử dụng, Phòng Quản trị vẫn phải mở
sổ theo dõi, quản lý đến từng đơn vị.
2. Phòng Vật tư trang thiết bị chịu trách nhiệm tiếp nhận quản lý về số
lượng, chất lượng và hồ sơ pháp lý các loại máy móc, trang thiết bị thông qua
việc điều chuyển trong ngành Y tế, mua sắm tài sản, đầu tư mới; trường hợp
giao cho đơn vị thuộc Trường quản lý và sử dụng, Phòng Vật tư trang thiết bị
vẫn phải mở sổ theo dõi, quản lý đến từng đơn vị.
3. Đơn vị, cá nhân được giao quản lý và sử dụng tài sản, trang thiết bị
phải ký biên bản giao, nhận; đồng thời, tổ chức hệ thống sổ theo dõi các tài sản,
trang thiết bị được giao quản lý và sử dụng.
4. Phòng Tài chính- kế toán chịu trách nhiệm tiếp nhận, lập hồ sơ và
hạch toán, ghi sổ kế toán đối với tất cả các tài sản, máy móc, trang thiết bị.
Điều 14. Uỷ quyền và phân cấp quản lý tài sản
1. Hiệu trưởng là người quyết định và chịu trách nhiệm về việc quản lý và
sử dụng tài sản trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ Y tế. Nhằm đáp ứng yêu cầu
thực hiện nhiệm vụ và gắn trách nhiệm cá nhân, đơn vị trong việc quản lý và sử
dụng tải sản, Hiệu trưởng uỷ quyền:
a) Phó Hiệu trưởng ký quyết định giao trách nhiệm quản lý và điểu
chuyển nội bộ tài sản giữa các đơn vị không có con dấu và tài khoản riêng đối
với tài sản có nguyên giá từ 50 triệu đồng trở lên đến dưới 500 triệu đồng.
b) Trưởng phòng Quản trị và Trưởng phòng Vật tư trang thiết bị ký quyết
định giao trách nhiệm quản lý và điểu chuyển nội bộ tài sản thuộc phạm vi quản
lý giữa các đơn vị không có con dấu và tài khoản riêng đối với tài sản có nguyên
giá dưới 50 triệu đồng sau khi có ý kiến phê duyệt bằng văn bản của Hiệu
trưởng.
2. Phân cấp quản lý tài sản cho thủ trưởng đơn vị dự toán cấp III trực
thuộc Trường Đại học Y Hà Nội (đơn vị có con dấu và tài khoản riêng) chịu
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trách nhiệm toàn diện về tổ chức quản lý và sử dụng tài sản trong phạm vi được
giao theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản.
CHƯƠNG III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 15. Xử lý vi phạm
1. Các trường hợp vi phạm Quy chế này được xử lý theo quy định của
pháp luật có liên quan; đồng thời, không giao trách nhiệm quản lý và sử dụng tài
sản.
2. C¸c tr−êng hîp ®· chiÕm dông, chiÕm ®o¹t ®Êt, nhµ cöa vµ c¸c tµi s¶n
kh¸c từ trước khi có Quy chế này, ®¬n vÞ hoÆc c¸ nh©n cã liªn quan ph¶i chñ
®éng hoµn tr¶ l¹i cho Tr−êng §¹i häc Y Hµ Néi và phải chịu trách nhiệm trước
pháp luật về các hành vi vi phạm của mình.
3. Trường hợp để xảy ra chiÕm dông, chiÕm ®o¹t ®Êt, nhµ cöa, tµi s¶n nhà
nước th× ®¬n vÞ, c¸ nh©n cã liªn quan vµ ®¬n vÞ ®−îc giao qu¶n lý tµi s¶n ph¶i
chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc HiÖu tr−ëng và ph¸p luËt hiÖn hµnh.
Điều 16. Trách nhiệm thực hiện
1. Trưởng Phòng Quản trị có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị
thuộc và trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thực hiện Quy chế; xây dựng
biểu mẫu, quy trình nghiệp vụ và phân công viên chức phụ trách từng khâu
nghiệp vụ trình Ban giám hiệu phê duyệt để thực hiện cho phù hợp.
2. Trưởng đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội chịu trách
nhiệm thực hiện đầy đủ những qui định tại Quy chế này. Căn cứ quy định tại Quy
chế này, các Viện trưởng, các Giám đốc Trung tâm và Giám đốc Bệnh viện Đại
học Y Hà Nội có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết và tổ chức thực hiện tại đơn vị
mình cho phù hợp, nhưng không được trái với quy định của pháp luật và quy định
tại Quy chế này.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các trưởng đơn vị
và cá nhân có liên quan phản ánh về Phòng Quản trị để tổng hợp, báo cáo Hiệu
trưởng Trường Đại học Y Hà Nội để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
HIỆU TRƯỞNG
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Nguyễn Đức Hinh
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