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QUYET DNH

V vic ban hành Quy ch quail 1, sfr dung tài san cong
ti Trirong Dai h9c Y — Dlr9c, Dii h9c Hu
HIU TR1NG TRUaNG DAI HQC Y - DU'Q'C
Can cz Luát Quán l, s1r dyng tài san cong ngày 21 tháng 6 nàm 2017;
Can cz-Nghjdjnh sd 151/2017/ND-C'P ngày 26 tháng 12 nám 2017 cza ChInh
phi quy djnh chi tiêt môt so diêu cza Lut Quán l, sr dyng tài san công,
Can c Quyt djnh s 334/QD-TTg ngày 26 tháng 3 nàm 2007 cia Thi twó'ng
Chinh phñ ye vic dôi ten trw&ng £¼zi hçc V khoa trc thu3c Dgi hQc Hue thành Trw&ng
D?i hQc V - Dircrc tryv thuç5c Dgi hc Hue;
Can c Thông tic sd 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 nám 2017 cia B3
trwàng Bç3 Tat chInh hiding dan m(5t so n5i dung cüa Nghj djnh sO 151/201 7/ND-CP
ngày 26 tháng 12 nãm 2017 cia ChInhphz quy djnh chi tiêt mç5t sO diêu cña Lut Qua
1$', th dyng tat san cOng,
Can cic Thông tic s 10/2020/TT-BGDDT ngày 14 tháng 5 nãm 2020 cz
tric&ng Bç5 Giáo dyc và Dào tgo ban hành Quy ché To chic và hoQt dng cia dgi
vüng và các cci sà giáo dyc dgi hQc thành viên;
C'än th Quyêt djnh sO 20/QD-HDDH ngày 31 tháng 7 nám 2020 cia Hi dOng
Dcii hQc Hue ban hành Quy chê tO chzc và hogt dc5ng cia Dqi hQc Huê, Quyêt djnh sO
07/QD-HDDHngày 19 tháng 01 nám 2021 cia H3i dong £gi hQc Hue ye viçc tha dOi
bO sung m5t so diêu cüa Quy chê tO chi'c và hoçzt d3ng cza Dgi hQc Huê,
Can cz Quyt djnh s 79/QD-DHH ngày 25 tháng 01 nám 2021 cüa Giám dôc
DQi hQc Hue ye vic ban hành Quy ché quán l, th dyng tat san cOng cza Dgi hQc Huê,
Can th Quyê't djnh s 473/QD-DHYD ngày 01 tháng 3 nãm 2016 cña Hiçu
trtcóng Trir&ng Dgi hQc Y - Dwcic ye vic ban hành Quy chê to chic và hoqt dông cza
Trwdi'zg Dgi hQc Y - Dicqc, Dgi hQc Hue;
Theo d nghj cüa Phông K hoqch, Tat chInh và Cci sà Vt cMt.
QUYET D4NH:
Biu 1. Ban hành Quy ch quãn 1, sCr diing tâi san cong ti Trung D.i h9c Y —
Dxcc, Dti h9c Hue.
Diu 2. Quy& djnh nay có hiu hrc k tr ngày k.
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Diu 3. Truông phOng T chirc, Hành chinh, Thanh tra và Pháp ch; Phii trách
phông K hoch, Tài chInh và Co sâ vt chat; Thu trrnng các don vj trrc thuc và
thuc Tnthng; viên chrc, ngithi lao dng thuc Trung chju trách nhim thi hành
Quyt djnh nay.!.
No'i nhân:
-NhuDiu 3;
- Ban KFITCCSVC - DHH (d báo cáo);
- Luu: VT, P. KHTCCSVC.
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TRITNG DAI HQC V - rnXC
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QUY CHE
Quãn 1', sfr di1ing tài san cong tii Trirong Di hoc Y — DlrQ'c, Di h9c Hu
(Ban hành kern theo Quyê't djnh so 1'L7QD-DDHYD ngày O tháng 6 nám 2021
cza Hiu tru&ng Trwàng Dcii hQc Y— Dwcic, Dcii hQc Hue')

Chirong I
NH(rNG QUY DINE CHUNG
Diêu 1. Muc dIch
1. Thrc hin thng nht quàn l, sü diing tài san cong (TSC) cüa Trirng Di h90
Y - Drçic, Di h9c Hu (Tru?ng), dam bào tuân thu các quy djnh cüa pháp lut.
2. Khai thác và sü dung hiu qua, ti& kim, chng lang phi, tht thoát.
3. Tang cung cong tác tr kim tra, giám sat ni b.
4. Nâng cao tinh th.n trách thim cUa tirng dcm vj, cá nhân và phát huy quyn
lam chü tp th& dan chU, cong khai trong quân l và sü dicing TSC.
Diu 2. Phim vi, dôi tirçng áp diing
1.Quy ch nay quy djnh v ch d quán l2, slr d%xng TSC cüa Trung.
2. Các dan vj thuc và trrc thuc; viên chüc, nguii lao dng thuc Trix&ng duçic
giao quán 1, sCr d%ing TSC phãi có trách nhim và nghTa vii thirc hin theo các quy djnh
cüa Quy ch nay và cáo quy djnh hin hành cüa pháp lu.t v quán 1', sir ding TSC.
Diu 3. Nguyen tc trang cp, quãn 1, sfr dung tài san
1.Vic trang cp, quãn l', sl'r diing TSC cüa Trumg ducic thirc hin thng nht,
có phân cong phân c.p rô thm quyn, trách nhim cua trng dan vj, cá nhân và trách
thin ph& hcip gita các dan vj, cá nhân.
2. Tài san phái dixçc mua sam, si'r diing dñng miic dIch, cong nàng, d& tirçlng
trén ca s& xác dnh rö quyên han, trách nhiem tirng cá nhân, &m vj; dam báo man thu
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tiêu chu.n, djnh müc trang thit bi theo quy djnh cüa pháp 1ut hin hành vã khá näng
ngun 1%rc tài chInh cüa Nha tmOng.
3. Tài san phài duçic quàn 19, khai thác, duy tu, bào dung, süa chfta theo quy
hoich, k hoch, bâo dam ti& kim, hiu qua và dung quy djnh pháp Iut.
4. Mci tài san phái duçic kim kê, thong kê k toán d.y d v hin 4t Va giá trj,
ghi nhn thông tin phU hcp vói tinh cht, dc dim cüa tài san và dugc trich kh.0 hao
theo quy djnh. Tài san c djnh d trIch ht khu hao nhung vn si:i ding ducc thi vn
tip tiic quán 19 theo quy ctjnh cüa pháp 1ut. Nhng tài san có nguy cci chju nii ro cao
do thiên tai, hoã hon và nguyen nhân bt khâ kháng khác duçc quàn 19 rüi ro v tài
chInh thông qua bào him hoc cong C11 khác theo quy djnh cüa pháp 1ut.
5. Vic sr diing TSC vào miic dich kinh doanh, cho thuê, lien doanh, lien kt
ho.c trong các giao djch khác duçc thxc hin theo Lut Quàn 19, si:r dung tài san cong
va cac van bàn huàng dn hin hành và phâi tuân thu theo ca ch thi trung, trír trung
hcp pháp 1ut có quy djnh khác.
6. Vic quàn 19, sü d%lng TSC &rçic thirc hin cong khai, minh b.ch. Mi hành vi
vi phm ch d quãn 19, sx diing TSC phãi duc xü 19 kjp thi, nghiêm minh theo quy
djnh cüa pháp 1u.t.
Diu 4. Tài san cong cüa Trtrông Di hoc Y - Du'yc
1. Tài san cong cüa Trung gm:
a) Tài san c dinh hüu hinh, gm: Nhà lam vic, cong trInh s nghip và các tài
san khac gtn 1in vi dt thuc phtm vi quàn 19 cüa Trung; xe ô tO, phung tiên v.n
tài khác; may móc, thit b; tài san c djnh hihi hInh khác.

b) Tài san c6 djnh vô hInh, gm: Quyn si'r diving dt, quyn s htru trI tue, phkn
mm l'rng diing, cci so dt lieu, tài san c djnh vô hInh khác.
2. Nguôn hInh thành tài san cong cUa TruOng:
a) Tài san do Nba nuOc giao;
b) Tài san ducic d&u tu mua s&m bang ngun vn tir Ngân sách Nhà nuOc cp, tr
cá.c Qu5' cüa Trii&ng, tü ngun kinh phi khác theo quy djnh cña pháp 1ut;
c) Tài san duçvc hInh thành tir ngun v6n vay, vn buy dng, lien doanh, lien kt
väi các t chüc, cá nhân theo quy djnh cUa pháp 1u.t;
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d) Tài san nhn diu chuyn tCr Dai h9c Hub, tir co' quan cp trên hoc tii các dan
vj khác ngoài Trutmg;
d) Tài san tip nhn tü các ngun hcip pháp khác (ducic vin trçi, biu tng, tài
san hInh thành tir dr an sr diing vn nhà nrncc, tài san nhn diu chuyn tr các dir an
khi kt thüc hot dng,...).
Diu 5. Các hành vi bj nghiêm cm trong quãn 1, sr diing tài san cong
1.Lçii dicing, 1m dicing chi'rc vii, quyn hn chim dot, chim git và sü d%ing trái
phép TSC.
2. D.0 tu xây drng, mua sam, giao, thuê, cho thuê si:r diing TSC không dung miIc
dIch, ch d, vtrqt tiêu chun, djnh müc.
3. Giao TSC cho các dan v, cá nhân vuçit tiêu chu.n djnh mirc hoc giao cho
các don vj, cá nhân không có thu cAu sCr ding.
4. Sü d%ing xe ô to và TSC khãc không dung mic dich, ch do, vut tiêu chun,
djnh müc.
5. Sir ding hoc không si'r ding TSC chrçic giao gay lang phi; sr d%ing TSC vào
mic dIch kinh doanh, cho thuê, lien doanh, lien k& không phü hçp vâi m%lc dIch sü
diing tài san, lam ânh huâng dn vic th%rc hin chüc näng, nhim vii do Nhà nuâc giao;
sü di1ng TSC d kinh doanh trái pháp lut.
6. Xr 1 TSC trái quy djnh pháp 1ut.
7. Hüy houi hoc c lam hông TSC.
8. Không thrc hin hoc thrc hin không dy dü trách nhim, nghla vi trong
quàn 1, sü diing TSC theo quy djnh cüa pháp 14t.
9. Hãnh vi bj nghiêm cm khác trong quân l, sir dimg TSC theo quy djnh cUa
pháp 1utt Co lien quan.
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ChirngII
PHAN CAP QUAN Li', sU' DVNG TA! SAN CONG
TA! TR!fNG Dikl HQC Y - D1XçC
Diu 6. Trurng Di hçc Y — Du'çrc
1. Quãn 1 thng nht toàn b tài san cUa Trung. Giao quyn cho các don vj
thuc và trirc thuOc quân 1, si'r ding TSC theo quy djnh cüa pháp 1ut.
2. Hiu tru&ng Truông Di hçc Y — Ducic quyt djnh theo thrn quyn các ni
dung lien quan den dâu tu xây dimg, mua sam, tip nhn và xir 19 TSC trong phm vi
toàn Trueing theo phân cp và theo quy djnh cüa pháp 1ut.
3. Xr 19 hotc trInh cp có th.m quyn x11 19 các hành vi vi phm vquàn 19, si'r
d%Jng TSC tti Trithng.
4. Chi do, t chirc t1r kim tra, kim soát vic quân 19 và sü diing tài san trong
toàn Tni?mg; chju trách nhim truóc pháp 1ut va Dti h9c Hu v vic quán 19, sü d%lng
tài san ti Tru&ng.
5. Co trách nhim xây dirng d an sü d%ing TSC cüa TruOrng vào mic dIch kinh
doanh, cho thuê, lien doanh, lien kt trInh cp Co thrn quyn phê duyt truâc khi thrc
hin.
6. Co trách nhim ban hành và t6 chirc th1rc hin Quy ch quán 19, sir diring TSC
ti Tnthng. Ni dung Quy ch quãn 19, si'r diing TSC phãi tuân thu theo dung quy djnh
cUa Di hçc Hu và pháp 14t.
Diu 7. Nhim vi và quyén hmn cüa các don vl trirc thuc
1. Don vi trrc thuc Tru&ng CO các quyên sau:
a) Chi do vic t6 chi'rc thrc hin quân 19, sü di1ng TSC tai don vj mInh quân 19
d th%xc hin chirc näng, nhim vi duc giao;
b) Xir 19 hoc trinh c.p có thm quyn xü 19 các hành vi vi phm v quân 15', sir
ding TSC;
c) Chju trách nhim b trI, sp xp d khai thác TSC duçic giao thuc don vj
mInh quàn 19 có hiu qua, theo dung quy djnh cüa Nhà trithng vã pháp 1ut;

I
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d) Quyt djnh diu chuyn, thu hM, b trI, s.p xp ncii lam vic cüa các dan vi
thuc quyn quàn 19 phü hqp vâi quy mô, chüc näng, nhim vi duçic giao dung vâi quy
djnh cüa pháp 1ut;
d Thirc hin theo thm quyn các ni dung lien quan dn du tu xay d1rng, mua
sam, xtx 19 TSC ti &m vj mInh quán 19 theo phân cp cüa Nhà tnthng, Di h9c Hu Va
quy djnh cña pháp 1ut;
e) Quyn khác theo quy djnh cña pháp 1ut.
2. Dan vj trrc thuc Trix&ng có các nghia vi sau:
a) Ban hành và phê duyt Quy ch quãn 19, sir ding TSC ti dan vj;
b) T chirc và giám sat qua trInh th%rc hin các quy djnh v quán 19, sir diing TSC
ti dan vj theo dung Quy ch dà ban hành, phU hçip vâi quy djnh cUa Nba trung và các
quy djnh hin hành cüa pháp 1u.t v quãn 19, str dirng TSC;
c) Chü dng báo cáo, d xut phuang an sü diing TSC ti dan vi vào m1ic dIch
kinh doanh, cho thuê, lien doanh, lien k& d Tnthng xem xét và trInh cp có thm
quyn phê duyt truOc khi thirc hin;
d) Chju trách nhim truâc pháp 1ut và tnxàc Hiu tmng Tnrà'ng Dai h9c Y —
Ducic v vic quàn 19, sir dmg TSC ti dan vj;
/

d) Giài quyt khiu nti, t cáo theo thm quyn va chju trách nhim giái trinh
theo quy djnh cüa pháp 1ut;
e) Nghia v1i khác theo quy djnh cüa pháp luat.
A

a

A

F

F

A

A

Dieu 8. Nhiçm vu va quyen hin cua cac don v!, ca nhan thu9c Trtroiig
1. PhOng K hoach, Tài chInh và Ca sâ 4t chit (KHTC-CSVC)
a) Là dan vj tham mi.ru và giüp vic cho Hiu tru&ng trong cong tác quàn 19, sü
ding TSC ti Tnxing. Huâng dk, giám sat các dan vj thuOc va trrc thuOc Trung thiic
hin quàn 19, sir ding TSC, dam bão theo dung Quy ch dã ban hành va quy djnh cüa
pháp 1u.t;
b) Djnh kS' hoc dt xut, là dan vj chü trI thirc hin cOng tác kim kê, dánh giá
tài san theo phân cOng cüa Hiu tnxâng hoc c.p có thm quyn;
c) L.p the tài san c djnh; l.p, qun 19 và km trC h scx tài san; hach toán, ghi
chép tài san; tInh khtu hao tài san c djnh theo quy djnh cüa pháp luat;
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d) Thirc hin ch d thtng kê, báo cáo tmnh hInh quán 1, sir ding TSC theo yeu
cu cüa cp trên và quy djnh cüa pháp li4t.
2. T6 bão v thuOc Phông T chic, Hành chmnh, Thanh tra va Pháp ch
a) Chju trách nhiin báo v toàn b TSC cüa Trumg;
b) T chüc thirc hin tutn tra, canh gác, phông ch6ng trm cip, cháy n, tránh
gay thit hai dn tài san cüa Tnrng;
c) Thông báo kjp thi dn Phông KHTC-CSVC khi Co %t c xãy ra lien quan dn
tài san cüa Tru?mg.
3. Tnthng các dcm vj &rcic giao quãn 1 và si:r diing TSC
a) Truâng don vj là ngu?Yi chju trách nhim truàc Hiu tnrng ye quàn l, sir
diing TSC tai don vj mInh quân l;
b) T chirc quán 1, si'r diing TSC tti don vj rnInh quàn 1,2 d phiic vi dung chrc
nàng, nhim vi1 duçic giao, dam bão hiu qua, tit kim;
c) Quyt djnh bin pháp báo v, t chrc khai thác và sr ding hiu qua TSC theo
thtm quyn và quy djnh;
d) D xut k hoach mua sam, sra chüa, cai tao, xir ! tài san theo dung quy djnh
cüa Nhà nuàc.
4. Giáo tài don vj
a) Co trách nhim h trq Tnthng don vj trong cong tác quán l, s~ di1ng TSC tai
don vi;
c) Ph%i trách theo döi tInh hInh sü diing tài san tai don vj. Chñ dng báo cáo
Tru&ng don vj và PhOng KHTC-CSVC trong tru?ng h9p tài san tai don vj có vn d
hoc không cOn nhu cu s1r diing;
b) Quàn l s tài san cüa don vj. ThiRng xuyên phi hç'p vâi toán tài san d
dam bão s tài san tai clan vj và tai Truing di.rcic cp nht, CO sir thng nMt;
d) Ph& hgp vi các doàn thanh tra, kim tra v cong tác quàn 1 tài san khi Co
yeu cu.
5. Ca nhân duçc giao quán l va sü diing TSC
a) ]3ão v, giü gin tài san ducic giao;
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b) Quân 1, si'r diing tài san theo dung hung dan, quy djnh;
c) Chju trách nhim truâc lành d.o don vj v quán 1 tài san ducic giao, báo cáo
lành dto kjp thi khi gp phái sir c trong qua trInh sü diing.

Churong III
QUY DINH CU THE
Diu 9. Tiêu chun, djnh mfrc, ch d sü duing tài san cong
1. Trên cci s các quy djnh v tiêu chun, djnh müc si'r diing TSC, Phông KHTCCSVC phM hqp vôi các don vi c%i th hóa tiêu chutn sir diing phOng lam vic; thit bj
vn phông; thit bj phiic vi dào tto, nghiên cüu khoa h9c và khãm chtra bnh, trInh Hiu
tnthng phê duyt, lam co sâ cho vic trang bj, quán 1, si'r diing tài san trong toàn Tnrng.

2. Tru?ing hçip tài san chua Co quy djnh v tiêu chun, djnh mi1c sir diing, CC
don vi can cir vao djnh hithng phát trin, nhu cu sir ding tài san phiic vu hott dng
cüa don vj mInh, giri d xut d PhOng KHTC-CSVC thng hcrp và xây drng tiêu chu.n,
djnh müc si:r di.ing tài san cho phü hçp vth chüc näng, nhim vii ducic giao, trInh cp có
thm quyn phê duyt theo quy djnh.
3. Di vâi các phông sr ding chung, PhOng KHTC-CSVC chü trI phi hqp vài
các don vj si:r ding d xut trang bj v s krçing, ch.t hiçing, chüng loi cho phü hçip
vOi tInh cht cong vic, din tich các phOng, khà näng ngun kinh phi cüa Nhà tru&ng,
trinh Hiu trithng phê duyt.
Diêu 10. Quãn 1 ttãng k tài sUn cOng
1. TSC khi giao cho các don vj quàn l phái 1p biên bàn giao nhn tài san c
djnh giUa ben giao và ben nhn. Biên bn phái ducic 1p theo dOng quy each, ma hiu
tài san, xut x1r tâi san, näm san xu.t, näm dua vào sü d1ng, dc tinh k5 thuat cüa tài
san do,... và phãi có l ljch tài san kern theo.

2. D6i vói các tài san là thit bj chuyên dUng có nhiu ngiRi sU ding thI don vi
quân l si diing phãi có S th.t k theo döi hot dng thit bj và Nht k sCia chUa
(nu co).
3. Di vâi tài san theo quy djnh cUa pháp lut phãi dang k quãn l sU ding nhu'
nha lam vic, cOng trInh sr nghip và các tài san khác g.n 1in vâi dt thuc pIiim vi

)y C
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qun l cüa Trung; xe ô to các 1oi, phucing tin vn tài khác,... sau khi hoàn thành vic
d&u tu xay dimg, mua sm hotc tip nhn tài san, Phông KHTC-CSVC phãi thirc hin
dãng k quyn quàn 1, sü ding tài san vâi Co quan có thrn quyn t chrc dang k.
4. Di vài tài san theo quy djnh cüa nba nuâc phãi dàng k quyn s hiu trI tue,
sau khi hoàn thành vic nghien ciiu ch to ra, Phông Khoa h9c cOng ngh - Hqp tác
qu& t phi hçp vâi Phông KHTC-CSVC tin hành các thu tic theo quy djnh, trInh
các cp Co th.m quyn d dãng k quyn sâ hüu trI tue.
5. Di vâi tài san theo quy djnh cüa pháp 1ut phài däng k km hành, dang k
kim djnh, thi don vj, Ca nhân ducic giao quán 1 tài san phài chü dng phM hçip vâi
PhOng KHTC-CSVC 1p h6 so xin cp phép sü diing và djnh kS' dang k kim djnh
theo quy djnh cüa Nhà nuâc; nu d qua thi hn hotc không th%rc hin thI don vj, cá
nhân duçic giao quàn 1 tài san phãi chju trách thim truâc pháp 1ut và chju trách
thim np pht theo quy djnh cüa pháp 1ut.
6. Tài san giao cho don vj nào thI don vj dO CO trách nhim quàn 1, sr ding.
7. D,i vOi tài san là thit bj, may moe dung chung eüa Tnthng t.i Hi trtthng,
phông h9p, giãng clu&ng,... do PhOng KIHTC-CSVC quàn 1, theo dOi; dng thai co
trách nhim xây dirng quy ctjIIh, quy trInh sfr dtmg cho tüng loti tài san do mInh quán
l trinh Hiu tnthng phê duyt.
Diu 11. Sfr diing, quail 1 và tmnh khu hao tài san c dlnh
1. TSC cüa Tnr&ng phài thrcc sr diing dUng mvc dIch, tiêu chun, ch d.
Nghiêm c.m vic sü ding TSC không dUng miic dich duge giao; lam tht thoát, hu
hông gay thit h.i v TSC.
2. Tài san c djnh cUa Trueing ducc tinh khu hao theo quy djnh t.i Thông tu s
45/201 8/TT-BTC ngày 07/5/2018 cUa B Tài chfnh huàng dn ch d quàn l, tInh hao
mOn, khu hao tài san c djnh tai Co quan, t chuc, dn vj và tài san c6 djnh do Nhà
nixâc giao eho doanh nghip quàn 1 khOng tinh thành phn vn nhà nrnic ti doanh
nghip;
3. Di viii tài san c djnh nu d tInh ht khu hao ma vn cOn sir diing duçic thi
vn tip tiic si'r ding.
4. KhOng ducc mang TSC (may tInh xách tay, may ánh, may chiu, thit bj nghe
nhIn, thi& b thông tin dU 1iu,...) d giao cho các don vj, cá nhân quán 1, si'r dung ra
khOi noi lam vic. Tru?ing hçp cn thit mang ra khOi Trung phãi có k hoch si:r d1ng
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duçc Tru&ng dan vj xác nh.n và Hiu trung phê d yet, gri Phông KHTC-CSVC theo
dôi và lam thu tiic ra, vào ti cng bào v.
5. Tru?yng hç'p mang tài san tir ben ngoài vào I rung, Phông KHTC-CSVC phi
hçip vâi T bào v
các thu tiic d mang tài san
Tnthng c.p nht s quân l
tài san theo quy djnh.
lam

ao

va

6. Trueing hçip xãy ra mt mat hoc bj phá ho i, các dan vj, cá nhan có lien quan
phài gir nguyen hin tnrng, báo ngay cho Phàng TC-CSVC và T bào v. Phông
KHTC-CSVC l.p biên bàn và báo cáo Hiu trung em xét, giài quyt theo quy djnh
cUa pháp luQtt.
Diu 12. Mua sam, sfra chü'a, bão dtrO'ng, n ng cp tài san, thit bi
1.Hang nãm, can cir vào k hoch, ngun ki phi và thu cu mua s.m tài san
ph%lc vi hott dng ci:ia Tru&ig, Phông KHTC-CSVC am dAu m& phi hçp vài các dan
vi 1p d xut, di trü kinh phi mua sam, sira chüa, duy tu, bào dumg các tài san trInh cp
có thm quy&n xem xét, phê duyt. PhOng KHTC-CS C can ci.'r k hoch mua sam, süa
chta, bào dung tài san ducic phê duyt trin khai rc hin theo quy djnh hin hành.
a

2. Các dan vj, ca nhân duçic giao quán l, sir ing tài san phãi có trách nhim
bâo quãn tài san theo dung chê d và tiêu chun k5 thut do Nba nithc quy djnh hoc
theo khuyn cáo cüa nhà san xut; thming xuyên v inh thit bj
móc d kéo dài
tui thQ và duy tn cong näng hot dng.
may

3. Trong qua trInh sir ding TSC (phông lam vi c, trang thit bj, phuang tin lam
vic,...) nu có hu hông cn sua chüa, thay th hoc cn phái chuyn di cOng näng,
nãng cp, trang c.p mài thl dan vj phi hçp vOi PhOn KHTC-CSVC d trin khai thu
tic mua sam, si'ra chüa, bào dixông, nâng c.p tài san heo quy djnh ti Quy trinh thrc
hin cong tác cüa Phông K hotch, Tài chInh và Co a 4t chit, ban hành theo Quyt
djnh s 2666/QD-DHYD ngày 13/10/2020 cUa Trixn Dai hc Y Duçic, Dti h9c Hug.

Diu 13. Si'r ding tãi
kt
doanh,

sail

cong vio mçc iIch kinh doanh, cho thuê, Jiên

lien

1. Nh&m phát huy cong suât và hiu qua st'r diin TSC ti Trurng, Phông KHTCCSVC tham muu Hiu truang xây dijng d an sir diiig TSC vào vic mic dIch kinh
doanh, cho thuê, lien doanh, lien kt trInh c.p Co thn' quyn phé duyt theo quy dnh
cüa Lutt quãn l, sü ding TSC và các van ban pháp lut lien quan.
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2. Vic si'r diing TSC cüa Trung vão mile di kinh doanh, cho thuê, lien doanh,
lien kt phãi phü hqp, không lam ânh hu&ng dn ch c näng, nhim vii duçic phân cong
và phãi thirc hin theo dáng quy djnh cüa pháp Iut.

3. s6 tin thu duoc ti'r viêc kinh doanh, cho t e, lien doanh, lien k& tài san, sau
khi chi trà cac chi phi hcip l có lien quan (chi phi
u hao, thm djnh giá, chi phi t
chüc d.0 giá, chi phi 4n hành,...), trâ nç vn vay, vn huy dng (nu co), thrc hin
nghia vii tài chinh vói Nhà nuâc, pMn con li sê b sung vào các qu hqp pháp cüa
Trueing.
.A
Then 14. Quan ly, sir thing dat
1.Vic quãn l sir diing d.t tai Trung Dti hç Y - Ducc phái thirc hin theo quy
djnh cüa pháp lut v dAt dai. Vic sü ding dAt phâi ehü hqp vâi quy hoach, k hoch
sü d%Ing dAt. Nghiêm cAm sir dicing dAt duçc giao d ây dirng nhà lam vie, xây dirng
cong trInh sir nghip vào miic dich khác.
2. PhOng KHTC-CSVC CO trách thim quàn l bào toàn din tich dAt duqc giao.
Trong trLthng hcp bj chim d%ing, chim dot, sr din không dung mic dIch quy djnh
hoc các vi phtm khác v dAt dai nhà cüa, v kin t c, PhOng KHTC-CSVC phâi chü
dng báo cáo và d& xuAt các bi4n pháp xir l trInh Hi iU tnnng quyêt ctjnh.
3. PhOng KHTC-CSVC CO trách nhim kê kha và np các khoãn phI lien quan
v dAt dai, din tich dAt su diing vào miic dIch kinh d. anh, djch v1i (nu co) và báo ao
Co quan nhà nuâc có thAm quyn khi duçic yeu c.u.
Diu 15. Tip nhn quãn ly tài san cong
1. PhOng KHTC-CSVC chju trách thim th chi.'r tip nhn, quán l' v s6 luçng,
chAt lucmg và h so pháp l các lo.i tài san hInh thành các ngun ti Khoàn 2 Diu 4
cüa Quy ch nay. Trithng hcip bàn giao cho các don vj s uàn 1, sü diing, PhOng K}ITCCSVC ma s theo dôi, quân 1 dn trng don vj.
2. Don vj, cá nhân ducic giao quân 1, sir ding t i san, trang thit bj phái k biên
bàn giao, nhn tài san cii th; có trách nhim quán 1, heo dôi tài san duçic giao quàn
l si'r diing.
Diu 16. Kim kê, báo cáo tài san cong
1. Djnh kS h&ng näm, PhOng KHTC-CSVC lam Au mi t chüc kim kê tài san
và 1p báo cáo gui Di h9c Hu theo quy djnh.
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2. Dôi vâi các truYng hçip bàn giao, chia tách, sap nhp, giài th dan vl thuôc và
tri1c thuc TruOng, phài tiên hành kiêm kê thrc t TSC (lQp Biên bàn bàn giao tài san,
Biên bàn dánh giá 1i tài san nu cn thit).
3. Trong qua trInh kim kê phái ghi chép &iy dü, kjp thô'i vào së, theo dOi tài san
c djnh, cong cii ding cxi, xác dnh rô nguyen nhân Irn hông nth mat, d xut bin pháp
xü 1 tài san, báo cáo Hi dng kim kê tài san theo diing quy djnh.
4. Hi dng kim kê tài san, k toán tài san có trách nhirn tt chirc di chiu s
tài san cüa dan vj vâi s tài san do Nhà trueing quàn 1, d xutt Hiu truâng các birth
thic xi:r 1 tài san d6i v9i nhttng TSC hot dng không hiu qua, không có nhu cu sir
diinghotchuhông.
Diu 17. Xü L tài san cong
1. Phông KHTC-CSVC cO trách nhim theo döi, báo cáo, d xut các hInh thtrc
xü 1 TSC ti Trumg và trInh Hiu trwYng xem xét, giài quyt theo thtrn quyn. Trên
co so Quyêt djnh xO 1 TSC dugc cap có th.m quyn phê duyt, Phông KHTC-CSVC
trin khai thu tiic xü 1 TSC và ghi tang, giàm tài san trong s theo dOi tài san theo quy
djnh cüa Nba trung, Di h9c Hu và pháp 1ut hin hành.
2. Các hInh thrc xü 1 tài san cong
a) Thu h3i tài san cóng, &rçlc thrc hin trong các trung hqp sau: Tài san duqc
sO diing không dOng di tugng, vuçYt tiêu chun, djnh mOc; sO diing sai mIic dIch, cho
mugn; tài san dâ dugc giao, diiçic d.0 tu xây dirng, mua sm nhung không con nhu cu
sO diing hotc vic sO dçrng, khai thác không hiu qua ho.c giâm nhu cu sO diing do
thay di t chiLrc b may, thay di chOc näng, nhim vii; phài thay th do yêu cu di
mOi k thut, cong ngh theo quy& djnh cOa ca quan, nguOi có th.rn quyn; tmOng
hçip khác theo quy djnh cüa pháp 1ut.
b) Diu chuyén tài san công, duçc thi.rc hin trong the truOng hçip sau: Khi có s'x
thay di do th,rc hin sp xp, giài th& sat nhp, hçp nht hay thay di chOc näng,
nhim vv; diu chuyn tài san tO noi thra sang nai thiu theo tiêu chun, djnh mOe sO
dçing TSC cüa cap Co thâm quyên quy djnh; vic diu chuyn tài san mang 1ti hiu qua
sO diing cao han; cá nhân, dan vj duçic giao quán 1', sO diing tài san nhung khOng cO
nhu cu sO ding thuOng xuyên; truOrig hçp khác theo quy djnh cüa pháp 1uit.
c) Thanh lj tài san cóng, dirçc thrc hin trong các trung hçip sau: TSC ht hn
sO diing theo quy djnh cüa pháp 1ut; TSC chua ht hin sO dng nhung bj bu hông ma
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không th sira chUa duçic ho.c vic s1ra chia không hiu qua; nhà lam vic ho.c tài san
khác gn 1in vói dt phâi phá d theo quyt djnh cüa co quan nhà nuàc có thm quyn.
d) Tiêu huj tài san công, duçc thrc hin trong truông hcip TSC bj tiêu hüy theo
quy djnh cña pháp 1ut v bâo v bI m.t nhà nu1c, pháp lu.t v bâo v môi trumg và
pháp lut có lien quan.
d) Xir l tài san cong trong triiàrng h9p bj mt, bl bUy hoai.
3. sé, tin thu duçc tCr xi:r l TSC san khi tth di các chi phi Co lien quan, trâ nçi
vn vay, v6n huy dng (nu co) và thirc hin nghTa v tài chInh vi Nba nuOc, phn
cOn li sê b sung vào các qu5 hqp pháp cUa Tru?ing.
Diu 18. Khen thithng, k5' 1ut
1. Dyn vi, cá than có thành tIch trong vic bão v tài san cUa Tnthng duçc xét
khen thuâng theo ch d chung. Nu có nhüng câi tin nâng cao näng suit, hiu qua
trong vic quãn l và si'r diving TSC thI ducc khen thu&ng theo quy djnh cUa Tnx&ng.
2. Don vj, cá nhân có thânh tich phát hin, báo cáo cac hành vi xâm phtm hotc
sU d%ing lang phi tài san, sU ding tài san không dUng mlic dIch, sU ding tài san vào miic
dich cá nhân, c lam hu hông tài san, trang thit bj cUa Tru?mg thI duçic khen thi.thng
theo ch d hin hàrih.
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3. Don vj, cá nhân có hành vi vi phm pháp lu.t v quán 1, sU ding TSC thI tuS'
theo tinh ch.t, mirc di thit hai tài san th%rc t gay ra sê bj xU 1 k' lust, xU pht hàth
chlnh hoc truy cru trách nhirn hlnh sir và bi thumg thit hi theo quy djnh.
4. Tnthng các dan vj chju trách thirn hoc lien dâi chju trach thim nu d xãy
ra vi phm pháp lut v& quán l, sfr dung TSC tal dorn vj minh.

Chirvng IV
TO CH15'C TH1IC HIN
Diu 19. Hiu Itic thi hành
1. Quy ch nay có hiu lirc k ti'r ngày k.
2. Nhting quy djnh truâc day cUa Trung v quán 1 và sU diing TSC trái vâi
Quy ch nay du duçic bãi bO.
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Diu 20. To chirc thuc hen
1. Tnrâng các don vi thuc và trirc thuc Tru&ng có trách nhim xây dirng ni
quy, quy djnh si'r diing TSC ti ctcin vi mInh, trong do quy rö trách thim cüa b phn,
Ca nhân thrc giao quán 1, sir diing tài san; chi do vic t chi'rc quán 1', sü diing tài
san mt cách tit kim Va hiu qua.
2. PhOng KHTC-CSVC chju trách nhim kim tra, giám sat vic thirc hin Quy
ch nay.
3. Trong qua trInh thuc hin, nu có phát sinh vu&ng mac, các don vj báo cáo, d
xuAt gri PhOng KHTC-CSVC d tng hçp, trInh Hiu tru&ng xem xét süa di, b sung
cho phü hqp./.
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