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1. MỤC ĐÍCH 

- Kiểm soát hiệu quả sử dụng các loại tài sản đang hoạt động tại các đơn vị, phục 

vụ tốt cho công tác. 

- Quản lý tài sản sử dụng chặt chẽ, tránh thất thoát, chính xác về số liệu và chủng 

loại tài sản. 

2. PHẠM VI     
- Áp dụng cho tất cả các loại tài sản bao gồm: thiết bị, phƣơng tiện và các loại tài 

sản khác thuộc nhóm TSCĐ. 

3. TIÊU CHUẨN LIÊN QUAN  
- Quyết định 202/2006/QĐ-TTG ngày 31/08/06 của Thủ tƣớng chính phủ  về ban 

hành quy chế quản lý tài sản nhà nƣớc tại đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Thông tƣ 162TT-BTC ngày 06/11/2014 của BTC về việc ban hành chế độ quản 

lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nƣớc, đối với sự nghiệp công lập 

và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nƣớc; 

4.  ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT 

TSCĐ: Tài sản cố định 

QLTS: Quản lý tài sản 

5. NÔI DUNG  QUY TRÌNH  

5.1 Quy trình nghiệp vụ tăng tài sản do mua mới, đi thuê, cấp trên cấp 

TT Tên sự kiện 
Người thực 

hiện 
Chức năng Nội dung 

1 

Lập đề nghị 

ghi nhận tăng 

TSCĐ 

Các tổ chức có 

nhu cầu 

 Sau khi mua hàng, kế toán 

hoàn tất thủ tục mua TSCĐ, 

hoặc các bộ phận liên quan 

lập yêu cầu kế toán TSCĐ 

ghi tăng TSCĐ 

2 Phê duyệt 
Kế toán/Lãnh 

đạo 

 Kế toán kiểm tra tài sản theo 

đề nghị xem tài sản có đủ 

điều kiện là TSCĐ hay 

không để duyệt đề nghị 

3 

Thông báo 

cho bộ phận 

đề nghị 

Kế toán 

 Kế toán thông báo tình hình 

phê duyệt đề nghị ghi nhận 

TSCĐ cho bộ phận đề nghị 

4 

Khai báo 

thông tin 

TSCĐ 

Kế toán Quản lý TSCĐ 

Căn cứ vào đề nghị ghi nhận 

TSCĐ, kế toán khai báo 

thông tin chi tiết TSCĐ nhƣ: 

ngày tăng, nguồn vốn, giá 

trị, ngày bắt đàu tính khấu 

hao, thời hạn bảo hành... 

5 Quản lý khấu Kế toán  Căn cứ vào quy định trích 
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hao khấu hao TSCĐ, căn cứ vào 

hồ sơ TSCĐ, kế toán khai 

báo thời gian tính khấu hao 

cho từng tài sản, thực hiện 

tính khấu hao hàng năm, 

kiểm tra kết quả tính khấu 

hao từng năm. 

 

5.2 Quy trình nghiệp vụ giảm TSCĐ do thanh lý, nhượng bán 

 

TT Tên sự kiện 
Người thực 

hiện 
Chức năng Nội dung 

1 

Lập đề nghị 

thanh lý, 

nhƣợng bán 

TSCĐ 

Các tổ chức có 

nhu cầu 
 

Bộ phận có nhu cầu xác định 

TSCĐ cần thanh lý, nhƣợng 

bán và lập đề nghị thanh lý, 

nhƣợng bán TSCĐ 

2 Phê duyệt 
Kế toán/Lãnh 

đạo 
 

Kế toán xác minh tài sản 

theo đề nghị, phê duyệt đề 

nghị  

3 
Thông báo cho 

bộ phận đề nghị 
Kế toán  

Kế toán thông báo tình hình 

phê duyệt đề nghị thanh lý, 

nhƣợng bán TSCĐ cho bộ 

phận đề nghị 

4 

Xác nhận 

tình trạng chờ 

thanh lý cho 

TSCĐ 

Kế toán Quản lý TSCĐ 

Kế toán xác nhận tình trạng 

chờ thanh lý cho TSCĐ 

5 Thanh lý Kế toán  
Kế toán thực hiện thủ tục 

thanh lý TSCĐ 

6 

Xác nhận tình 

trạng chờ thanh 

lý cho TSCĐ 

Kế toán Quản lý TSCĐ 

Kế toán xác nhận tình trạng 

đã thanh lý cho TSCĐ đƣợc 

đề nghị thanh lý, dừng tính 

khấu hao cho tài sản đã đƣợc 

thanh lý 

7 
Lập hồ sơ thanh 

lý 
Kế toán Phiếu kế toán 

Kế toán lập hồ sơ, vào sổ 

theo dõi tài sản đã thanh lý 

5.3 Quy trình nghiệp vụ điều chuyển TSCĐ 

TT Tên sự kiện 
Người thực 

hiện 
Chức năng Nội dung 

1 Lập yêu cầu Các tổ chức có  Các phòng có nhu cầu lập 
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điều chuyển 

TSCĐ 

nhu cầu yêu cầu điều chuyển TSCĐ  

2 

Điều chuyển 

giữa các phòng 
Kế toán/Lãnh 

đạo 
Quản lý TSCĐ 

Thực hiện điều chuyển TSC 

Đ giữa các phòng, cập nhật 

bộ phận sử dụng tài sản mới 

4 

Duyệt yêu cầu 

và ra quyết định 

điều chuyển 

TSCĐ 

Chủ tịch 

UBND xã 
 

Xem xét yêu cầu điều 

chuyển giữa các phòng và ra 

quyết định điều chuyển 

TSCĐ 

5 

Vào sổ theo dõi 

TSCĐ và cập 

nhật trạng thái 

TSCĐ 

Kế toán - Quản lý 

TSCĐ 

- Phiếu kế toán 

Kế toán vào sổ theo dõi và 

cập nhật trạng thái TSCĐ 

6. BIỂU MẪU 

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

7. HỒ SƠ LƯU 

TT Tên Biểu mẫu 

1.   

2.   

3.  

4.  

5.  

Chú ý: Hồ sơ đƣợc lƣu tại Phòng chuyên môn xử lý chính, trực tiếp, thời gian lƣu 1 

năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lƣu trữ của cơ quan theo quy định 

hiện hành. 

 


