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TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

         Số: 81/KH-TCĐN 

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

Bình Thuận, ngày 09 tháng 11 năm 2015 

 

KẾ HOẠCH 
Kiểm kê tài sản năm 2015 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích: đánh giá đúng thực trạng tình hình tài sản hiện có của Trường 
tính đến ngày 31/12/2015. 

2.Yêu cầu   

- Công tác kiểm kê phải đảm bảo chính xác, xác định được nguyên nhân 
tăng, giảm tài sản; các thành viên làm nhiệm vụ kiểm kê tài sản phải nâng cao tinh 
thần trách nhiệm được giao; 

- Các đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồng kiểm kê tài sản 
năm 2015 hoàn thành nhiệm vụ, đạt kết quả chính xác và đúng thời gian quy định. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội đồng kiểm kê tài sản: chỉ đạo và triển khai công tác kiểm kê tài sản 
năm 2015 để thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 487/QĐ-TCĐN ngày 
09/11/2015 của Hiệu trưởng. 

2. Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị 

- Tham mưu thành lập nhân sự cho các tổ và hướng dẫn công tác kiểm kê. 

- Chuẩn bị văn phòng phẩm phục vụ cho công tác kiểm kê cụ thể: 05 gram 
(100 tờ/01 gram) giấy Decal A4; 03 gram giấy A4; 02 hộp tăm bông. 

- Cấp phát vật dụng có liên quan đến việc kiểm kê cho các tổ. 

 - Lưu trữ các hồ sơ, giấy tờ có liên quan của các tổ kiểm kê để bàn giao sau 
khi hoàn tất công việc. 

3. Phòng Kế hoạch-Tài chính 

- Chuẩn bị và cung cấp danh mục tài sản của các đơn vị quản lý có đến ngày 
31/12/2015 (lưu ý tách danh mục theo từng tổ) cho các tổ trước ngày 05/12/2015. 

- Cung cấp file biểu mẫu tổng hợp cho thư ký các tổ. 

- Chuẩn bị kinh phí phục vụ công tác kiểm kê. 

- Cung cấp các thông tin về tài sản, thiết bị khi có yêu cầu (nếu có). 

- Cùng với thư ký của Hội đồng kiểm kê, kiểm tra, đối chiếu kết quả. 

Ghi chú: Căn cứ kết quả của Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2015, lập sổ tài 
sản của từng nơi sử dụng giao lại cho các đơn vị trực tiếp quản lý để theo dõi trong 
năm 2016. 



    

4. Các đơn vị thuộc Trường 

- Các đơn vị kiểm tra, sắp xếp lại tài sản để thuận tiện cho việc kiểm kê. 
Trong quá trình kiểm tra tài sản, đơn vị nào phát hiện thiếu, mất tài sản thì phải 
tiến hành đền bù trước khi Hội đồng tiến hành kiểm kê. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân được Hội đồng kiểm kê tài sản 
(nếu có) điều động tham gia vào các tổ kiểm kê để thực hiện nhiệm vụ. 

- Trưởng phụ trách đơn vị và người quản lý tài sản phải cùng chứng kiến, hỗ 
trợ khi tổ kiểm kê làm việc; kiểm tra, rà soát danh mục tài sản đề xuất thanh lý, sửa 
chữa của các tổ kiểm kê trước khi trình Hội đồng. 

- Đối với các phòng học chuyên môn, xưởng thực hành các khoa quản lý chủ 
động bố trí thời gian kiểm kê và người quản lý xưởng sao cho phù hợp, tránh tình 
trạng lớp đang học không kiểm kê được ảnh hưởng đến tiến độ. 

- Sau khi có kết quả kiểm kê, yêu cầu phòng KH-TC cung cấp sổ tài sản của 
từng nơi sử dụng thuộc đơn vị quản lý để theo dõi, cập nhật trong năm 2016. 

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Công tác chuẩn bị  

Từ ngày 23/11/2015 đến ngày 05/12/2015. 

2. Triển khai thực hiện 

- Từ ngày 07/12/2015 đến hết ngày 18/12/2015: Triển khai kiểm kê. 

- Từ ngày 21/12/2015 đến hết ngày 01/01/2016: Thư ký các tổ tổng hợp và 
nộp về cho thư ký Hội đồng. 

- Từ 04/01/2016 đến 15/01/2016: Thư ký tổng hợp, báo cáo kết quả cho Chủ 
tịch Hội đồng. 

Trên đây là kế hoạch kiểm kê tài sản năm 2015, đề nghị các đơn vị liên quan 
phối hợp thực hiện đúng nội dung và thời gian quy định. Nếu có vướng mắc đề 
nghị các đơn vị báo cáo cho Hội đồng kiểm kê biết, để có hướng giải quyết kịp 
thời./. 

 

 Nơi nhận: 
 - Hiệu trưởng (báo cáo); 
 - PHT Thầy Nguyễn Hữu Ích (p/h); 
 - Hội đồng KKTS năm 2015; 
 - Các đơn vị thuộc Trường; 

 - Lưu: VT, TCHCQT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

  

 

Đỗ Thị Mỹ Hạnh 
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