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QUY CHEÈ 
To chúe và ho¡t dÙng cüa Trung tâm Qu£n lý 

Thuc hành - Thi nghiÇm, Truong Dai hc Kiên Giang 

(Phe duyet kèm theo Quyét dinh so OÐ-HHKG ngày lu tháng nam 2020 cua 

Hieu trung Truong Dai hoc Kiên Giang) 

Chuong T 

QUY DINH CHUNG 
Diêu 1. Pham vi diêu chinh 
Quy chê này quy dËnh vë chéc n�ng, nhiÇm vu cua Trung tâm Quan lý Thuc hành 

- Thí nghiêm (viêt t�t là TTQLTHTN); vê co câu tò chue và nhiÇm vu cça tirng thành vien 

cua TTQLTHTN; nguyên t�c làm viÇc và môi quan he công tác giua TTQLTHTN vOi các 

don vi, cá nhân khác trong và ngoài Trurong. 

Diêu 2. Doi turyng áp dång 
Quy chê này áp dung �ôi vói l�nh dao và các chuyên viên cça TTQLTHTN; các 

cá nhân, tò chúc có liên quan trong môi quan hÇ công tác vÛi TTQLTHTN.

Chuong II1 
CHUC NANG, NHI�M Vr CÜA TRUNG TÂM QUAN LÝ 

THUC HANH - THI NGHIEM 

TR 

Ki 
Diêu 3. Chúc n�ng 
TTQLTHTN là don vi thuoe Truong Dai hoc Kiên Giang, có chúrc näng quán lý. 

su dung co so vât chât và nhân s duoc giao phuc vu thuc hành, thí nghiÇm và phôi hop 
vOi các don vË tô chúc triên khai cho viên chúc, hÍc viên, sinh viên thuc hiÇn các bài thuc 
hành, thi nghiem trong chuong trinh dào tao, nghien cuu khoa hoe và phue vu công dông 
cua Nhà trrong 

Diêu 4. NhiÇm vs 
Quan lý toàn diÇn co sß vt chât cua Trung tâm duoc Nhà truong giao 
Phoi hop cùng vói các don vi chúe n�ng thurc hiÇn các du án �âu tu nâng câp 

phong thuc hành, thí nghiÇm dáp úng yêu câu nghiên cru và hoc tâp, xây dumg kê hoach 
dào tao dÙi ngk cán bÙ Trung tâm dáp úng yêu câu nhiêm vu duoc giao. 

3 De xuât bào tri, báo duong, hiÇu chinh trang thiêt bË thi nghiÇm, thuc hành 
và khai thác su dung hiÇu quà thiêt bi. 

1. 

2 

4 Phoi hop vói các don vË lien quan lâp danh måc dê nghi chuân b/ các dung 
cu, mâu vât phåc vu thuc tâp, thuc hành theo kê hoach dào tao cua Truong 

5. Xay dung quy chê hoat dÙng vå tao diêu kiÇn thuân loi dê sinh viên, giàng 
VIen, viên chuc trong và ngoài truong dên hoe tàp, làm viÇc, nghiên cúu và triên khai úng 

dung nhïng thành tuu khoa hoc và công nghe 
6. To chuc các hoat dong dich vu khoa hÍc và cong nghÇ, tham gia dào tao mot 

so linh vurc chuyên môn khi có dieu kiÇn và khå n�ng thre hiÇn 
Thuc hiÇn nhiÇm vu khác do Ban Giám hieu phân công. 7 



Chuong 
TÓ CHUC VÀ NHÄN Sr 

Diêu 5. Co câu tô chéc 

TQLTHTN dugc thành lâp theo quyét dinh só 332/QD-�HKG, ngày 12 tháng 10 

näm 2015 cua HiÇu truong TruÒng �ai hÍc Kiên Giang. TTQLTHTN cO cau gom 

. Lanh dao trung tâm: 01 Giám dôc Trung tâm; 
Chuyên viên quan lý phòng thuc hành - thi nghiem: 03 chuyén vien, 

Các phong thi nghiÇm, phông thuc hành truc thuÙc: 25 Phòng thrc han. thi 

nghiem bao gôm phong thi nghiÇm tài nguyên môi truong co b£n và chuyên sâu, phong 

thuc hành chê biên thue phâm; phông thuc hành phân tich thrc phâm: phòng thuc hành 

2. 

3. 

hóa co bán và hóa phân tich; phòng thuc tâp ngành Y,.. 
Trên co sß phát triên chung cça Truong, l�nh �¡o Trung tâm dê xuât HiÇu trurong 

quyet dinh tách, thành lâp mói, sáp nhâp hoãc giäi thÃ các phòng thi nghiêm. phòng thuc 
hành truc thuÙc. 

Dieu 6. NhiÇm vy và quyên h¡n cüa Giám �ôc Trung tâm 
1Quan lý chung, toan diÇn các hoat dông cça Trung tân vå chju trách nhiÇm 

truóc Ban Giám hiÇu vê tât cå các ho¡at dÙng cça Trung tâm. 
2. Lap quy dinh và theo dõi viÇc thuc hien quy dinh vÁ sit dung, bâo quàn, bào 

duong các máy móc, trang thiêt bË cça Trung tâm. 
3. Chi dao quän lý xuât, nhâp, tôn kho vât tu, hóa chât, nhiên liÇu,... phuc vu 

thuc hành, thi nghiêm, d£m bào dúng quy dËnh vàsù dung dúng muc dich. 
To chúc quan lý, bô tri, phân công nhiêm vu, kiêm tra, �ôn dôc viÇc thuc 

hien nhiÇêm vu cua viên chéc và nguoi lao �Ùng cua Trung tâm; dËnh ky tô chúc dánh giá, 
nhan xét, de nghË nâng bâc luong, khen thuong, ký lut viên chúc và lao �Ùng hop dông 
thuoc don vË theo quy dinh và là chù tich hÙi �ông thi dua khen thuông cua Trung tâm. 

Truc tiêp tham muu cho Ban Giám hiÇu vè công tác nhân su, quy hoach, dào 

4. 

5. 

tao cán bÙ vå hoat dÙng khoa hÍc và công nghÇ. 
6. Phôi hop cùng các don vi chéc n�ng làm du án dâu tu xây dung co bàn, nâng câp phong thuc hành, thi nghiÇm, mua s�m trang thiêt bË trên co sß dê nghË cua các Khoa 

hàng n�m trinh HiÇu truong phê duyêt. 
7. Tham muu cho Ban Giám hiÇu ký kêt các hop dông dào t¡o, các hop �ông 

dich vu khoa hÍc và công nghÇ trong và ngoài don vi, trên co sß phát huy tôi �a tiêm luc 
cua Trung Tâm; nghiên cúu dê xuât ý kiên tham muu cho HiÇu truóng vê các m·t công tác 
thuoc chúrc näng cça don vË minh và các don vi khác có liên quan, giúp HiÇu truong hoach 
dinh kê hoach công tác chung cua Truong. 

8. Thurc hiÇn nhiÇm vu khác do Ban Giám hieu phân công. 
Diêu 7. NhiÇm vy cça chuyên viên quán lý phòng thåc hành, thí nghiÇm 

Làm viÇc theo thoi gian quy dinh cça Nhà truong và phåc vå ngoài gio theo 1. 
yêu câu cça công tác dào tao, nghiên ciru, duoc tinh luong, phå câp theo quy dinh cça Nhà 

truong. 
2. Xay dung kê hoach thuc hiÇn nhiÇm vu, công tác chuyên mon cua cá nhân 

vào dâu n�m. 

Truc tai Vãn phòng Trung tâm theo quy dinh chung, tiép sinh vien, khách 
den lien hÇ cong tác và liên hÇ vÛi nguòi có chúc trách dê giäi quyêt các vân �ê lien quan. 

Trrc tiêp lâp và quàn lý sô theo dõi chi tiêt trang thiet bi, máy móc, vât tu, 
hóa chât. dung cu: sô nhât ký su dung cho tùng phòng thuc hành, thí nghiêm; sô muon, trå 

3. 

4. 

và su dung máy móc, thièt bi. 



5 D2a0 quan may móc. thiêt bi theo ché �o phu hop và theo huóng dan cua nna 

San Xuat. 1e xuat giåi pháp bao tri, bao dröng máy móc, thiet bi, sua chua cai tao phong 

Throng xuyen kiëm tra vÇ sinh máy móc, thiét bi, ve sinh phòng sau khi Sur dung 

6 Cnu dong trong viec sua chïa nhïng su có don giän. Nëu su co khong the 

khac phuc duoe thi báo ngay länh dao Trung tâm dé có phuong án xu ly Kip tho. 

7. 
Theo doi, giåm sát sinh vien trong quá trinh su dung máy moc, trang thiet 

Lap DIen Dan vi pham (neu có), gui vé don vi quán lý sinh viên xu lý theo chuc nang nhie 

Vu duoc giao. 
8 Dau gio mo cua ban giao chia khóa phong cho giáng vien. Chi mo cua khi 

cO lich giang day, lich thi có xác nhn cüa lânh �ao don vË hoãc các yêu câu khác do Ban 

Giam hieu phè duyÇt. Cuôi gio nhn b£n giao phong và dóng cua theo dúng noi dung da 

ban giao. Kiëm tra, nhãc nho giang viên ký sô nhât ký su dång phong 

9. Quan lý xuât, nhâp, tôn kho vât tu, hóa chât, nhiên liÇu,... phuc vu thuc hanh. 

thi nghi�nm, dam bào dúng quy dËnh và su dung dúng måc dich. 

10 Bán giao và nhân bàn giao các trang thièt bi, dung cu và tinh trang hoat dong 

cua cac thiët b/ trong phòng thurc hành, thi nghiÇm vói giång viên vào dâu và cuôi bu01/dot 

thuc hành. Neu có vân dê phát sinh (mât, hòng, ... ) trong quá trinh bàn giao. phäi cung voi 

g1ang vien lâp biên bån, báo cáo l�nh dao Trung tâm dê phoi hop vÛi các don vi chuc n�ng 

có huóng xu lý, giäi quyêt. 
11. Báo cáo kêt quå hoat dÙng cça phòng thurc hành, thi nghiÇm cho l�nh dao 

Trung tâm dinh ký theo qui dinh hoãc khi có yêu câu (thông kê sð luot sinh viên, sô bai thi 

nghiem thuc hành, tinh trang trang thiêt bi, ...). 

12 Quan lý tài s£n, phurOng tiÇn thiêt bË duoc giao; chju trách nhiÇm vât chât ve 

moi måt mát do lôi chù quan gay ra. 

13 Giúp lãnh dao Trung tâm theo dõi và thuc hiÇn công tác hành chinh cça 

Trung tam: xây dung, tông hop kê hoach cong tác cua Trung tâm; quàn lý và thuc hiÇn 

cong tác luu tài liçu cua Trung tâm theo qui dinh; trao dôi thông tin giïa các don vË trong 

Truong, Trung tâm; thrc hiÇn trinh ký, gi, nhn các loai công v�n, giây tò và thu dien tù: 

theo dõi kê hoach công tác, thông báo cça Truong và có trách nhiÇm thông báo, chuyên 

tiêp kip thoi cho các thành viên có liên quan; soan thào, ban hành các v�n bàn vê hoat dông 

cua Trung täm. 

14. Phôi hop vói Phòng �ào tao và các Khoa dê triên khai xây dung lich thuc 

hành, thi nghiÇm; lâp danh mue dê nghj hóa chât, vât rè tiên mau höng, nhiên liÇu. mâu 

vât,.. phuc vu thurc hành, thi nghiem hàng ky, hàng n�m theo kê hoach dào tao. 

15. Lâp dê xuât hiÇu chinh, bào duong, sra chïa ho�c nâng cap máy móc thiêt 

bi dê báo cáo thông nhât vói l�nh d¡o Trung tâm truóc khi trinh HiÇu truong phè duyêt. 

Thurc hien các nhiÇm vu khác do länh d¡o Trung tâm phân công. 
Chuo'ng IV 

NGUYEN TÅC LÅM VI�C VÀ MÕI QUAN HE PHÔI HOP 

16. 

Dieu 8. Nguyên t�c làm viÇe 

Giám dôc Trung tâm chju su chi dao truc tiêp cça HiÇu truong và chi dao các 

hoat dong cça Trung tâm phôi hop vÛi các don vi liên quan trong và ngoài Truong. 

2. Giám doc Trung tâm chju trách nhiÇm chinh ve các cong vi�c duoe giao. Vien

chuc và nguroi lao dÙng cça Trung tâm duoc phân công phu trách công viÇc chiu trách 

nhiem truóc Giám doc Trung tåm. 



4 

dnn trre tiêp cça Giám �ôc Trung tâm. Moi hoat �ông cua Trung tâm dêu phai tuan thu 

uy dnh cua phap luàt. quy dinh vé chéc n�ng, nhiÇm vu, trách nhiem. quyen han va str 

phoi hop cong tác gita các don vi trong Nhà truong, quy chê tò chre va hoat dging 
oud 

ung tam. Vien chuc. nguoi lao dÙng thuÙc Trung tâm ph£i giai quyêt cong vieC dung 

Chuc nang. nhiÇm vu và nhïng quy dinh hiÇn hành cua Nhà nuróc, cça ngành va cua Nna 

truong. 

VIen chuC và nguoi lao dÙng cua Trung tâm làm viec duÛi sur quan ly va dieu 

phuong huóng, nhiÇm vu thuc hiÇn. Trung tâm hop hàng tháng �ê phân công nhiÇm vu cho 

moi chuyên viên thuc hiÇn và moi cá nhân trong Trung tâm tu �ät ra chi tiêu thårc hien cong 

viec trong tháng dê làm c�n cú dánh giá, xêp loai cuôi n�m. 

Vão dau môi n�m hoc, Trung tâm tiÃn hành hop �ât ra Kê hoach cà n�m va 

4. 

Trung tam tuân thù trinh tu, thù tuc và thoi han giai quyêt công viÇc theo 

D. 

dung quy dinh, chuong trinh, kê hoach cua Nhà truòng và cça Trung tâm, trë truong hop 

dot xuât hoãc có yêu câu khác cça HiÇu tuong. 

6 Phát huy n�ng luc chuy�n môn và só truong cua viên chúc và nguoi lao dÙng, 

de cao su phôi hop công tác, trao dôi thông tin trong giai quyêt công viÇc và trong moi hoat 

dong theo chuc n�ng, nhiêm vu, quyên han duoc quy dinh và �úng pháp luât. 

7 Thuc hien chê �ô báo cáo, báo cáo kip thoi, chính xác nhïng nÙi dung công 

Viec duoc giao. 

8. Báo dam dân chç, 1o ràng, minh bach và hiÇu quà trong moi hoat dong cça 

Trung tâm. 

9. Luu trï hò so công tác chuyên môn �ây dç, dung quy dinh. 

Dièu 9. Môi quan hÇ phôi hãp cça Trung tâm 

Trung tâm có rách nhiÇm phôi hop vÛi các don vË thuÙc, truc thuÙc Truong, 

các cá nhân có liên quan dê thrc hiÇn công viÇc dugc giao dat hiÇu quà. 

2. Trong quá trinh thuc hiÇn chúc n�ng và nhiÇm vu, nêu có vân �ê chua thông 

nhât giùa Trung tâm và các dom vË thi tiên hành xin ý kiên cça Ban Giám hiÇu de chi d¡o 

Dieu 10. Mói quan hÇ phôi hop vói các don v/ chuyên môn 
Tren co so dinh miuc chi cho thrc hành, thue tâp (theo Quy chê chi tiêu nÙi 

bo), các don vi lâp danh muc vât tu, dung cu, hóa chât, mâu vt, . phuc vu thre hành, thí 
nghiÇm theo ké hoach �ào tao, giri vê TTQLTHTN (bäng vän ban và qua email) vào dâu 
n�n tài chinh và dâu môi hÍc ký theo quy dinh cua Nhà truong dê TTQLTHTN lâp �ê nghi 
mua theo quy dËnh. 

Truoe khi vào ký hÍc it nhât 15 ngày, các don vi quån lý ngành hoc güri thông 
báo ve TTQLTHTN vê kê hoach thuc hành, thuc tâp de Trung tâm chuân bË tò chúc thuc

2 

hành. 
3. Các don vi phòi hop lâp kë hoach giang day thuc hành (thoi khoá biÁu, sÑ 

lrong sinh viên, sô luong nhónm, sô luong bai, dung cu, thiêt bË cân su dung,.. .) gui cho 
TTQLTHTN vào �âu moi hoc ký dè Trung tâm chuân bi các diêu kiÇn cân thiêt cho thuc 
hanh, thi nghiêm. 



4 Phoi hop xay dung ke hoach, noi dung nâng câp. phát trien phong tnre t. 

thi nghiem trên co sß chuong trinh dào tao dã duoc duyÇt. 
Dieu 11. Trách nhiem cua giäng viên huóng dân thyc hành, thí nghi�i 

Lien he voi chuyen viên quan lý phòng thuc hành, thi nghiem (CVQL) truroc 

Khi giang day 15 ngåy ve: kê hoach thuc tâp, só luong sinh viên, sô luong moi nhom. nnmg 

yeu cau ve so luong. chung loai máy móc, dung cu, hóa chât, måu vàt,... cho tung hoc plan 

thi nghi�m, thuc hành: phôi hop CVQL mua màu vât d£m báo dung chât luong. so luong 

theo dinh múe và quy dinh cua Truong. 

2 Thuc hien giang day dúng thoi khóa biêu dã duoc thông nhât. Nêu lich grang 

day co phât sinh thay dôi thi giäng viên làm dÃ nghi (theo mâu cua trung tâm) ghi rõ Iy do 

guri lanh dao Trung tâm xem xét. Các vân de phát sinh nhu hùy buoi, doi buoi,... giang 

Vien cân thông báo cho CVQL truóc khi b�t dâu giäng day it nhât I ngày. 

Truoc khi båt dâu giang day. giang viên tiên hành ve sinh, hieu chinh. van 

hanh, kiem tra tinh trang hoat dÙng cua máy móc, thiêt bi cân cho buoi/dot thue hành. thi 

nghiÇm 
Truc tiep nhân bàn giao và bàn giao các trang thiêt bË, dung cu, hóa chat,.. 

4 

va tinh trang hoat dÙng cça các thiêt bË trong phòng thuc hành, thi nghiÇm vÛi CVQL vào 

dâu và cuôi các buôi/dot thurc hành, thi nghiÇm. 
5. Giang viên ph£i có trách nhiÇm báo vÇ tài sán trong thoi gian su dung phong 

thuc hành, thí nghiêm bao gôm máy móc, thiêt bi, dung cu.... Truong hop làm måt, hu 

hong máy móc, thiêt bË do lôi chç quan, CVQL së lap bien bàn và yêu cåu den bù theo quy 

dinh cua Truong. 
N�n vëng cách vân hành, huróng dân và giám sát sinh vièn vân hành các máy 

móc, thiêt bË cân së dung khi làm thuc hành, thí nghiÇm dam bào dúng yêu câu kù thuât. 

Pho biên và giám sát sinh vien thrc hiÇn NÙi quy phòng thuc hành, thi 

nghiem; các quy dinh vê bào hÙ lao dÙng và ký thuât an toàn, phòng chông cháy nò cho 

sinh viên; thuc hành tiêt kiÇm, chong l�ng phi trong quá rinh làm viÇc tai phòng thue hành. 

6. 

7 NG 

thi nghiÇm. 
ANG 

8. Khòng duoc tu ý su dung máy móc, thiêt bi, dång cu n�m ngoai du tru, chua 

d�ng ký su dung vói CVQL. 
9. Không duoc tu ý di chuyên, thay dôi hiÇn trang phòng. Không droe cài dãt 

phân mênm la vào máy tinh nêu không duroc sur dông ý cça don vi phå trách 

10. GuOng mâu truóc sinh viên trong viÇc chap hành Noi quy phòng, thue hi�n 

bao vê tài san và giï gin vÇ sinh phòng. Nhäc nhß sinh viên vÇ sinh phòng, t�t dèn. quat. 

máy lanh (chú ý không t�t câu dao phong), dóng cua phòng, säp xêp ghë gon gàng. 

11. Néu có truðng hop xåy ra tai nan, su cô, hu hong máy móc, thiet bi phai báo 

ngay cho CVQL dê có biÇn pháp xiu lý kip thÝi. Phði hop voi CVQL x lý và lâp bien ban 

các su co xay ra trong quå trinh huÛng dân thuc hành, thi nghiÇm. 

12. Ghi Sò nht ký su dung phòng thuc hành, máy móc, thiêt bi vào cuòi buoi 

thuc hành, thí nghiÇêm. 
Dieu 12.Trách nhiÇm cüa hÍc viên, sinh viên thue hành, thií nghiÇm 
I. Nghiêm chinh châp hành NÙi quy. quy dinh cça phòng thuc hành. thi nghiem 

trang bi và sù dång báo hÙ lao dong dung yêu cau. 

Nhan trang thiêt bi, dång cu theo su phân công cça giáng vien huong dàn. 

Näm vïng ly thuyêt và các thao tác truóe khi lám thue hành. thi nghiÇm. Vàn 

hanh, su dung máy móc, thiêt bi trong phong thuc hanh, thi nghiem phai thao tác theo dung 

2. 

quy trinh do giáng viên hoãc CVQL huÓng dân. 
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2 Kinh phi tien khai cåc dè tài tôt nghiêp, nghièn céu khoa hoc cua sinh vien. 
hoc vien cao hoc, nghien cuu sinh va giàng viên dang hoc và công tác tai truong. tr chi tra 
các kho£n chi phi vê hoá chât, nguyên vât liÇu, mâu vât. nhân công, dång cu,. 3. Kinh phi thurc hiÇn các �e tài nghiÇn cru khoa hoc cça các cá nhân. don vi 
ngoai trrong: tu chi tra các khoan chi phi vê hoá chât. nguyên vàt lieu. mâu vat. nhan cong 

dung Cu Nop cho Truong các khoan chi phi vê: dien. nuóc. kháu hao may móc. (chi 
tiêt thê hiên trong hop dông dich vu). 

4. Kinh phi cho các dich vu khoa hÍc cong nghê: thê hien thong qua hop dong 
kinh të, bao gôm các khoân chi phi: hoá chát, nguyÁn vât liÇu, mâu vât. diÇn nuóe, khau 
hao máy móc, thiêt bË và nhân công thuc hiÇn dich vu. Thuc hiÇn theo dinh mrce chi cho 

cac hoat dÙng dich vu theo Quy ché chi tiêu nÙi bÙ eua Truong 
Máy móc. thiet bi bi hu hông trong quá trinh sir dung, nêu ngoai khá nàng 

khác phuc cça Trung tâm thi Trung tâm së lâp du to£n kinh phi, trinh HiÇu truróng xet 

duyet, cap kinh phí thuÃ ngoài sua chïta. Các khoân chi phi trong cong tác bào duông. sura 

5. 

chïa nho, Nhà truong thanh toán theo thuc tê. 
Chuong V 

DIÈU KHOÅN THI HANH 
Diêu 15. HiÇu lyc thi hành 
Quy chê này có hiÇu luc kê tu ngày ký. Các Quy chè truóc dày trái vÛi Quy che 

này dêu bi b�i bö. 
Diêu 16. Trách nhiÇm thyc hiÇn 
I. Quy chê này duoc phô biên dên tùng cá nhân trong Trung tâm de thuc hi�n 

Cac cá nhân phâi có trách nhiÇm cháp hành và vân dông moi nguroi thuc hiên nghiêm china\ 
quy chê này, �ông thoi phân ánh, kiên nghË dên länh dao Trung tâm nhïng vân dê phfo 

sinh trong quá trinh thuc hiÇn. 

2. Lânh dao các don vË và các cá nhân có lien quan chju trách nhiÇm triên khar 

và thuc hiÇn Quy chê này. 
Trong quá trinh thrc hiÇn, neu có vân dè khó khän, vrong mãc và �ê xuât tüu các 

don vi, cá nhân có liên quan, länh dao Trung tâm së xem xét dê nghi HiÇu truong bò sung 

hoãc sua dôi �e Quy chê duoc hoàn chinh, sát vói thuc tê. 

GIAM DÓC 
(Ky. ghi rô ho tên) 


