
QUY ĐỊNH  
VỀ QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  02 /QĐ-NNH ngày  02   tháng  01   năm 2013      

của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội) 

---------------------------------------------------- 

Căn cứ: 

- Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11ngày 14/6/2005; 

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005; 

- Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

- Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ về việc giao quyền 

tực chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập. 

 

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh 

 Các đơn vị, cá nhân thuộc Trường tham gia vào quá trình ký kết và thực hiện các hợp 

đồng liên kết, cung cấp dịch vụ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường. 

Loại hình dịch vụ trong Trường gồm dịch vụ mang tính chất sản xuất, dịch vụ công 

và dịch vụ thương mại. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

1. Hợp đồng của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội là các văn bản thoả thuận 

giữa Nhà trường hoặc đơn vị, cá nhân thuộc Trường với các tổ chức, cá nhân, đơn vị trong 

và ngoài Trường nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên. 

2. Hợp đồng liên kết là văn bản thỏa thuận, kết ước giữa Nhà trường với tổ chức, cá 

nhân có nhu cầu liên kết, hợp tác với Nhà trường để phục vụ các hoạt động đào tạo, nghiên 

cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung cấp dịch vụ cho CBVC và người học. 

 3. Các cán bộ tham gia quá trình ký kết hợp đồng liên kết là các cán bộ tham gia tìm 

hiểu các đối tác, thương thảo, soạn thảo các nội dung của hợp đồng liên kết và các công việc 

khác liên quan đến quá trình ký kết hợp đồng. 

4. Các cán bộ tham gia thực hiện hợp đồng liên kết là những cán bộ tham gia trong 

quá trình thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung của hợp đồng và các công việc khác 

liên quan đến quá thực hiện hợp đồng liên kết. 

5. Đơn vị chuyên môn là các khoa, phòng, ban thuộc các lĩnh vực chuyên môn theo 

Quy định về Tổ chức và Quản lý của Trường. 

6. Nội dung của hợp đồng liên kết là các thoả thuận được ghi trong hợp đồng, hợp 

đồng liên kết phải đảm bảo nội dung về tính tính pháp lý và tính kỹ thuật.  
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Điều 3. Thương thảo hợp đồng liên kết 

Căn cứ vào thực tế, nhu cầu liên kết, hợp tác để phục vụ các hoạt động đào tạo, nghiên 

cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung cấp dịch vụ cho CBVC, người học mà 

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội lựa chọn các cá nhân, tổ chức để thương thảo và ký 

các hợp đồng liên kết. 

a) Quyền ký và thời hạn hợp đồng liên kết 

- Đối với các đối tác ngoài Trường chỉ có Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được ủy 

quyền thay mặt Nhà trường ký hợp đồng liên kết với thời hạn tối đa không quá 05 năm. 

- Các đơn vị trực thuộc Trường được Nhà trường ủy quyền quản lý thì Thủ trưởng đơn 

vị chỉ được phép ký các hợp đồng giao khoán chuyên môn nội bộ với thời hạn tối đa không 

quá 01 năm. 

- Các đơn vị có nhu cầu liên kết với các đối tác ngoài trường sử dụng một phần đất đai 

của Trường giao cho đơn vị quản lý có trách nhiệm cùng với phòng HC-TH thương thảo và 

soạn thảo hợp đồng trình Hiệu trưởng ký; Hiệu trưởng giao trách nhiệm quản lý hoạt động 

liên kết theo hợp đồng cho đơn vị thông qua một điều khoản được ghi rõ trong hợp đồng đó. 

- Tất cả các trường hợp hợp đồng liên kết có giá trị trên 20 triệu đồng/năm (kể cả hợp 

đồng liên kết do các đơn vị trực thuộc Trường được Hiệu trưởng ủy quyền quản lý) đều phải 

tiến hành đấu thầu, Phòng Hành chính – Tổng hợp chủ trì phối hợp với Phòng TC-KT, 

Phòng QT-TB chuẩn bị nội dung, quy trình để tổ chức đấu thầu theo quy định của Luật đấu 

thầu (gồm thư mời thầu, hồ sơ thầu, mở thầu, chấm thầu và công bố kết quả trúng thầu). 

- Khi bên tham gia liên kết có nhu cầu đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất kỹ thuật của 

Trường thì phải được sự đồng ý của Hiệu trưởng, bên tham gia liên kết phải chuyển kinh phí 

về Trường để Nhà trường làm chủ đầu tư của công trình cần cải tạo, nâng cấp hoặc đầu tư 

xây dựng mới (trên cơ sở thiết kế và dự toán công trình). Khi hết thời hạn thực hiện và  

thanh lý hợp đồng công trình đó sẽ thuộc quyền quản lý, sử dụng của Trường. 

b) Trách nhiệm của các nhân, đơn vị quản lý hợp đồng liên kết 

- Phòng Hành chính – Tổng hợp:  

+ Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc soạn thảo, thương thảo hợp đồng liên kết 

với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên kết với Nhà trường;  

+ Là đầu mối quản lý các hợp đồng, điều phối chung việc theo dõi, thống kê, đôn đốc 

việc tổ chức, thực hiện tất cả các hợp đồng liên kết bao gồm: soạn thảo nội dung hợp đồng, 

giám sát thời hạn thực hiện, ký lại hợp đồng, thu nghĩa vụ tài chính của bên tham gia ký hợp 



 3

đồng liên kết, kịp thời báo cáo Ban Giám hiệu những vướng mắc nảy sinh trong trong quá 

trình thực hiện hợp đồng. 

+ Chuyển bản sao hợp đồng và phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi thực hiện 

hợp đồng. 

- Phòng Tài chính – Kế toán:  

+ Kế toán trưởng chịu trách nhiệm ký tắt vào hợp đồng liên kết và lưu (01) văn bản 

hợp đồng tại bộ phận kế toán tổng hợp; 

+ Phối hợp với Phòng HC-TH đôn đốc, theo dõi và báo cáo việc thực hiện nghĩa vụ tài 

chính của bên ký hợp đồng liên kết với Nhà trường;  

+ Phối hợp với Phòng Hành chính – Tổng hợp thực hiện việc thu nghĩa vụ tài chính 

của các đối tác tham gia liên kết vào cuối kỳ kế toán. 

+ Thực hiện các khoản chi tài chính liên quan đến các hợp đồng theo quy định hiện hành. 

- Phòng Quản trị - Thiết bị:  

+ Quản lý đất đai, tài sản của Nhà trường trong quá trình thực hiện hợp đồng liên kết, 

nếu thấy bên ký hợp đồng liên kết với Nhà trường có dấu hiệu vi phạm về sử dụng đất đai, 

tài sản không đúng mục đích như cho thuê lại, cải tạo, sửa chữa, cơi nới mà chưa được sự 

đồng ý của Nhà trường thì phối hợp với các phòng Bảo vệ, phòng HC-TH lập biên bản và 

kiến nghị Nhà trường đơn phương chấm dứt hợp đồng trong vòng 5 ngày kể từ ngày biên 

bản xác nhận tình trạng vi phạm được hai bên lập. 

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho bên ký hợp đồng được cung cấp và sử dụng điện, nước (bên 

sử dụng phải tuân thủ các điều kiện của nhà cung cấp theo đúng quy định của pháp luật). 

- Phòng Bảo vệ: 

+ Thường xuyên kiểm tra, theo dõi về tình hình sử dụng đất đai, tài sản, kiểm tra tình 

hình an ninh trật tự, an toàn cháy nổ tại địa điểm thực hiện các hợp đồng liên kết. 

+ Kiểm tra, kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm hợp đồng như cho thuê lại, cho người 

ngoài vào sử dụng đất đai, tài sản đã xác định trong phạm vi hợp đồng đã ký với Nhà trường. 

- Đơn vị được ủy quyền trực tiếp quản lý các hợp đồng liên kết: 

+ Giám sát chặt chẽ việc thực hiện hợp đồng của bên ký HĐLK, nếu bên ký HĐLK 

không thực hiện đúng các cam kết đã ký trong hợp đồng như cho thuê lại, cho người ngoài 

vào sử dụng đất đai, tài sản thì phải lập tức đơn phương chấm dứt hợp đồng trong vòng 5 

ngày kể từ ngày phát hiện sai phạm. 

+ Đề xuất Hiệu trưởng cho phép sử dụng một phần kinh phí trích  từ giá trị hợp đồng 

đối tác nộp về phòng Tài chính – Kế toán để phục vụ các hoạt động liên kết (nếu có). 
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+ Định kỳ 06 tháng/1 lần đơn vị phải báo cáo bằng văn bản tình hình thực hiện hợp 

đồng liên kết về Ban Giám hiệu thông qua Văn phòng Ban Giám hiệu. 

Điều 4. Soạn thảo hợp đồng 

1. Khi Nhà trường là bên A trong hợp đồng, Hiệu trưởng giao cho các đơn vị chức 

năng chịu trách nhiệm soạn thảo hợp đồng. Nội dung hợp đồng phải căn cứ các văn bản 

pháp luật liên quan để soạn thảo; đồng thời phải đảm bảo tính kỹ thuật của hợp đồng là các 

thuật ngữ mang tính chuyên ngành dùng trong hợp đồng phải được trình bày chính xác, dễ 

hiểu, tránh hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau có thể gây sai lệch trong quá trình thực hiện hợp 

đồng. Các nội dung này phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, cá nhân 

trong Trường, phù hợp với chuyên ngành quản lý của Nhà trường, cũng như của đối tác.  

2. Hiệu trưởng giao cho Phòng Hành chính – Tổng hợp soạn thảo các hợp đồng liên 

kết; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán và các đơn vị chức năng có liên quan để đề 

xuất các điều khoản về tài khoản, ngân hàng, giá trị và thanh toán tài chính trong hợp đồng. 

Các loại hợp đồng liên kết khác khi có nhu cầu sẽ do Hiệu trưởng quyết định giao cho 

đơn vị cụ thể soạn thảo. 

Điều 5. Thẩm định hợp đồng 

1. Cán bộ đơn vị chức năng phối hợp với cán bộ phòng Tài chính - Kế toán soạn thảo 

hợp đồng liên kết trình Trưởng đơn vị soạn thảo thẩm định nội dung và Trưởng đơn vị phải 

“ký tắt” đảm bảo nội dung hợp đồng trước khi chuyển sang Văn phòng Ban Giám Hiệu.  

2. Cán bộ pháp chế thuộc Văn phòng Ban Giám hiệu chịu trách nhiệm kiểm tra toàn bộ 

nội dung hợp đồng và đảm bảo tính pháp lý của hợp đồng, trình Ban Giám hiệu được phân 

công ký hợp đồng. 

Điều 6. Thẩm quyền ký kết hợp đồng liên kết 

1. Ban Giám hiệu  

a. Hiệu trưởng là người thay mặt Nhà trường ký kết và chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về các hợp đồng của Nhà trường. 

 Hiệu trưởng uỷ quyền cho các Phó Hiệu trưởng ký kết hợp đồng theo lĩnh vực phụ 

trách. Các Phó Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về các 

hợp đồng do mình ký kết. Ngoài thẩm quyền quy định tại điểm b, khoản 1 điều này, các Phó 

Hiệu trưởng được ký các hợp đồng thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng khi được sự uỷ quyền 

bằng văn bản của Hiệu trưởng.  

b. Hiệu trưởng uỷ quyền cho các Phó Hiệu trưởng ký kết hợp đồng liên kết của Nhà 

trường  theo thẩm quyền và lĩnh vực phụ trách. 
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2. Các hợp đồng sau khi được ký kết, Nhà trường ít nhất phải có 05 bản có đóng dấu 

đỏ (trong đó: 01 bản gốc được lưu trữ tại văn thư Phòng Hành chính - Tổng hợp, 02 bản 

chính được lưu tại Phòng Tài chính-Kế toán, 01 bản chính giao cho đơn vị soạn thảo, 01 bản 

chính giao cho đơn vị trực tiếp thực hiện hợp đồng). Nếu có nhu cầu, Phòng HC-TH sao 

hợp đồng gửi cho các đơn vị liên quan để theo dõi quản lý.  

3. Trưởng các đơn vị thuộc Trường có con dấu và tài khoản riêng chịu trách nhiệm 

thương thảo, soạn thảo, ký kết và thực hiện các hợp đồng trong phạm vi chức năng và nhiệm 

vụ của đơn vị và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật, trừ các hợp đồng 

liên quan đến sử dụng đất đai của Trường (do Hiệu trưởng ký). 

Điều 7. Trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị thuộc Trường trong quá trình ký 

kết và thực hiện hợp đồng liên kết 

1. Trách nhiệm của các cá nhân trong quá trình ký kết hợp đồng liên kết 

a. Các cá nhân được giao nhiệm vụ đàm phán và soạn thảo nội dung của hợp đồng phải 

đảm bảo tính trung thực, khách quan, tận tâm khi tìm hiểu các đối tác của hợp đồng; phải đặt lợi 

ích của Nhà trường lên trên hết trong quá trình thương thảo các nội dung của hợp đồng. 

b. Trưởng các đơn vị phụ trách chuyên môn, Phòng Tài chính - Kế toán, Văn phòng 

Ban Giám hiệu thẩm định nội dung của hợp đồng phải đảm bảo tính chính xác, khách quan; 

Khi phát hiện các nội dung sai sót trong hợp đồng phải kiến nghị phương án xử lý và chịu 

trách nhiệm trước Hiệu trưởng. 

2. Trách nhiệm của các cá nhân trong quá trình thực hiện hợp đồng liên kết 

a. Các cá nhân/trưởng đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện hợp đồng phải nghiêm túc, 

tận tâm thực hiện các nội dung của hợp đồng. Khi phát hiện các đối tác không thực hiện 

theo các nội dung của hợp đồng phải kịp thời kiến nghị lên cấp trên trực tiếp để xin ý kiến 

chỉ đạo.  

b. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, cá nhân/trưởng đơn vị gặp khó khăn phải kịp 

thời báo cáo hoặc đề xuất giải pháp lên cấp trên trực tiếp. Các cấp trên trực tiếp phải nhanh 

chóng có biện pháp xử lý. Trong trường hợp không giải quyết được hoặc ngoài thẩm quyền 

phải kịp thời trình lên Hiệu trưởng xin ý kiến chỉ đạo.  

Điều 8: Chấm dứt hợp đồng liên kết trong các trường hợp sau 

1. Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng và không chịu trách nhiệm đền bù về tài 

chính, tài sản khi bên tham gia liên kết vi phạm 1 trong các nội dung sau: 

- Sau 03 tháng kể từ ngày ký hợp đồng, không triển khai phương án sản xuất, kinh 

doanh và đúng danh mục hàng hóa do Hiệu trưởng phê duyệt. 
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- Vi phạm pháp luật bị cơ quan chức năng xử lý. 

- Tự ý xây dựng mới, cải tạo, thay đỏi kết cấu của công trình kiến trúc, cơ sở hạ tầng 

và mặt bằng trong khu liên kết, dịch vụ. 

- Cho thuê lại mặt bằng, cơ sở vật chất trong khu liên kết, dịch vụ. 

- Sử dụng mặt bằng, cơ sở vật chất, tài sản không đúng mục đích, nội dung đã thảo 

thuận trong hợp đồng liên kết dịch vụ. 

- Dùng tài sản (đất đai, công trình kiến trúc, cơ sở vật chất kỹ thuật…) của Trường để 

thế chấp. 

- Quá 03 tháng không thực hiện nghĩa vụ tài chính với Trường. 

2. Nhà trường đơn phương chấm dứt hợp đồng khi thực hiện quy hoạch mới do Nhà 

nước phê duyệt và không chịu trách nhiệm đền bù tài chính cho bên tham gia liên kết, Nhà 

trường sẽ thông báo trước cho bên tham gia liên kết trước 03 tháng bằng văn bản. 

3. Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn nếu sau 01 năm thực hiện hợp đồng liên kết, dịch 

vụ không có hiệu quả, hai bên sẽ đánh giá quá trình thực hiện hợp đồng và cùng thỏa thuận 

chấm dứt hợp đồng. 

4. Chấm dứt hợp đồng đúng hạn, trước khi hợp đồng hết hiệu lực 03 tháng, hai bên 

đánh giá quá trình thực hiện hợp đồng và tiến hành thỏa thuận việc thanh lý hợp đồng. 

Điều 9. Khen thưởng và chi quản lý phí cho các đơn vị  

- Các cá nhân, đơn vị thuộc Trường tham gia vào quá trình ký kết, thực hiện hợp 

đồng hoàn thành tốt nhiệm vụ hoặc có phát hiện, kiến nghị kịp thời làm giảm thiệt hại cho 

Nhà trường trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng, tuỳ theo tính chất mức độ, Phòng 

Tổ chức cán bộ đề nghị Hiệu trưởng khen thưởng. 

- Nhà trường phân bổ kinh phí quản lý hợp đồng liên kết cho các đơn vị như sau: 

+ Ban Giám hiệu:  1% 
+ Phòng HC-TH:  2% 
+ Phòng TC-KT: 1% 
+ Phòng Bảo vệ:  1% 
+ Phòng QT-TB:  1% 

(% trên tổng nguồn thu từ các hợp đồng liên kết của Trường). 
+ Các đơn vị Khoa, Trung tâm: 5% tổng giá trị hợp đồng do đơn vị quản lý về mặt 

chuyên môn (nếu có). 

Điều  10. Xử lý các hành vi vi phạm trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng 

Các cá nhân thuộc Trường theo trách nhiệm và nhiệm vụ được giao, trong quá trình ký 

kết và thực hiện hợp đồng của Nhà trường mà gây thiệt hại về vật chất, tuỳ theo mức độ 

thiệt hại sẽ bị Hiệu trưởng xử lý hình thức kỷ luật theo Luật Cán bộ công chức và buội phải 
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bồi thường giá trị thiệt hại. Trường hợp vi phạm đặc biệt nghiêm trọng sẽ Hiệu trưởng đề 

nghị cơ quan pháp luật truy cứu trách nhiệm theo Pháp luật hiện hành. 

Điều 11. Hiệu lực thi hành 

Trưởng các đơn vị có trách nhiệm phố biến Quy định này đến toàn thể cán bộ viên 

chức để thống nhất thực hiện trong toàn Trường. Các đơn vị và cá nhân phải nghiêm chỉnh 

thực hiện, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật và theo quy định của Nhà trường. Mọi sửa 

đổi, bổ sung Quy định do Hiệu trưởng quyết định. 

 Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái với văn bản quy định 

này đều bị bãi bỏ. 

 
                                                           


