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            ĐH. Y DƯỢC TP. HCM  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TT. ĐÀO TẠO & NC PHÁT TRIỂN               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 THUỐC NGUỒN GỐC TỰ NHIÊN             

 
                    Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2013 

DỰ THẢO 
QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2013 

(Ban hành theo Quyết định số                                ngày     /      /2013 
của Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh) 

 
Điều 1: Đối tượng và phạm vi áp dụng 
1. Quy chế này quy định mức chi tiêu và sử dụng các nguồn tài chính đối với Trung tâm 

Đào tạo và Nghiên cứu phát triển thuốc có nguồn gốc tự nhiên 
2. Các nguồn tài chính thuộc phạm vi áp dụng của quy chế gồm: 
- Các khoản thu từ nguồn mở các lớp đào tạo về kỹ thuật cho các đối tượng là các công ty, 

xí nghiệp dược… thì thực hiện qua Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội 
của Đại học Y Dược TPHCM. 

- Các khoản thu từ nguồn các dự án/đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Sở hoặc 
đề tài hợp tác với các đơn vị khác (kinh phí do đơn vị hợp tác tài trợ) thì thực hiện qua 
Trung tâm Khoa học công nghệ dược (SAPHARCEN) hoặc Phòng tài chính kế toán của 
Đại học Y Dược TPHCM. 

- Các dịch vụ thực hiện theo chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm thì được xây dựng mức 
thu trên cơ sở chi phí hợp lý được phê duyệt của Hiệu trưởng (theo danh sách các dịch vụ 
được liệt kê ở Điều 3) và sẽ được điều chỉnh hàng năm. 

- Nguồn kinh phí hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân. 
- Nguồn thu hợp pháp khác theo qui định của pháp luật.  
Điều 2: Mục đích xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ 
- Tạo quyền tự chủ trong việc quản lý và chi tiêu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sử 

dụng hiệu quả, minh bạch các nguồn kinh phí các nguồn tài chính của Trung tâm Đào tạo 
và Nghiên cứu phát triển thuốc có nguồn gốc tự nhiên; 

- Tạo quyền tự chủ cho cán bộ, viên chức biết chủ động chi tiêu để hoàn thành nhiệm vụ 
được giao; 

- Là căn cứ để Phòng Tài chính Kế toán quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu; là cơ sở để 
thực hiện kiểm soát của cơ quan tài chính và các cơ quan thanh tra, kiểm toán theo quy 
định; 

- Sử dụng tài sản đúng mục đích, có hiệu quả; khuyến khích tăng thu, tiết kiệm chi để tăng 
thu nhập cho cán bộ, viên chức của Trung tâm (khoa/trường). 

Điều 3: Quy định về mức thu 
- Các dịch vụ thực hiện theo chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm thì được xây dựng mức thu 

trên cơ sở chi phí hợp lý được phê duyệt của Hiệu trưởng và sẽ được điều chỉnh hàng năm. 
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BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NĂM 2012 

1. Labo hóa hợp chất tự nhiên (Thiếu phần dịch vụ đào tạo)  

Stt Tên Dịch vụ Đơn vị 
tính Mức thu (đ) Ghi chú

1. Soi bột (hình kết quả chụp qua KHV) 1 mẫu 200.000  

2. Vi phẫu (hình kết quả chụp qua KHV) 1 mẫu 200.000  

3. Định tính phản ứng (theo nhóm hợp chất) 1 mẫu 200.000  

4. Phân tích sơ bộ thành phần hóa thực vật 1 mẫu 400.000  

5. Định tính bằng SKLM (không chất chuẩn) 1 mẫu 200.000  

6. Phép thử tinh dầu (DĐVN IV) 1 mẫu 200.000  

7. Phép thử xác định chiết kiệt Alkaloid 
(DĐVN IV) 1 mẫu 400.000  

8. Kiểm tra chất lượng tinh dầu (DĐVN IV) 1 mẫu 400.000  

9. Xác định dầu béo trong dược liệu 1 mẫu 200.000  

10. Xác định chất không bị xà phòng hóa 1 mẫu 400.000  

11. Xác định các chất oxi hóa trong dược liệu 1 mẫu 400.000  

 Độ tro    

12. Tro toàn phần 1 mẫu 400.000  

13. Tro sulfat 1 mẫu 500.000  

14. Tro không tan trong acid 1 mẫu 400.000  

15. Tro tan trong nước 1 mẫu 600.000  

 Xác định hàm lượng nước, mất khối 
lượng do làm khô    

16. Phương pháp sấy 1 mẫu 400.000  

17. Phương pháp sấy chân không 1 mẫu 400.000  

18. Phương pháp sấy hồng ngoại 1 mẫu 400.000  

19. Phương pháp cất dung môi 1 mẫu 400.000  

 Các chỉ số    

20. Chỉ số acid 1 mẫu 400.000  

21. Chỉ số xà phòng hóa 1 mẫu 400.000  

22. Chỉ số Iod 1 mẫu 400.000  

23. Chỉ số hydroxyl 1 mẫu 200.000  



3 
 

24. Chỉ số trương nở 1 mẫu 200.000  

25. Tỉ trọng (bằng picnomet) 1 mẫu 200.000  

26. Đo pH 1 mẫu 100.000  

27. Độ cồn 1 mẫu 100.000  

28. Định Lượng (DĐVN IV) 1 mẫu 800.000  

 HPLC-PDA    

29. Phân tích 1 mẫu không thăm dò điều kiện 1 mẫu 500.000  

30. Phân tích  mẫu, có thăm dò điều kiện với 
2 thành phần 1 mẫu 

Thỏa thuận 
 

 

31. 
Xây dựng tiêu chuẩn, không bao gồm chất 
chuẩn không thăm dò điều kiện, không xử 
lý mẫu 

1 mẫu Thỏa thuận  

32. 
Xây dựng tiêu chuẩn, không bao gồm chất 
chuẩn có thăm dò điều kiện, không xử lý 
mẫu 

1 mẫu 
 

Thỏa thuận 
 

 

 HPLC-PDA-MS;     

33. Phân tích 1 mẫu không thăm dò điều kiện 1 mẫu 800.000  

34. Phân tích 1 mẫu, có thăm dò điều kiện cho 
2 thành phần 1 mẫu Thỏa thuận  

35. 
Xây dựng tiêu chuẩn cho mẫu 1 thành 
phần, không bao gồm chất chuẩn, không 
thăm dò điều kiện, không xử lý mẫu 

1 mẫu Thỏa thuận  

36. 
Xây dựng tiêu chuẩn cho 1 thành phần, 
không bao gồm chất chuẩn có thăm dò 
điều kiện, không xử lý mẫu 

1 mẫu Thỏa thuận  

 Đo MS trực tiếp (HR-MS)    

37. Phân tích 1 mẫu không xử lý mẫu 1 mẫu 300.000  

38. Phân tích 1 mẫu có xử lý mẫu bằng dung 
môi 1 mẫu 800.000  

 GC-FID    

39. Phân tích 1 mẫu, không thăm dò điều kiện 1 mẫu 300.000  

40. Phân tích 1 mẫu, 1 thành phần, có thăm dò 
điều kiện. 1 mẫu 

Thỏa thuận 
 

 

41. Xây dựng tiêu chuẩn không bao gồm chất 
chuẩn không thăm dò điều kiện, không xử 

1 mẫu Thỏa thuận  
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lý mẫu 

42. 
Xây dựng tiêu chuẩn không bao gồm chất 
chuẩn có thăm dò điều kiện, không xử lý 
mẫu 

1 mẫu Thỏa thuận  

43. Xây dựng tiêu chuẩn không bao gồm chất 
chuẩn có thăm dò điều kiện, có xử lý mẫu 1 mẫu Thỏa thuận  

 GC-HRMS    

44. 
Phân tích 1 mẫu (tinh dầu, chất bay hơi), 
không xử lý mẫu, không thăm dò điều 
kiện 

1 mẫu 
1.000.000 

 
 

45. Phân tích 1 mẫu (dioxin), có xử lý mẫu, 
có thăm dò điều kiện 1 mẫu Thỏa thuận  

46. Phân tích 1 mẫu (3MCPD), có xử lý mẫu, 
không thăm dò điều kiện 1 mẫu Thỏa thuận  

47. 
Xây dựng tiêu chuẩn (cho chất bay hơi) 
không bao gồm chất chuẩn, không thăm 
dò điều kiện, không xử lý mẫu 

1 mẫu Thỏa thuận  

48. 
Xây dựng tiêu chuẩn (cho chất bay hơi) 
không bao gồm chất chuẩn, có thăm dò 
điều kiện, không xử lý mẫu 

1 mẫu Thỏa thuận  

 
2.  Labo Phân tích – Kiểm nghiệm 

Stt Tên dịch vụ Đơn vị tính Mức thu (đ) Ghi chú 

1. 
Phân tích mẫu trên máy HPLC-PDA, HPLC-
ELSD, CE-DAD theo qui trình có sẵn 

Mẫu 500.000 
 

2. 
Phân tích mẫu trên máy FAAS, FS, UV-Vis
theo qui trình có sẵn 

Mẫu 300.000 

3. Xây dựng qui trình phân tích bằng HPLC-
PDA, HPLC-ELSD, CE-DAD 

  

 Phân tích một thành phần/hoạt chất   

4. 
Mẫu là nguyên liệu hóa dược, thuốc tân 
dược, mỹ phẩm 

Qui trình 15.000.000 

5. 
Mẫu là dược liệu, cao chiết, thuốc từ dược 
liệu, dịch sinh học, thực phẩm chức năng, … 

Qui trình 25.000.000 

 Phân tích 2 – 3 thành phần/hoạt chất   
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6. 
Mẫu là nguyên liệu hóa dược, thuốc tân 
dược, mỹ phẩm 

Qui trình 30.000.000 

7. 
Mẫu là dược liệu, cao chiết, thuốc từ dược 
liệu, dịch sinh học, thực phẩm chức năng, … 

Qui trình 50.000.000 

8. Phân tích 4 thành phần/hoạt chất trở lên Qui trình Thỏa thuận 

 
Thẩm định qui trình phân tích bằng 
HPLC-PDA, HPLC-ELSD, CE-DAD (đối 
với qui trình đã được xây dựng) 

  
 

9. 
Qui trình phân tích hoạt chất trong nguyên 
liệu hóa dược, thuốc tân dược, mỹ phẩm 

Qui trình 15.000.000 

10. 
Quy trình phân tích hoạt chất trong dược 
liệu, cao chiết, thuốc từ dược liệu, dịch sinh 
học, thực phẩm chức năng,… 

Qui trình 25.000.000 

 
Xây dựng qui trình phân tích bằng FAAS, 
FS, UV-Vis 

  

 Phân tích một thành phần/hoạt chất   

11. 
Mẫu là nguyên liệu hóa dược, thuốc tân 
dược, mỹ phẩm 

Qui trình 10.000.000 

12. 
Mẫu là dược liệu, cao chiết, thuốc từ dược 
liệu, dịch sinh học, thực phẩm chức năng, … 

Qui trình 20.000.000 

 Phân tích 2 – 3 thành phần/hoạt chất   

13. 
Mẫu là nguyên liệu hóa dược, thuốc tân 
dược, mỹ phẩm 

Qui trình 20.000.000 

14. 
Mẫu là dược liệu, cao chiết, thuốc từ dược 
liệu, dịch sinh học, thực phẩm chức năng, … 

Qui trình 30.000.000 

 
Thẩm định qui trình phân tích bằng 
FAAS, FS, UV-Vis (đối với qui trình đã 
được xây dựng) 

  

15. 
Qui trình phân tích hoạt chất trong nguyên 
liệu hóa dược, thuốc tân dược, mỹ phẩm 

Qui trình 10.000.000 

16. 
Qui trình phân tích hoạt chất trong dược liệu, 
cao chiết, thuốc từ dược liệu, dịch sinh học, 
thực phẩm chức năng,… 

Qui trình 15.000.000 
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17. 
Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) của 
thuốc, mỹ phẩm 

TCCS 25.000.000 

18. 
Thẩm định tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) của 
thuốc, mỹ phẩm 

TCCS 10.000.000 

19. Các dịch vụ khác theo yêu cầu 
Mẫu/Qui 

trình 
Thỏa thuận 

 Các hoạt động về đào tạo 
Thời gian 
dự kiến 

Lý thuyết 
(đ/HV) 

Thực hành 
* 
(đ/HV) 

20. 

Xây dựng và thẩm định qui trình phân tích 
bằng HPLC 
 Các mục dưới các Labo xem lại và  tự điều 
chỉnh giá cho hợp lý 

4 ngày 2.000.000 
đề nghị 
800.000  

200.000 
đề nghị  

1.400.000 

21. 
Xây dựng và thẩm định qui trình phân tích 
bằng CE 

4 ngày 2.000.000 
(800.000) 

200.000 
(1.400.000)

22. Hiệu chuẩn hệ thống HPLC và CE 3 ngày 2.000.000 
(800.000) 

200.000 
(1.400.000)

23. 
Các sự cố và cách khắc phục khi vận hành hệ
thống HPLC và CE 

3 ngày 2.000.000 
(800.000) 

200.000 
(1.400.000)

24. 
Xây dựng và thẩm định qui trình phân tích 
bằng quang phổ hấp thu nguyên tử dùng 
ngọn lửa (FAAS) 

2 ngày 1.000.000 
(400.000) 

100.000 
(700.000) 

25. 
Xây dựng và thẩm định qui trình phân tích 
bằng quang phổ huỳnh quang (FS) 

2 ngày 1.000.000 
(400.000) 

100.000 
(700.000) 

26. 
Xây dựng và thẩm định qui trình phân tích 
bằng quang phổ UV 

2 ngày 1.000.000 
(400.000) 

100.000 
(700.000) 

 
3.  Labo Dược lý 
STT Tên dịch vụ Đơn vị 

tính 
Mức thu (đ) Ghi chú 

1 Xác định độc tính cấp Mẫu 5.000.000  
2 Xác định độc tính bán cấp Mẫu 10.000.000 
3 Thử nghiệm tác động kháng viêm Mẫu 7.000.000 
4 Thử nghiệm tác động hạ lipid huyết Mẫu 8.000.000 
5 Thử nghiệm tác động bảo vệ gan Mẫu 5.000.000 
6 Thử nghiệm tác động kháng oxy hóa in Mẫu 15.000.000 
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vivo 
7 Thử nghiệm tác động kích ứng Mẫu 5.000.000 
8 Thử nghiệm tác động trị trĩ Mẫu 8.000.000 
9 Thử nghiệm hoạt tính kháng viêm Mẫu 5.000.000 

10 Thử nghiệm tác động trên TKTW Mẫu 15.000.000 
11 Thử nghiệm tác động chống suy tủy Mẫu 20.000.000 
12 Thử nghiệm tác động trên dinh dưỡng Mẫu 15.000.000 
13 Thử nghiệm tác động hạ glucose huyết Mẫu 15.000.000 
14 Thử nghiệm tác động phòng ngừa ung thư Mẫu 20.000.000 
15 Thử nghiệm tác động cải thiện trí nhớ Mẫu 20.000.000 
16 Thử nghiệm tác động hạ acid uric trong 

máu 
Mẫu 10.000.000 

17 Các thử nghiệm khác theo yêu cầu Mẫu Thỏa thuận 
 Các dịch vụ đào tạo Thời gian 

dự kiến 
Lý thuyết 

(đ/HV) 
Thực hành 
(đ/HV) 

18 Các kỹ thuật nghiên cứu trên chuột 1 tuần 1.000.000 100.000 
19 Kỹ thuật xử lý mô và cắt mô trong nghiên 

cứu vi thể 
5 ngày 1.500.000 150.000 

20 Kỹ thuật nuôi cấy tế bào 1 tuần 3.000.000 300.000 
21 Kỹ thuật thiết kế nghiên cứu để sàng lọc 

tác dụng dược lý từ dược liệu 
1 tuần/chủ 

đề 
1.500.000 150.000 ??? 

22 Kỹ thuật thu và xử lý mẫu phẩm sinh học 5 ngày 1.000.000 100.000 
 
4.  Labo Bào chế (đề nghị xem lại có nên thiết kế theo kiểu tách thành phần lý thuyết và 
thực hành như các labo khác) ??? và xem lại giá cả đã hợp lý ??? 

Stt Tên dịch vụ Đơn vị tính Mức thu (đ) Ghi chú 

1 
Thiết kế mô hình thực 
nghiệm 

Mô hình 1.000.000 
Công thức cơ bản do 
bên đặt dịch vụ cung 
cấp 

2 Dập viên  
Mẫu ≤ 500 viên 
cho 1 công thức

200.000 
 

Công thức và tá dược do 
bên đặt dịch vụ cung 
cấp.  
Giá mỗi công thức tiếp 
theo là  
100.000 VNĐ 

3 
Khảo sát độ hòa tan  (mẫu 
thuốc phóng thích tức thì) 

Lần chạy 100.000 Đề nghị xem lại giá 
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5. Labo Vi sinh – Sinh học phân tử   (xem lại giá của <10 HV và ≥10 HV) 

Stt Tên dịch vụ 
Đơn vị 

tính 
Giá thành (đ) 

<10 HV ≥10 HV 

1  Định danh vi sinh vật bằng giải trình tự 16S Mẫu 2.000.000 1.250.000 

2  Định danh vi sinh vật bằng giải trình tự 18S  Mẫu 2.500.000 1.500.000 

3  Giải trình tự ADN (1 phản ứng <900 bp), 
(mẫu gửi kèm primer): 

   

-  ADN đã tinh sạch Phản ứng 500.000 200.000 

-  ADN chưa tinh sạch Phản ứng 600.000 275.000 

4  Phản ứng PCR, đọc kết quả bằng điện di gel 
agarose: 

   

-  Mẫu không kèm theo primer Phản ứng 400.000 300.000 

-  Mẫu kèm theo primer Phản ứng 300.000 200.000 

5  Phân tích protein bằng PAGE (mini gel) Gel  300.000 250.000 

6  Tinh chế protein theo yêu cầu (mẫu ≤ 50 ml):    

-  Sắc ký ái lực Mẫu 200.000 150.000 

-  Sắc ký trao đổi ion  Mẫu 500.000 350.000 

7  Western blot (1 kháng thể) (mẫu gửi kèm 
kháng thể) 

Mini Gel 1.500.000 1.300.000 

4 
Khảo sát độ hòa tan (mẫu 
thuốc phóng thích kéo dài)

Lần chạy 
 

200.000 
 

Đề nghị xem lại giá 

5 Đo UV Lần đo 10.000 Đề nghị xem lại giá 

6 
Tự vận hành máy vo, ép 
hạt  

Buổi (4 giờ) 
100.000 

 

Chỉ nhận đăng ký từ học 
viên đã đạt yêu cầu tập 
huấn tại Labo Bào chế 

 Đào tạo kỹ thuật 
Thời gian dự 

kiến 
Học phí (đ/HV) Phí dung môi, hao 

mòn thiết bị (đ/HV) 

7 
Tập huấn sử dụng máy thử 
độ hòa tan 

2 buổi 
400.000 40.000 

8 
Tập huấn sử dụng máy vo, 
ép hạt 

2 buổi 
400.000 40.000 
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8  Kiểm tra độ tinh khiết protein bằng HPLC  Mẫu  2.500.000 2.200.000 

9  Thử nghiệm tính kháng khuẩn theo tiêu chuẩn 
CLSI: 

   

-  Định tính (trên 1 chủng vi khuẩn) Mẫu  20.000 15.000 

-  Xác định MIC (trên 1 chủng vi khuẩn) Mẫu  80.000 60.000 

10  Thử nghiệm tính kháng nấm theo tiêu chuẩn 
CLSI: 

   

-  Định tính (trên 1 chủng vi nấm) Mẫu  100.000 70.000 

-  Xác định MIC (trên 1 chủng vi nấm) Mẫu  200.000 150.000 

11  Thử nghiệm gạch kháng khuẩn theo tiêu 
chuẩn JIS Z 2801: 2000 

Mẫu  150.000 120.000 

12  Thử nghiệm Giới hạn nhiễm khuẩn theo dược 
điển 

Mẫu  1.000.000 800.000 

13  Thử nghiệm Độ vô trùng theo dược điển Mẫu 400.000 350.000 

14  Định danh nấm men bằng phương pháp sinh 
hóa: 

   

-  Phân biệt Candida albicans và Candida non 
albicans 

Mẫu 260.000 240.000 

-  Định danh loài Candida spp. Mẫu 350.000 320.000 

15  Định danh nấm mốc bằng phương pháp sinh 
hóa 

Mẫu 450.000 420.000 

16  Xét nghiệm mẫu bệnh phẩm phát hiện nấm da 
bằng KHV 

Mẫu 300.000 250.000 

17  Thử nghiệm kháng Candida albicans ex vivo:    

-  Mô hình kháng biofilm Mẫu 250.000 200.000 

-  Mô hình gây nhiễm móng thực nghiệm Mẫu 250.000 200.000 

18  Cung cấp lame mẫu Lame  200.000 180.000 

19  Đông khô theo yêu cầu:    

-  Mẫu > 1 Lít Lít  350.000 300.000 

-  Mẫu 500 ml - 1000 ml Mẫu  200.000 175.000 

-  Mẫu 50 ml - 500 ml Mẫu  150.000 125.000 
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-  Mẫu nhỏ < 50 ml  Mẫu 100.000 70.000 

20  Lên men theo yêu cầu với môi trường biết 
trước (không gồm chi phí môi trường): 

   

-  Ngày lên men đầu tiên Mẫu  1.000.000 800.000 

-  Ngày lên men tiếp theo Ngày  250.000 200 

21  Thử nghiệm hoạt tính probiotic (Khả năng 
sinh enzym, Đề kháng kháng sinh, Đối kháng 
với vi khuẩn gây bệnh, Khả năng chịu acid 
dịch vị, muối mật) 

Mẫu  5.000.000 4.500.000 

22  Chụp hình bằng KHV phản pha, nền đen, 
trường sáng 

   

Mẫu đã lên lame sẵn Mẫu  25.000 20.000 

Mẫu chưa lên lame Mẫu  40.000 35.000 

  
Đào tạo kỹ thuật Thời gian 

dự kiến 

Học phí 
(đ/HV) 

Phí dung 
môi, hao 

mòn thiết bị 
(đ/hv) 

23 Kỹ thuật sinh học phân tử cơ bản (chiết tách 
ADN, PCR, điện di, phân tích kết quả) 

1 – 2 ngày
1.000.000 100.000 

24 Kỹ thuật phân tích và tinh chế protein 1 – 2 ngày 1.000.000 100.000 

25 Kỹ thuật định danh vi sinh vật bằng SHPT 1 – 2 ngày 1.000.000 100.000 

26 Kỹ thuật định danh vi khuẩn bằng sinh hóa 3 – 4 ngày 1.000.000 100.000 

27 Kỹ thuật lên men trên fermentor 7 ngày 700.000 70.000 

28 Kỹ thuật vi sinh lâm sàng  7 ngày 1.200.000 120.000 

29 Kỹ thuật định danh nấm mốc 7 ngày 700.000 70.000 

30 Kỹ thuật phát hiện ký sinh trùng trong máu 1 – 2 ngày 800.000 80.000 

31 Kỹ thuật phát hiện ký sinh trùng đường ruột 1 – 2 ngày 800.000 80.000 

 
6. Labo Tổng hợp hóa dược 
Không có dịch vụ phân tích và đào tạo. ??? đề nghị xây dựng theo quy định 
Lưu ý:  
- Mức phí học lý thuyết trên đã bao gồm VAT.  
- Phần thực hành chi phí cho dung môi, phụ tùng, dụng cụ tiêu hao và hao mòn thiết 
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bị…không nộp về trường 
- Điều kiện tổ chức lớp: tối thiểu 5 học viên. 
- Mức thu các dịch vụ không bao gồm chi phí mua chất chuẩn.  
- Mức thu các dịch vụ chỉ có giá trị trong năm 2013. 
- Mức thu có thể thay đổi tùy theo mục đích, yêu cầu của đối tác. 
- Các nghiên cứu khác không có trong danh mục này được tính giá theo thỏa thuận giữa 2 bên. 
- Khi tăng số lượng mẫu, sẽ xem xét để giảm mức thu phí. 
- Phí đo mẫu do các đề tài cấp cơ sở và đề tài khóa luận, luận văn, luận án của sinh viên, 

học viên Khoa Dược (có khoa khác không ?)sẽ được xem xét giảm giá theo đề nghị của 
Giám đốc TT và phê duyệt của Hiệu trưởng. 

- Mức giá dự kiến được tham khảo thông qua: 
o Quyết Định của bộ trưởng bộ tài chính số 103/2004/QĐ-BTC ngày 28 tháng 12 năm 

2004 qui định chế độ thu, nộp, quản lí và sử dụng phí kiểm nghiệm thuốc, mẫu thuốc, 
nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm. 

o Bảng báo giá dịch vụ phân tích kiểm nghiệm, Viện Dược Liệu, Trung tâm Sâm và 
Dược Liệu TP.HCM, 41 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TPHCM. 

o Bảng báo giá đo đạc và phân tích 2009, Công ty CPDV Khoa Học Công Nghệ Sắc Kí 
Hải Đăng EDC_HD Corporation, 79 Trương Định, quận 1, TPHCM. 

o Bảng giá dịch vụ phân tích kiểm nghiệm, Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM, 200 Cô 
Bắc, quận 1, TPHCM.  

Điều 4: Quy định về quản lý nguồn thu 
Phòng Tài chính Kế toán chịu trách nhiệm quản lý tập trung toàn bộ nguồn thu ??. Căn cứ 
vào quyết định của Hiệu trưởng về các nguồn thu và mức thu mà Phòng Tài chính Kế toán ủy 
nhiệm thu cho Trung tâm thu tiền. Các khoản thu từ thực hành trên thiết bị, máy móc được 
TT thu chi trực tiếp với hình thức ghi thu ghi chi. Sau khi thu phải lập bảng kê số tiền thu 
được, nộp về Phòng Tài chính Kế toán (tiền hay bảng kê ???). Nghiêm cấm các khoản thu 
không đúng với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm mà không do Phòng Tài chính Kế toán 
ban hành.  
Điều 5: Quy định về mức chi hoạt động thường xuyên 
Trung tâm đề nghị chi phí cho các hoạt động của Trung tâm trong năm 2013 và 2014 theo 
các danh mục dưới đây và danh mục này sẽ được điều chỉnh hợp lý trong các năm từ 2015 
trở đi.  
5.1. Chi tiết chi tiêu 
5.1.1. Chi phí đo mẫu 

- Chi phí cho dung môi, hóa chất, thuốc thử, dụng cụ tiêu hao và văn phòng phẩm (40%). 
- Thuế (2%). 
- Chi phí sửa chữa, khấu hao máy móc (9%).  
- Chi phí điện và nước (3%). 
- Quản lý điều hành cấp trường (4%). 
- Quản lý điều hành của Trung tâm và tổ chức các hội thảo, đưa đón, tiếp khách…(8%) 
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- Chi phí đo mẫu, chuẩn bị mẫu, thuốc thử và phục vụ thực hiện xét nghiệm (12%). 
- Đóng góp nghĩa vụ cho Đại học Y Dược TP.HCM (8%). 
- Đóng góp nghĩa vụ cho Trung tâm và Khoa Dược Đại học Y Dược TP.HCM (12%). 
- Quỹ bình ổn thu nhập Trung tâm 2% 

5.1.2. Chi phí đào tạo: 
5.1.2.1. Chi phí đào tạo lý thuyết:  

- Chi phí cho giảng dạy: 200.000 -250.000 đ/tiết (dự kiến tối đa 53% do lớp học có số 
học viên không nhiều) 

- Thuế (2%). 
- Chi phí quản lý, phục vụ và sử dụng giảng đường Khoa Dược (5%).  
- Chi phí điện, nước (3%). 
- Quản lý điều hành cấp trường (4%). 
- Quản lý điều hành của Trung tâm và tổ chức các hội thảo, đưa đón, tiếp khách…(8%) 
- Đóng góp nghĩa vụ cho Đại học Y Dược TP.HCM (8%). 
- Đóng góp nghĩa vụ cho Trung tâm và Khoa Dược Đại học Y Dược TP.HCM (12%). 
- Quỹ bình ổn thu nhập Trung tâm 5% 

5.1.2.1. Chi phí đào tạo thực hành: Phần này đề nghị được thu và sử dụng tại Trung tâm.  
- Chi phí cho dung môi, hóa chất, thuốc thử, dụng cụ và văn phòng phẩm (45%). 
- Chi phí sửa chữa, bảo trì và vật tư tiêu hao thiết bị, máy móc (25%).  
- Chi phí hướng dẫn, phục vụ thực hành (30%). 

5.2. Quy định chi tiêu 
5.2.1. Chi trả dung môi, hóa chất, thuốc thử, dụng cụ tiêu hao và văn phòng phẩm: Chi trả 
theo hóa đơn mua hóa chất, dung môi, thuốc thử, dụng cụ tiêu hao và văn phòng phẩm (phải 
có chứng từ kèm theo). 
5.2.2. Chi trả điện nước (có chứng từ kèm theo). 
5.2.3. Chi tiền quản lý và công thực hiện xét nghiệm theo mức độ công việc và trách nhiệm 
cho những người tham gia được ký nhận từng tháng tùy theo tình hình cụ thể.  
5.3. Về chứng từ và hồ sơ thanh quyết toán 
5.3.1. Thực hiện theo quy định chung hiện hành. 
5.3.2. Các chứng từ và hồ sơ thanh quyết toán phải được lưu giữ tại cơ quan chủ trì (Phòng 

Tài chính Kế toán) theo đúng quy định hiện hành. 
 

HIỆU TRƯỞNG 
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