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KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN 

PTN PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 
Số hiệu: QĐ-PTNMT-01 

QUY ĐỊNH PHÒNG THÍ NGHIỆM 
Lần ban hành: 02 

Ngày ban hành: 15/03/2022 

Tổng số trang:  08 

A. Giới thiệu 

1. MỤC ĐÍCH 

Quy định việc kiểm soát các hoạt động trong PTN bao gồm quản lý nhân sự và tài sản, 

duy trì hoạt động hiệu quả của thiết bị, dụng cụ thí nghiệm phục vụ cho công tác giảng dạy, 

nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.  

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Áp dụng cho mọi hoạt động PTN Phân tích Môi trường, phục vụ công tác giảng dạy, 

nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.  

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

- Quyết định thành lập PTN và nhân sự phòng TN do Hiệu trưởng Đại học Bách Khoa 

ký ban hành. 

- Quyết định số 1970/QĐ-ĐHBK-TCHC về việc ban hành Quy định về quyền hạn, 

trách nhiệm của các đơn vị và thủ trưởng đơn vị trong Trường 

- Quy định chung về quản lý và sử dụng chung các phòng thí nghiệm. 

4. CÁC THUẬT NGỮ VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT 

4.1. Các từ viết tắt  

ĐHBK: trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh 

BM  : Biểu mẫu 

PTN  : Phòng thí nghiệm 

GV  : Giảng viên 

SV  : Sinh viên  

HVCH : Học viên cao học 

NCS  : Nghiên cứu sinh 

CSVC  : Cơ sở vật chất 

4.2. Giải thích từ ngữ  

- Trưởng PTN: là người chịu trách nhiệm cao nhất đối với toàn bộ hoạt động của PTN. 

Trưởng PTN do Hiệu trưởng ĐHBK bổ nhiệm. 

- Cán bộ PTN: là các viên chức, nhân viên hợp đồng của các ngạch khác nhau thuộc 

biên chế của PTN theo quyết định của Hiệu trưởng ĐHBK. 
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- Thiết bị, hóa chất PTN: các thiết bị và hóa chất do PTN quản lý (kể cả các thiết bị, 

hóa chất thuộc đề tài/dự án liên kết) thuộc quyền sở hữu của PTN theo quy định của ĐHBK.  

- Biểu mẫu: các biểu mẫu do PTN ban hành nhằm phục vụ cho công tác quản lý PTN 

và có giá trị lưu hành trong PTN.  

- Sinh viên/Học viên cao học/Nghiên cứu sinh: là những sinh viên đại học, học viên 

sau đại học có tên trong danh sách môn học thuộc chương trình đào tạo của trường. 

- GV giảng dạy thí nghiệm - thực hành: là người chịu trách nhiệm trực tiếp công việc 

giảng dạy thí nghiệm thực hành trong giờ thực hành thí nghiệm theo thời khóa biểu của 

trường.   

B. Nội dung  

I. Quy định thời gian làm việc và đối tượng sử dụng PTN 

I.1. Thời gian làm việc 

-  Thứ 2 - Thứ 6: 7h30 - 17h00 

- Thứ 7 – CN: đóng cửa 

- Trường hợp có lớp giảng dạy thực hành, giờ mở cửa sẽ theo lịch giảng dạy. 

I.2. Đối tượng sử dụng PTN 

- Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và cán bộ của Trường Đại học Bách 

Khoa – ĐHQG Tp. HCM; trừ trường hợp có sự hợp tác giữa đơn vị bên ngoài và Trường 

Đại học Bách Khoa bằng văn bản.  

- Trước khi sử dụng PTN phải được Trưởng PTN thông qua.  

II. Quy định an toàn vệ sinh và lao động 

- Tất cả các đối tượng sử dụng PTN phải mặc áo blouse trắng có thêu/ghi tên (loại áo 

dài và dài tay), cài đầy đủ nút áo; quần dài; cột tóc gọn gàng (nếu tóc dài); mang khẩu trang, 

bao tay, kính bảo hộ khi tiếp xúc hóa chất.  

- Phải biết vị trí bồn rửa mắt, tủ thuốc, và bình chữa cháy;  

- Không mang đồ ăn - thức uống vào PTN; không ăn uống, không tiếp khách trong 

khu vực thực hành thí nghiệm;  

- Chỉ làm việc tại nơi được cấp phép; dọn dẹp nơi làm việc gọn gàng, sạch sẽ sau khi 

kết thúc thí nghiệm (hàng ngày);  

- Không di chuyển thiết bị hoặc tháo rời phụ kiện thiết bị trong PTN. 

- Người sử dụng PTN phải hạn chế tối đa việc phát sinh ruồi, muỗi và mùi tại khu vực 

sân mô hình (như không để rò rỉ nước thải, không che đậy các thùng chứa nước thải…).  
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- Xảy ra sự cố về an toàn lao động, cháy nổ người phát hiện phải thực hiện đúng theo 

hướng dẫn được dán trên tường trong PTN. Trường hợp bị thương cần đưa ngay đến Trung 

tâm Y tế Trường để có hướng xử lý kịp thời. 

III. Quy định về quản lý và sử dụng thiết bị PTN 

III.1. Quản lý thiết bị 

- PTN có trách nhiệm quản lý tài sản/thiết bị có mã số tài sản được nhập từ Phòng 

QTTB. 

- PTN lập sổ nhật ký thiết bị cho các thiết bị để người sử dụng ghi chép mỗi lần sử 

dụng. 

- PTN lập các hướng dẫn sử dụng nhanh cho các thiết bị thông thường. 

- Định kỳ Trưởng PTN xem xét trình ban chủ nhiệm khoa kế hoạch thay thế, sửa chữa, 

thanh lý thiết bị và mua sắm hóa chất trên kế hoạch đào tạo và đề nghị của các cán bộ PTN 

phụ trách có liên quan. 

- Đối với tài sản hết giá trị sử dụng sẽ thống kê và làm thủ tục báo cáo thanh lý. 

- PTN định kỳ cập nhật danh mục hiện trạng tài sản trên website của Khoa. 

III.2. Sử dụng thiết bị 

• Thiết bị mang ra ngoài khu vực PTN  

- Những thiết bị đơn giản như máy đo pH, DO, TDS, EC đề nghị các chủ trì đề tài/dự 

án tự trang bị. 

- Trong trường hợp không trùng lịch các môn học thực hành, PTN sẽ bố trí để người 

sử dụng PTN mượn ra ngoài khu vực PTN. 

- Người sử dụng PTN có nhu cầu mang thiết bị ra khỏi PTN cần: 

➢ Điền thông tin và ký xác nhận vào Phiếu yêu cầu mượn thiết bị (BM-PTNMT-01), 

gửi cho PTN và hẹn ngày nhận thiết bị (thu xếp thời gian chuẩn bị). Khi nhận thiết 

bị cần ký nhận và xác nhận tình trạng thiết bị trên Phiếu yêu cầu mượn thiết bị. 

➢ Chuẩn bị Giấy mang thiết bị ra/vào trường sử dụng biểu mẫu của Phòng Quản Trị 

Thiết Bị theo yêu cầu của Trường. 

➢ Sau khi sử dụng xong, người mượn cần trả thiết bị cho PTN và ký trả và xác nhận 

tình trạng thiết bị trên Phiếu yêu cầu mượn thiết bị. 

• Đối với các thiết bị trong khu vực PTN  

- Người sử dụng PTN khi có nhu cầu sử dụng thiết bị cần ghi sổ nhật ký thiết bị mỗi 

lần sử dụng. 

- Đối với việc sử dụng các thiết bị phân tích vi lượng chỉ có Cán bộ Trường/ 

HVCH/NCS có chứng chỉ phân tích do trung tâm đào tạo có uy tín cấp và qua sự hướng 

dẫn, giải thích cũng như giám sát của cán bộ PTN phụ trách về thiết bị mới được sử dụng 

máy. 
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- Khi cần sử dụng các thiết bị phân tích vi lượng, Cán bộ Trường/HVCH/NCS cần 

đăng ký sử dụng thiết bị (ít nhất 3 tuần trước kế hoạch sử dụng). Trưởng PTN xem xét khả 

năng đáp ứng và trình lãnh đạo Khoa phê duyệt. (BM-PTNMT-02) 

III.3. Quy định về việc bồi hoàn tài sản PTN 

- Trường hợp thiết bị, dụng cụ bị bể, hư hỏng do đã cũ, mòn…theo quy định 

khấu hao tài sản của Đại học Bách khoa, PTN sẽ tiến hành thanh lý. 

- Trường hợp mất mát, hư hỏng do lỗi không làm theo hướng dẫn của GV hướng dẫn 

và cán bộ PTN thì người sử dụng phải có trách nhiệm bồi hoàn lại. Việc bồi hoàn phải được 

thực hiện trên cơ sở không làm ảnh hưởng đến các buổi thí nghiệm sau của PTN.  

- Trường hợp dụng cụ, thiết bị bị hỏng, bể mà không phải do lỗi của người sử dụng 

PTN như chập điện hay dụng cụ đã có dấu hiệu hư hỏng…, cần phải báo với cán bộ PTN 

để có phương án xử lý. 

IV. Quy định đối với cán bộ PTN 

- Mở, đóng cửa PTN đúng giờ quy định. Kiểm tra tình trạng tổng thể PTN sau khi mở 

cửa (vào buổi sáng) và trước khi đóng cửa (vào buổi chiều). 

- Thực hiện chế độ kiểm kê, báo cáo tài sản theo học kỳ và định kỳ của Trường.  

- Tham gia giảng dạy theo sự sắp xếp của Khoa. 

- Có trách nhiệm đề xuất, tư vấn đối với Trưởng PTN về hoạt động của PTN như: lập 

kế hoạch bảo trì định kỳ (BM-PTNMT-03), phát hiện và sửa chữa các hư hỏng các thiết bị; 

dự trù kinh phí cho hoạt động của PTN. 

- Thực hiện kế hoạch bảo trì, ghi nhận trong phiếu theo dõi bảo trì thiết bị (BM-

PTNMT-04). 

- Tiến hành mua sắm và giải ngân kinh phí mua sắm, sửa chữa thiết bị; mua sắm dụng 

cụ, hóa chất cho các hoạt động của PTN. 

- Chuẩn bị hóa chất, dụng cụ và thiết bị theo yêu cầu của GV giảng dạy thí nghiệm, 

thực hành. 

- Bàn giao và nhận bàn giao hóa chất, dụng cụ và thiết bị với GV giảng dạy thí nghiệm, 

thực hành vào đầu và cuối học phần.  

- Hỗ trợ GV quản lý các lớp thí nghiệm - thực hành, có quyền mời người sử dụng 

PTN không tuân thủ nội quy PTN ra khỏi PTN. 

- Tuyệt đối không tự ý tháo lắp, di chuyển các máy móc, thiết bị, tài sản của PTN khi 

chưa được sự đồng ý của Trưởng PTN. 

- Nhắc nhở GV kiểm tra, giám sát việc vệ sinh các thiết bị và PTN của SV/HVCH vào 

cuối mỗi buổi thí nghiệm - thực hành.  

- Được tạo điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn. 

- Trong trường hợp các chủ nhiệm đề tài/dự án cần sự hỗ trợ của cán bộ PTN ngoài 

công tác được giao, cần trao đổi trước với cán bộ PTN đó cũng như phải được sự đồng ý 

của Trưởng PTN. 
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V. Quy định đối với GV giảng dạy thí nghiệm - thực hành 

- GV giảng dạy thí nghiệm – thực hành phải gửi yêu cầu chi tiết hóa chất, dụng cụ và 

thiết bị thí nghiệm – thực hành trước hai tuần để PTN có thể đáp ứng đầy đủ và kịp thời 

(BM-PTNMT-05). Nếu sau thời gian quy định vẫn không có thông tin, PTN sẽ không chịu 

trách nhiệm về cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy môn thực hành. Phản hồi sẽ được gửi lại 

cho GV sau 3 ngày sau khi xem xét khả năng đáp ứng CSVC của PTN. 

- GV giảng dạy thí nghiệm - thực hành gửi lịch giảng dạy thí nghiệm – thực hành cho 

PTN ngay khi có phân công TKB. 

- GV giảng dạy thí nghiệm - thực hành phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về an toàn 

trong suốt thời gian của môn thực hành. GV không được tự ý nhờ người không được phân 

công giảng dạy, hướng dẫn thay. Khi có nhu cầu cấp thiết thì phải có sự đồng ý của Trưởng 

Khoa bằng văn bản cho GV khác thay thế giảng dạy. 

- Nếu có nhiều yêu cầu phát sinh khi sử dụng đối với cùng một thiết bị, các GV phụ 

trách chính môn thực hành cần trao đổi với cán bộ PTN để đăng ký thời gian sử dụng thiết 

bị hợp lý. Các trường hợp không thể giải quyết ổn thỏa hoàn toàn, PTN sắp xếp lịch sử 

dụng thiết bị theo thứ tự ưu tiên mức độ cấp thiết và số lượng sinh viên tham gia môn học.  

- Nhận bàn giao hóa chất, dụng cụ, thiết bị cho các môn phụ trách giảng dạy thực hành 

theo quy định của PTN. Nếu có vấn đề phát sinh (mất mát, hư hỏng…) trong quá trình bàn 

giao, phải phối hợp với cán bộ PTN để giải quyết. 

- Phối hợp với cán bộ PTN phổ biến các nội quy, quy định PTN - thực hành và hướng 

dẫn cách sử dụng thiết bị, dụng cụ… có liên quan đến bài thực hành cho SV/HVCH. 

- Theo dõi và quản lý SV/HVCH làm vệ sinh máy móc, dụng cụ, thiết bị và khu vực 

thí nghiệm - thực hành vào cuối buổi thí nghiệm - thực hành.  

VI.  Quy định đối với người làm thí nghiệm – thực hành tại PTN  

VI.1. Yêu cầu chung 

- Đọc kỹ và tuân thủ các nội quy, quy định của PTN trước khi vào PTN. 

- Mặc áo blouse trắng có thêu/ghi tên (loại áo dài và dài tay), cài đầy đủ nút áo; quần 

dài; cột tóc gọn gàng (nếu tóc dài); mang khẩu trang, bao tay, kính bảo hộ khi tiếp xúc hóa 

chất. 

- Để túi sách, giầy, dép vào đúng nơi quy định; Tuyệt đối không mang các chất dễ gây 

cháy, nổ vào PTN - thực hành; Không ăn quà vặt, vứt rác làm mất vệ sinh; Không nói 

chuyện riêng, không viết, vẽ lên tường, bàn, ghế…; Không tự ý tiếp khách, dẫn người lạ 

thăm quan; Làm việc đúng vị trí được phân công. 

- Khi sử dụng các thiết bị trong PTN phải thực hiện thao tác theo hướng dẫn của GV 

giảng dạy thí nghiệm - thực hành và cán bộ PTN; Ghi chép nhật ký thiết bị mỗi lần sử dụng; 

Sau khi sử dụng thiết bị phải có trách nhiệm vệ sinh thiết bị, khu vực xung quanh, đổ bỏ 

nước thải và rác thải tại nơi đo mẫu. 

- Có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản thiết bị và các tài sản khác trong PTN. 

- Tuyệt đối không được tự ý tháo, lắp, di chuyển các máy móc, thiết bị, tài sản trong 

PTN khi chưa được sự đồng ý của GV hướng dẫn/cán bộ PTN. 
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- Sắp xếp bàn, ghế, máy móc và các thiết bị ngăn nắp, gọn gàng vào cuối buổi thí 

nghiệm - thực hành. 

VI.2. Yêu cầu dành cho người sử dụng PTN cho mục đích nghiên cứu khoa 

học 

- Người có nhu cầu sử dụng cơ sở vật chất PTN cho mục đích nghiên cứu khoa học 

cần phải điền và ký tên đầy đủ Phiếu yêu cầu sử dụng PTN, và nộp lại cho PTN (BM-

PTNMT-06 dành cho đối tượng là SV/HVCH/NCS hoặc BM-PTNMT-07 dành cho đối 

tượng khác). Trưởng PTN sẽ xem xét ký duyệt, người nộp Phiếu sẽ nhận lại được 1 bản sao 

và bắt đầu được sử dụng PTN. 

- Trường hợp người sử dụng (cán bộ Khoa) có nhu cầu mượn cơ sở vật chất của PTN 

là 1 diện tích sử dụng riêng cho đề tài/dự án, cần điền và ký tên đầy đủ Phiếu yêu cầu mượn 

cơ sở vật chất, và nộp lại cho PTN (BM-PTNMT-08). Trưởng PTN sẽ xem xét ký duyệt, 

người nộp Phiếu sẽ nhận lại được 1 bản sao và bắt đầu được sử dụng PTN. 

- Người sử dụng PTN có nhu cầu đặt mô hình thí nghiệm trong PTN, cần điền và ký 

tên đầy đủ Phiếu yêu cầu đặt mô hình, và nộp lại cho PTN (BM-PTNMT-09). Trưởng PTN 

sẽ xem xét ký duyệt, người nộp Phiếu sẽ nhận lại được 1 bản sao và được cung cấp vị trí 

đặt mô hình. 

- Người sử dụng PTN có nhu cầu sử dụng PTN ngoài giờ làm việc cần phải điền và 

ký tên đầy đủ Phiếu yêu cầu sử dụng PTN ngoài giờ, và nộp lại cho PTN (BM-PTNMT-10). 

Trưởng PTN sẽ xem xét ký duyệt, người nộp Phiếu sẽ nhận lại được 1 bản sao và bắt đầu 

được sử dụng PTN ngoài giờ. Trường hợp sử dụng PTN qua đêm, PHẢI được sự đồng ý 

của Nhà Trường. 

- Người sử dụng PTN cho mục đích nghiên cứu khoa học có nghĩa vụ thực hiện đầy 

đủ các yêu cầu chung trong mục 1. 

 

 

Ban Chủ nhiệm Khoa 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2022  

Trưởng Phòng thí nghiệm 

 
TS. Võ Nguyễn Xuân Quế 

 



 

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN 

PTN PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 
Ký mã hiệu: BM-PTNMT-01 

PHIẾU YÊU CẦU MƯỢN THIẾT BỊ 

CHO ĐỀ TÀI/DỰ ÁN NCKH 

Lần ban hành: 02 

Ngày ban hành: 15/03/2022 

Trang:  1/1 

 

 
Ghi chú: Các thiết bị của PTN được ưu tiên phục vụ cho giảng dạy thực hành. PTN có thể sẽ không cho mượn hoặc yêu cầu 

tạm thời giao lại cho PTN trong thời gian giảng dạy thực hành. 

 

Họ và tên (Chủ nhiệm đề tài/dự án): ....................................................................................................  

MS: ..........................................    

Số điện thoại: ...................... Email: ......................................................................................................  

Tên đề tài: .............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

Chủ nhiệm đề tài/ dự án: ......................................................................................................................  

GVHD (trường hợp là NCS/HVCH): ..................................................................................................  

Tên thiết bị yêu cầu (ghi rõ model và hãng sản xuất): ..  ......................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

Thời gian mượn: Từ……………………………Đến:………………………………….. 

Trong thời gian mượn, Ttôi xin cam đoan sẽ giữ gìn và bảo quản thiết bị. Nếu có xảy ra chịu mọi trách 

nhiệm về mất mát và mát, hư hỏng của thiết bịbị, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi hoàn theo quy định 

của PTN. 

          ..……......., ngày…..tháng….. năm 20……… 

   Trưởng PTN                                              Chủ nhiệm đề tài/ dự án                 
                                               (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 
     

 

Ngày Tình trạng thiết bị 
Người giao 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Người nhận 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ký mượn 

    

Ký trả 

    

    



 

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN 

PTN PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 
Ký mã hiệu: BM-PTNMT-02 

PHIẾU YÊU CẦU SỬ DỤNG THIẾT BỊ 

PHÂN TÍCH VI LƯỢNG 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 15/03/2022 

Trang:  1/1 

 

 

 

 

Họ và tên (người yêu cầu): ...................................................................................................................  

MS: ..........................................  □ Cán bộ                     □ NCS                    □ HVCH 

Số điện thoại: ..................................................... Email: ......................................................................  

Tên đề tài: .............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

GVHD (trường hợp là NCS/HVCH/SV): ............................................................................................  

Tên thiết bị yêu cầu (Ghi rõ model và hãng sản xuất): ........................................................................ 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

Thời gian sử dụng: Từ……………………………Đến:………………………………….. 

Trong thời gian sử dụng, tôi xin cam đoan sẽ giữ gìn và bảo quản thiết bị. Nếu có xảy ra mất mát, hư hỏng 

hay sự cố cháy nổ thiết bị, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi hoàn theo quy định của PTN. 

        Tp. Hồ Chí Minh, ngày…..tháng….. năm 20……… 

Ban Chủ Nhiệm Khoa       Trưởng PTN   Xác nhận của GVHD                Người yêu cầu 
                                                                                (Ký, ghi rõ họ tên)                                 (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 
     

 

Ngày Tình trạng thiết bị 
Người giao 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Người nhận 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ký mượn 

    

Ký trả 

    

    



 

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN 

PTN PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 
Ký mã hiệu: BM-PTNMT-03 

KẾ HOẠCH BẢO TRÌ THIẾT BỊ 

Lần ban hành: 02 

Ngày ban hành: 15/03/2022 

Trang:  1/1 

 

 

 

 

 

A. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

Kế hoạch bảo trì thiết bị phục vụ giảng dạy & nghiên cứu khoa học – năm học ………….. được lập thành bảng sau: 

TT Tên Thiết bị 
Mã 

hiệu 

Cơ sở 

(1 hay 

2) 

Nội 

dung 

bảo trì 

Thời gian bảo trì (tháng/năm) 
Bảo trì 

nội bộ 

Bảo trì 

ngòai 

Ghi 

chú 9/… 10/… 11/… 12/… 1/… 2/… 3/… 4/… 5/… 6/… 7/… 8/… 

1.                  ☐ ☐  

2.                  ☐ ☐  

3.                  ☐ ☐  

Ghi chú: Ghi “-” hoặc “bt” hoặc “hc”vào cột thời gian bảo trì.  

              Trong đó: “-“: không bảo trì, “bt” : bảo trì, “hc”: hiệu chuẩn 

        Ngày … tháng … năm 20… 

                                                      Người lập 

  

B. XEM XÉT CỦA TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM 

 .........................................................................................................................................................................................................................................  

Ngày …..tháng….năm 20…  

                                TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM 

  



 

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN 

PTN PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 
Ký mã hiệu: BM-PTNMT-04 

PHIẾU THEO DÕI BẢO TRÌ THIẾT BỊ 

Lần ban hành: 02 

Ngày ban hành: 15/03/2022 

Trang:  1/1 

 

 

 

 

TT Tên Thiết bị 
Mã 

hiệu 

Cơ sở 

(1 hay 

2) 

Nội 

dung 

bảo trì 

Thời gian bảo trì (tháng/năm) 
Bảo trì 

nội bộ 

Bảo trì 

ngoài 

Ghi 

chú 9/… 10/… 11/… 12/… 1/… 2/… 3/… 4/… 5/… 6/… 7/… 8/… 

1.                  ☐ ☐  

2.                  ☐ ☐  

3.                  ☐ ☐  

 

Ghi chú: - Ghi rõ nội dung công việc khi thực hiện bảo trì trong cột “Nội dung bảo trì”. 

- Người bảo trì, hiệu chuẩn ký tên vào cột thời gian thực hiện; Trường hợp bảo trì ngoài thì người theo dõi đơn vị ngoài ký tên vào cột thời gian và ghi chú tên đơn 

vị ngoài thực hiện bảo trì, hiệu chuẩn. 

- Trưởng PTN chỉ ký khi hoàn tất việc bảo trì, hiệu chuẩn thiết bị theo kế hoạch. 

         

Ngày …..tháng….năm….  

                                TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM 

 

  



 

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN 

PTN PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 
Ký hiệu: BM-PTNMT-05 

PHIẾU YÊU CẦU DỤNG CỤ, HÓA CHẤT, 

THIẾT BỊ PHỤC VỤ GIẢNG DẠY 

Lần ban hành: 03 

Ngày ban hành: 15/03/2022 

Trang:  1/2 

 

 

 

A/ THÔNG TIN CHUNG 
 

Họ và tên giảng viên: ...........................................................................................................................  

MSCB: ....................................   

Số điện thoại: ..................................................... Email: ......................................................................  

Tên môn học: .......................................................................................................................................  

MSMH:  ..................................  

Thời khoa biểu giảng dạy (dự kiến): ....................................................................................................  

Số lượng sinh viên:  .............................................................................................................................  

B/ PHẦN XEM XÉT-PHÊ DUYỆT 

PTN Phân Tích Môi Trường đã xem xét yêu cầu cung cấp hóa chất, dụng cụ, thiết bị được liệt kê ở 

mục D. 

Phê duyệt    Không phê duyệt 

Lý do không phê duyệt: ..........................................................................................   

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 Tp.HCM, Ngày…tháng…năm 20… 

 TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM 

 

 

 

C/ GIAO NHẬN 

Ngày Tình trạng  
Người giao 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Người nhận 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ký nhận (bắt đầu học phần) 

 

 

 

 

 

 

  

Ký trả (kết thúc học phần) 

 

 

 

 

 

 

  



 

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN 

PTN PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 
Ký hiệu: BM-PTNMT-05 

PHIẾU YÊU CẦU DỤNG CỤ, HÓA CHẤT, 

THIẾT BỊ PHỤC VỤ GIẢNG DẠY 

Lần ban hành: 03 

Ngày ban hành: 15/03/2022 

Trang:  1/2 

 

 

 C/ PHẦN YÊU CẦU HÓA CHẤT, DỤNG CỤ, THIẾT BỊ  

STT 

 

Hóa chất 

 

Xuất 

xứ 

Số 

lượng 

(*) 

Phản hồi 

của PTN 

Dụng cụ 

 

Số 

lượng 

Phản hồi 

của PTN 
Thiết bị 

Số 

lượng 

Phản hồi 

của PTN 

01           

02           

03           

04           

05           

06           

07           

08           

09           

10           

11           

12           

13           

(*) Ghi chú: Trong trường hợp GV không xác định được lượng hóa chất cần thiết cho thí nghiệm, vui lòng cung cấp tài liệu hướng dẫn chuẩn bị hóa chất 

của các bài thí nghiệm cho cán bộ PTN để được hỗ trợ. 

 



 

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN 

PTN PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 
Ký mã hiệu: BM-PTNMT-06 

PHIẾU YÊU CẦU SỬ DỤNG PTN 

(Dành cho SV/ HVCH/ NCS) 

Lần ban hành: 04 

Ngày ban hành: 15/03/2022 

Trang:  1/1 

 

 

Lưu ý: 1. SV, HV sẽ bị yêu cầu ngưng làm việc trong trường hợp không tuân theo nội quy PTN 

            2. Trường hợp khẩn cấp liên hệ: (i) Thầy Lại Duy Phương   0938811702 

                                                                (ii) Thầy Lâm Phạm Thanh Hiền   0978283861 

 

 

   Người yêu cầu: ...............................................................................................................................  

   Ngày, tháng, năm sinh: ......................................................................................................................  

   MS: ............................................   □ NCS        □ HVCH                □ SV 

  Số điện thoại: ...................................................  

  Email: ..............................................................  

Tên đề tài: .............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

GVHD: .................................................................................................................................................  

HVCH/NCS hướng dẫn (nếu có): Tên: .............................................. MS: ..........................................  

Ngày bắt đầu thực hiện: ............................. Ngày kết thúc: .................................................................  

Nơi thực hiện:   Cơ sở 1 – Dãy B7                              Cơ sở 2 – Tầng 7 và 8, Tòa nhà H2 

Người yêu cầu tự viết lại cam kết sau: “Trong quá trình thực hiện đề tài tại phòng thí nghiệm, Tôi 

xin cam kết thực hiện đúng nội quy và quy định của phòng thí nghiệm”. 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 

      Tp. Hồ Chí Minh, ngày…..tháng….. năm 20……… 

Trưởng PTN              Xác nhận của GVHD                Người yêu cầu 
                                                            (Ký, ghi rõ họ tên)                                 (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN 

PTN PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 
Ký mã hiệu: BM-PTNMT-07 

PHIẾU YÊU CẦU SỬ DỤNG PTN 

(Dành cho đối tượng khác) 

Lần ban hành: 02 

Ngày ban hành: 15/03/2022 

Trang:  1/1 

 

 

Lưu ý: 1. Người sử dụng PTN sẽ bị yêu cầu ngưng sử dụng trong trường hợp không tuân theo nội quy PTN 

            2. Trường hợp khẩn cấp liên hệ: (i) Thầy Lại Duy Phương   0938811702 

                                                                (ii) Thầy Lâm Phạm Thanh Hiền   0978283861 

 

 

Người yêu cầu: ..................................................................................................................................  

MS:……………□ Đơn vị khác                                             □ Cá nhân thực hiện ĐTNCKH  

                □ Trưởng nhóm dẫn đoàn tham quan          □ Cá nhân, đơn vị trường ngoài 

Đơn vị công tác: ............................................................................................................................................     

Số điện thoại: ..................................................... Email: ........................................................................  

Mục đích sử dụng PTN: ................................................................................................................................   

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

Ngày (giờ) bắt đầu thực hiện:…………………………… 

Ngày (giờ) kết thúc:……………………………………... 

Cam kết của người yêu cầu sử dụng PTN:  .................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

       Tp. HCM, ngày…..tháng….. năm 20…… 

Trưởng PTN                                                            Người yêu cầu 

          (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN 

PTN PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 
Ký mã hiệu: BM-PTNMT-08 

YÊU CẦU MƯỢN CƠ SỞ VẬT CHẤT 

DÀNH CHO ĐỀ TÀI/DỰ ÁN 

Lần ban hành: 02 

Ngày ban hành: 15/03/2022 

Trang:  1/2 

 

 

Người yêu cầu (Cán bộ Khoa): ............................................................................................................  

MSCB: .................................................................................................................................................  

Số điện thoại: ..................................................... Email: ......................................................................  

Tên đề tài/dự án (Trường quản lý): ...................................................................................................... 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

MS đề tài:  ............................................................................................................................................  

Chủ nhiệm: ...........................................................................................................................................  

Thời gian thực hiện đề tài/dự án: Từ……………………………Đến:…………………………… ....  

Trong thời gian trên, đề nghị được mượn cơ sở vật chất của phòng thí nghiệm Phân Tích Môi Trường 

bao gồm 01 phòng có diện tích … m2 và danh mục tài sản như sau: 

STT Tên tài sản Mã tài sản 
Số 

lượng 

Tình 

trạng 

Hình ảnh 
Ghi chú 

1.        

2.        

3.        

 

Trong thời gian mượn, Tôi xin chịu môi trách nhiệm về mất mát và hư hỏng về Cơ sở vật chất của 

Phòng thí nghiệm Phân Tích Môi Trường. 

Ngày…..tháng…năm 20… Ngày…..tháng…năm 20… Ngày…..tháng…năm 20… 

Ban Chủ nhiệm Khoa 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
Trưởng PTN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Người yêu cầu 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

  



 

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN 

PTN PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 
Ký mã hiệu: BM-PTNMT-08 

YÊU CẦU MƯỢN CƠ SỞ VẬT CHẤT 

DÀNH CHO ĐỀ TÀI/DỰ ÁN 

Lần ban hành: 02 

Ngày ban hành: 15/03/2022 

Trang:  2/2 

 

 

 

Ký mượn 

Ngày 
Người giao - PTN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Người nhận – Người đề nghị 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

   

Ký trả 

Ngày 
Người giao – Người đề nghị 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Người nhận - PTN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

  

  

 

  



 

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN 

PTN PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 
Ký mã hiệu: BM-PTNMT-09 

PHIẾU YÊU CẦU ĐẶT MÔ HÌNH 

Lần ban hành: 03 

Ngày ban hành: 15/03/2022 

Trang:  1/1 

 

 

Lưu ý: 1. SV, HV tự quản lý các tài sản thuộc khu vực đặt mô hình tại PTN 

            2. Trường hợp khẩn cấp liên hệ: (i) Thầy Lại Duy Phương   0938811702 

                                                                (ii) Thầy Lâm Phạm Thanh Hiền   0978283861 

 

 

   Người yêu cầu: ...............................................................................................................................  

   Ngày, tháng, năm sinh: ......................................................................................................................  

   MS: ............................................   □ NCS        □ HVCH                □ SV 

  Số điện thoại: ...................................................  

  Email: ..............................................................  

Tên đề tài: .............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

GVHD: .................................................................................................................................................  

Đăng ký: Đặt mô hình thí nghiệm phục vụ đề tài trên tại:  

                       Cơ sở 1 – Dãy B7                              Cơ sở 2 – Tầng 7 và 8, Tòa nhà H2 

Kích thước mô hình: Dài: …….m     Rộng: …… m    Cao: …… m 

Các yêu cầu khác về vị trí đặt mô hình (nếu có): 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

Thời gian đặt mô hình: Từ ngày ..................................... đến ngày .................................................   

Người yêu cầu tự viết lại cam kết sau: “Tôi xin cam kết luôn giữ vệ sinh khu vực đặt mô hình; di 

dời và trả lại khu vực đặt mô hình sau khi kết thúc thí nghiệm”. 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 

      Tp. Hồ Chí Minh, ngày…..tháng….. năm 20……… 

Trưởng PTN              Xác nhận của GVHD                Người yêu cầu 
                                                            (Ký, ghi rõ họ tên)                                 (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN 

PTN PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 
Ký mã hiệu: BM-PTNMT-10 

PHIẾU YÊU CẦU SỬ DỤNG PTN NGOÀI 

GIỜ CHO ĐỀ TÀI/ DỰ ÁN NCKH 

Lần ban hành: 06 

Ngày ban hành: 15/03/2022 

Trang:  1/1 

 

 

Lưu ý: 1. SV, HV sẽ bị yêu cầu ngưng làm việc trong trường hợp không tuân theo nội quy PTN 

            2. Trường hợp khẩn cấp liên hệ: (i) Thầy Lại Duy Phương   0938811702 

                                                                (ii) Thầy Lâm Phạm Thanh Hiền   0978283861 

 

 

   Người yêu cầu: ...............................................................................................................................  

   Ngày, tháng, năm sinh: ......................................................................................................................  

   MS: ............................................   □ Cán bộ        □ NCS               □ HVCH 

  Số điện thoại: ...................................................  

  Email: ..............................................................  

Tên đề tài: .............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

Chủ nhiệm đề tài/ dự án: ......................................................................................................................  

Đăng ký:  

Sử dụng PTN ngoài giờ  

□ Thứ 7, Chủ Nhật (từ 7h30 – 17h)                                    

□ Qua đêm (PHẢI được sự đồng ý của Trường) 

Thời gian đăng ký:                     Từ ngày…../…../20….       đến ngày…./…./20…. 

Mượn chìa khóa: ...........................................................................................................................................................  
 

Tôi xin cam kết: 

(1) Thực hiện đúng nội qui của PTN. 

(2) Chịu trách nhiệm khi xảy ra các sự cố do bất cẩn như cháy nổ, mất mát và hư hỏng các thiết bị, dụng 

cụ trong thời gian trên. 

(3) Trả chìa khóa đúng như quy định. 

 

      Tp. Hồ Chí Minh, ngày…..tháng….. năm 20……… 

Trưởng PTN              Chủ nhiệm đề tài                      Người yêu cầu 
                                                            (Ký, ghi rõ họ tên)                                 (Ký, ghi rõ họ tên) 
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