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  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  
V/v: Dự toán kinh phí đoàn công tác 

Huế, ngày … tháng … năm 202… 

 
Kính gửi: - Ban Giám Hiệu  

                                        - Phòng Tổng hợp  
 

Căn cứ Quyết định số …  ngày …. (quyết định cử cán bộ tham gia đoàn công tác 
nước ngoài) 

Căn cứ thư mời của ……..(cơ quan mời) ngày ……; 
Căn cứ nguồn tài chính từ …..; 
 
Thành phần: (số người tham gia đoàn công tác) 

1. Họ và tên, Chức vụ, đơn vị 
2. … 

Thời gian: ……..(số ngày) ngày – từ ngày …… đến hết ngày …… 
Mục đích: (nêu rõ nơi đến và cơ quan đối tác tiếp nhận) 
……………. (đơn vị/người trình) kính trình duyệt dự toán chi tiết cho đoàn đi như 

sau:  
 

STT Hạng mục Đơn vị tính Số 
lượng 

Đơn giá 
(USD) 

Thành 
tiền 

(USD) 

Thành 
tiền 

(VND) 
Ghi chú 

1 Vé máy bay 
khứ hồi Vé     Chi theo 

thực tế 

2 

Chi phí đi lại: 
thuê phương 

tiện từ sân bay 
về khách sạn 

Người     Theo 
khoán 

3 Chi phí đi lại 
trong thành phố Người     Chi theo 

thực tế 

4 Tiền ăn và tiêu 
vặt Người*ngày     Theo 

khoán 

5 Tiền thuê 
phòng nghỉ Người*ngày     Theo 

khoán 

6 Điện thoại Đoàn     Theo 
khoán 

7 Lệ phí visa Người     Chi theo 
thực tế 

8 Bảo hiểm Người     Chi theo 
thực tế 

 Tổng cộng       
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Ghi chú: Tỷ giá quy đổi theo tỷ giá của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam ngày 
……. (ngày làm dự toán) là 1USD = …..VNĐ 
 
 

 
 
 
 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu Phòng KHCN&HTQT, VT, (đơn vị trình).  

 

Ban giám hiệu Phòng KTTC        Đơn vị/Người trình dự toán 
 


