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- Kho bac Nhà rnrOc Cáo tinh, thành phO trrc thuOc trung uang;
- Sà Giao djch Kho bac Nhà nuàc.

cáo van bàn pháp Mt 06 lien quan (theo danh mic t?i Phçi lic 01
- .............an cü chê dQ quán 1 ngân sách nba nuâc (NS) và hot dng
nghip vçi Kho b?c Nhà nuóc (KBNN), KBNN huàng dn mOt s6 ni dung ye
cong tao khóa so kE toán NSNN niên dO 2021 trên h thong TABMIS thu sau:
C

I. Dói chiu sO lieu phyc vy khóa so k toán 2021
1. Phtii hqp vó'i cr quan tii chInh
Cáo dan vj KBNN cAn ph& hop, trao d6i, th6ng nhât vói co quan tài chInh
(CQTC) d dam báo thvc hien khóa s6 theo dung quy trmnh nghip vçi, trong dO,
äé nghj cáo CQTC dng cAp thvc hiên mOt sO cOng viec cii the nhu sau:
1.1. Kim tra, rà soát toãn bo dv toán cAp 0, dr toán cüa cáo dan vj dv
toán, dan vj sü dung ngân sách thuoc trach nhiem CQTC nhp vao TABMIIS,
dam báo 5 lieu khàp dung vâi quyt djnh giao dv toán cüa cAp cO thAm quyn
giao cho dan vj dv toán (bao gOm dv toán giao dâu näm, dv toán giao bô sung
trong näm tir cáo nguOn tang thu, dv phông và dv toán chi ngân sách cho cáo
11th nrc chua phãn bO dAu nàm; di toán diu chinE trong nàm; dv toán tam üng;
d toán üng truóc ngân sách nàm sau; nguOn dv toán näm truó'c chuyên sang).
Ph& hop vOi cáo dun vj dv toán kim tra, rà soát dy toán cAp trung gian cüa cáo
dan vj (cAp 1, 2, 3) thuOc ngân sách trung wing, tinh, huyn vOi so lieu trén h
thOng TABMIS (n&u cO) d xü l theo quy djnh.
1.2. PhOi hop vó'i KBNN dOng cAp kim tra, d6i chiEu ye các nOi dung cii
th sau:
- S lieu chi NSNN bAng Lênh chi ti&n (bao gOm chi bang Lenh chi tién theo
du toán diiçic sü dçtng trong nàm, turn üng, frng tnthc ducic cap thâm quyên giao).
- sO dir toán chi chuyn giao ngân sách chi tit sO dâ giao, sO dã rut dv
toán, sO du dir toán cOn lai, bao gOm:
+ Du toán chi chuyn giao trong nàm.
+ Du toán chi chuyn giao thuong xuyên, dAu tu xây dvng co bàn ghi thu,
ghi chi tr vOn vay ngoái nuôc giao trong nám (néu co).
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+ Dir toán chi chuyn giao ghi thu, ghi chi tü nguôn von vin trq không
hoàn 1i cho Vit Nam giao trong nàm (nu co).
+ Dv toán chi ehuyên giao tü ngun v6n trái phiu ChInh phU giao cho dja
phuong thxc hien (nu co).
+ Dv toán chi chuyn giao 11mg trtthc.
- Kim tra, râ soát toàn bô dir toán dcii vâi ngân sách cap xã (trong tnuông
hop CQTC tO chüc nhp dr toán).
- Ki&m tra, d& chiu v s dir no vay cüa ngãn sách dja phucing, th 1 kjp
thai nhUng chênh 1ch (nêu co).
- Diu chinh, hüy bO doanh s6, s dii các tài khoân dv toán có phát sinh sO
dir thrc trên h thng TABMIS.
1.3. Ph& hop vOi cac don vj lien quan (cci quan, dan vj ra van ban, KBNN
dông cp) xü 1 the tâi khoãn tam thu, t?m gift theo quy djnh.
1.4. Pht,i hop vOi các don vj sà d%ing ngãn sách, KBNN dông cAp dé xac
dinh sá dir tãi lchoãn tin gui không sü dçtng tiEp phãi nt5p 'aj NSNN theo mic
We NSNN. DOn d6c dan vj sü dung ngân sách gui báo cáo chi ti&t sO dir theo
Mvc lye NSNN dn KBNN nai giao djch trt.ràc ngãy 10/02/2022 dé phôi hop
thyc hin np lai ngân sách và hach toán giám chi hoc giám tam üng ngãn sách
theo quy djnh tai Diu 26 Thông tu s 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 cUa
BO Tài ehinh yE quy djnh chi tiEt va huécng dn thi hánh mt s diEu cUa Nghj
dinh s 163/2016/ND-CP ngày 21/12/2016 c'a ChInh phü quy djnh chi tiêt thi
hành mt s6 diEu cM Lu3t NSNN.
1.5. KiEm tra, âái ehiEu vói KBNIN dông cap ye so 1iu tam 1mg ngân qu5'
nhà niróc, sO tam 1mg qu dv trU tài chinE; tinE toán chInE xác sE phái thu, s6 d
thu va so cOn phái thu ye chi phi sIr dyng ngân qu5 nhà rnróc cM NSNN; xIr 1
kjp thOi cac khoán tam vay (tam 1mg dE xfr 1' thiEu hyt tam th&i qu7 NSNN,...),
cac khoãn tam 1mg ngoài dy toán dugc cAp có thAm quyEn giao (không dirge phép
phát sinE dii toán tInh chAt ngun kinh phi 27 - Dv toán tam 1mg).
1.6. KiEm tra, rà soát và xIr 1 eáe giao djch dO dang yE 1nh chi tiEn vá dv
toán trén h thEng TABMIS dam báo 5E 1iu chinE xác phyc vy cOng tác di
chiEu vo'i KBNN khi thvc hin khóa s kê toán niên d nãm 2021 (theo hirOng
dn tai Cong van 5é 16864/BTC-KBNN ngày 25/11/2016 elm B Tài chInh ye
viec tang cuOng rà soát, xIr ly" giao djch dO dang trên h thông TABM1S phyc vy
cho cOng tác Ichóa so quyêt toán cuôi nãm 2016).
2. Diii vói các don vj KBNN
2.1. Các don vj KBNN thçc hin rá soát, dôi chiu sO 1iu 12 tháng (tü ngày
01/01/2021 dn h& ngáy 31/12/2021), các ni dung cOng vic thçc hin tirong ty các
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cong vic theo huóng dAn ti COng van s6 62421KBNN-KTNN ngày 29/11/2021 cüa
KBNN ye viec rà soát s lieu ii tháng nãm 2021.
Trong do, s liGu ghi thu, ghi chi vn vay ODA vOi eac ehü dv an dugc thvc
hiên dOi chiêu thu viêc M chiEu du toán kinh phi và 6th hlth sü dvng kinh phi
ngãn sách tai KBNN thee dung quy dinh ti Nghj djnh s 1 1/2O2OfND-CP ngày
20/01/2020 eüa ChInh phü quy djnh ye thu tychãnh chInh thuOc 11th c KBNN,
Thông tu s6 1 8/2020iTT-BTC ngày 31/3/2020 cüa BO Tài chInh huong dan däng
k)2 và sü diing tâi khoán ti KBNN, Quy& djnh so 3519/QD-KBNN ngày
3 0/6/2020 cüa T6ng Giám dc KBNN ban hánh quy trinh xü 1)2, luãn chu>4n h sa,
chtrng iii cac khôAn chi ngân sách nhà rnrO'c t?i KBNN cp tinh vã Quy& djnh so
2899/QD-KBNN ngày 15/6/2018 cüa Tng Giám dc KBNN ye viec ban hânh
Quy tñnh nghip vi th6ng nhAt du m6i kim soát các khoãn chi ngãn sáeh nhá
nuóe t?i KBNN htiyn khOng t chuc phàrg'(theo Mu Bi&u sá Ol/ODA "Bang
ddi chiEu sJ 1iu I<SC, ghi thu ghi clii ngun ODA" theo quy trInh Kiêm seat chi,
ghi thu ghi ehi ngun ODA trong h th6ng KBNN theo Quyt djth so 2906/QDKBNNngày 15/06/2018 cüaKBNN).
Sau khi khoá s k toán tháng 12/2021 vã tháng 01/2022, cae dun vj
KBNN time hien kim tra, di chiu s lieu hach toán ngân sáeh niôn dO 2021,
dam báo khàp dung giUa s6 lieu chi ti&t vth sO liGu tOng hqp, so lieu eña các báo
cáo thee quy djnh.
2.2. Trong th&i gian chinh 1)2 quyt toán (lit ngày 01/01/2022 dn h& ngày
31/01/2022), thve hiOn:
- Hch toán eáe khoãn thu, chi NSNN phát sith tfr ngáy 31/12/2021 trâ v
truo'c nhung chfrng lit dang luan chuyn;
- Hach toán torn frng d6i vâi v6n bi thubng, h6 trçx và tái djnh cu theo
ch dO quy djnh;
- Thath toán thvc chi ngân sách các khoán tam (mg dä dü thu tvc thath
toán, thrc clii các khoán thath toán the cOng viec, khôi hrcing dã duge thvc hien
lit ngày 31/12/2021 trô v truâc duge giao trong dv toán ngan sách.
- DOi chiu và diu chith nhftng sai sOt trong qua trInh hch toán k toán.
2.3. Kirn tra, rá seat vá xfr 1)2 các giao djch dà dang cüa các phân h trên h
thng TABMIS, xfr 1)2 h& sá du dv toán cüa các thi khoán dv toán phfin bO the cp
trung gian (cAp 1,2,3), dam bão s lieu ehinh xác phixc vy cOng táe khOa so quyét
toán cu& nàni 2021 (thee huOng dAn tai COng van so 16864/BTC-KBNN ngày
25/11/2016 cüa BO Tái chInh ye viêc tang cu&ng râ seat, xfr 1)2 giao djch d& dang
trOn h thng TABMIS phic v'i cho cong tac khOa so quyêt toán).
2.4. KBNN cac tinh, thâth pM chU dng báo cáo tin do thu NSNN (só
thvc thu yào NSNN qua KBNN), chi cüa ngân sách dja phucrng tOi cáe D6ng chI
Lath dao tinE, thành pM tncc thuôc Trung uang d các D&ig chI Lath dao nAm
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bAt kip th&i tin do the khoàn thu dã nôp vào NSNN, chi ngân sách dja phuang
phic vçi cOng tac chi dao, di&u hành nhiêm vi tài chinh, ngân sách trén dja bàn.
II. Mt so ni dung v cong tác khóa sO vã k toán ngãn sách nhà
nutc nãm 2021
Z A

A

-

A

1. Chuyen so dtr sang dau nam 2022 tren TABMIS
- Thai. dim h& ngày 31/12/2021, the dan vj KBNN thvc hin chy
chuang truth "TInh toán can di thu chi cho nám ngán sách '.' cho tüng cap ngãn
sách dé xác djnh sO chënh lëch thu, chi cüa tirng cp ngân sáeh, Hông d6i vói
ngan sách cap xä thi ngoài chi ti& theo cp ngân sách con chi tiêt theo tirng dja
ban chi dirge phãn ánh trên Tài khoàn 5511 - Can dM thu chi. Sau khi ehy
chuong trInh "TInh toán can do! thu chi cho nám ngOn sách ", h thông tr dng
xac dinh ehônh léch thu clii và hach toán but toán can d6i thu chi.
- Sau ngày 31/12/2021, h thOng tr dng chuyn sO dir các tâi khoân sang
ngày 01/01/2022, gin:
+ SO dir cña eác tâi khoàn loth 1 së dirge chuyn sang näm 2022, chi tit
theo tãi khoàn tuang urng (không kern dr toán).
+ SO dir cUa cáe tài khoàn ioi 2, ioi 3 và ioi 5 sê dirge chuyên sang nàm
2022, chitMttotàikhoãn tuong 1mg.
+ SO dir elm tâi khoàn loai 7, loai 8 không duqe chuyên sang nàm 2022
(khOng eó sO dir vào dAu nàm 2022).
.+ SO dir elm tài khoàn (1oi 9 - nhóm 99) - "Tài san khOng trong can dJi
tài khodn" dirge chuy&n sang nàm 2022, clii tiktheo tài khoàn tucxng 1mg.
- Thvc hien d6i chiu dim bão khOp dUng theo tirng tãi khoàn chi tiêt và
tOng sO dir Na, dir Co cuOi ngày 3 1/12/2021 vOi tüng tâi khoãn chi tiôt và tong sO
sO dir Ng, dir Co d&u ngày 01/01/2022; nu chënh lech p1± tIm rô nguyen nit
dê xIs 132. Dc bit itru 32 sO dir elm tài khoãn 5511 phãi bang dUng vOi ehônh 1ch
thue thu, thuc clii elm nàm 2021 theo• tixng ep ngân sáeh, tru&ng hcxp sau th&i
diem 31/12/2021, nOu cO phát sinh thve thu, thirc chi ngãn sách eác cap nãni
2021, hru 32 cuOi hang ng4y thirc hin ehy lai chuang trinh tInh toán can dOi thu,
clii theo tirng cap ngân sách.
2. Khóa sO thanh toán ti các don vj KBNN
2.1.Thanh toán song phiiang din tfr và phOi hgp thu giIsa the don vj
KBNN và Ngân hang thirang rni.
a) XIs 132 các giao djch thanh toán, dOi chiu và quyt toán
- Các don vj KBNN thrc hin Thanh toán song phucing din tfr (TTSPDT)
và Phôi hcp thu vói NHTM chU dng xIs 132 kjp thai cac giao djch thanh toán
phát sinh tfong ñgày, hoàn thành quy trInh d6i ehiEu, quyt toán toàn b sO dir
trén tâi khoân thanh toán, tài khoàn chuyôn thu tai th&i diem "Cut off time"

5
(COT) cüa các don vj KBNN v tài khoân thanh toán tng hcrp cüa KBNN (TW)
tai Tm s& chInh NHTM, dam báo cac tài khoán thanh toán, chuyên thu sau khi
quyt toán có 5t dir bng 0 (tilt nh&ng khoán thu phát sinh trên tâi khoãn nay sau
thai diem COT); hach toán k toán cac Iênh thanh toán, 1nh quyêt toán day dU
ngay trong t&ng ngày giao dich.
- Dôi chiéu s lieu 11mg ngãy trén Bang ké Giy np tiên vào ngãn sách nhã
nuOc (C1-061NS); So chi tiêt TTSPDT (B7-51/KBIFISPDT), So chi tit TABMIS
tai kthoàn thanh toán song phtrong, tãi khoán chuyên thu (Mu 52-O2IKB/TABMIS)
dam bào khóp dung tOng so món, tOng so tiên vâ sO tiên chiT tiêt 11mg giao djch thu,
chi trong ngày cüa dan vj KBNN v&i NHTM; khóp dung sO dir cuoi kSr vâ tOng lüy
k phát slit trén 2 sO chi ti (bao gm câ séi VNIE) và nguyen t di voi nhüng dun
vi có YFSPDT ngoai t). Dng thai, s dir tâi khoãn cuOi ngày ti các sO chi tiêt nêu
trGn phâi khóp dung vói sO dir sau quyêt toán tai "Bang theo döi so 1iu [TSP tgi
KBNN" (Mü B7-45/KBII I SPDT) in tü churcng trinh YI'SPDT cong vói phát sinh
thu sau thai dim COT).
* Lint j5: Các trzthng hQp sal sot, chênh léch, dun 4 KilN/V kip thai thOng
báo, phO'i hQp vái chi nhánh NI/TM và KBNN (Cyc Ké toán A7th nzthc) dé x& lj
d&t die2m ngay trong timg ngày giao djch thai diem cuOi nám dam báo sO lieu ke
toán, thanh toán vâ sO' liqu frên so chi tiét cña dun vi KBNNvà NfrTMkhOp dñng.
b) Thôi dim "Cut offtime" và dung d nghj quyt toán
Th&i diem khOa so tháng 12/202 1
Ngày

Thôri dim H thng ngIrng
nh%n Inh thanh toán

Thèi dim dirng dê ngh
quyêt toán

24,27,28/12/2021

17 gi?i 00

17 gi& 40

29,30/12/2021

18 giàoO

18 già40

31/12/2021

19già00

19g1à40

lIt ngày 04/01/2022

16 giô 00

16 gid 40

H thông YTSPDT và phôi hgp thu cüa KBNN khOng thijc hin nOi gia
COT theo dê nghj cüa các dan vj KBNN, do vy, áé nghj các dun vi KBNIN chU
dng b trI, sap xp cong tác thanh toán cña don vi mlnh d thanh toán theo
dung th&i gian quy djnh.
c) MOt so ni dung Ichác
- Viêc KBNN trá phi thanh toán vâ nhn lâi sá dir tài khoãn thanh toán
song phuong và tâi khoãn chuyên thu tir NHTM qua TTSPDT diroc thuc hiên
djnh k3' hang tháng dôi vói 11mg he thông NHTM. Tnräng hcip NHTM, KBNN
lchOng trã lài và tInE phi den hét ngày 3 1/12/2021 thI phi thanli toán và lãi tâi
khoàn cüa cac ngày con 1?i cña tháng 12/2021 dugc thanh toán vã h?ch toán k
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toán vào k5' tinh phi, k3' trâ lãi cña tháng tiêp theo (thãng 01/2022). Các dan vi
KBNN khi hoãn thin Lth trá lãi do NT-ITM gCri trên üng diing TTSPDT thi lija
chçn tâi khoãn hach toán läi cüa don vj mInh theo quy djnh tai Cong van so
35451KBNN-KTNN, irng dung 'ITSPDT sê giao din sang TABMIS vão tài
khoán bach toán lãi theo ma quan h ngân sách Urang üng vâi t&ng NHTM.
- DOi vOi các NIE-ITM ma KBNN dã triên khai di chiêu lãi phi dien tü
(BIDV, SHB, VPBank, Techcombank), toân b 5E chênh léch gifta sphi phái
thanh toán vâ 5 phi da thvc thanh toán tü k' tinh phi tháng 9/2020 den hêt k5'
tIth phi tháng 12/2021 (nu co) phài duqc xfr 12 dfrt diem, don vi KBNN vã
NIHTM bü trü b sung hoc hoân trá vào k3' tinh phi cüa tháng tip theo.
Lu-u 5: DJi vái các do?? vi KB1VN có tài khoán thanh toán song phu-owg
dién t& tai BIDV, trufing hQp dJi chilu phi diçn t& b/ Mi (tfr k5' tInh phi tháng
01/2021 dé'n hEt lcj) tinh phi tháng 12/2021 và các k tinh phi tiép theo cho den
khi có thong báo hzrông dJn xic lj mái,), các dan vi KBNN và chi nhánh BIDV
chi de7ng thvc hfrn a'ói chiéu thñ cOng bang Bang Ice gidy theo hithng dan tgi
COng van so 4521/KBNN-C'NTT ngày 01/9/2021 cãa KBNN.
- Di vth các NHTM ma KBNN chua trin khai d& chi&i lãi phI din tCr,
viêc di soát s phi dã thanh toán sé dugc KBNN hithng dn cv th khi triên khai.
- Các dan vi KBNN thuc hin di chi&i s6 1iu thu h, chi hO TTSPDT
trên Báo cáo so 1iu thu hO, chi hO (B7-22/KB/TABMIS), dam báo s 1iu thu ho
chi hO flSPDT kh&p dung gifta dan vj KBNN và Cic K toán Nba nu&c.
2.2.Thanh toán diOn tCr Lien ngân hang (1 FLNH
- Thôi dim các dan vj KBNN tham gia Thanh toán diOn tü Lien ngân hang
ngüng nhãn Lênh thanh toán cu6i ngày do Ngân hang Nhà nuóc quy djnh, ci th&
Th&i diem khóa s tháng 12/2021

Ngày

Thôi diem H thong
ngurng nhn Iênh thanh twin
Giá trj thâp

Giá trl cao

24,27,28/12/2021

17 giô 00

18 gkc 00

29,30/12/202 1

18 giti 00

19 giä 00

31/12/2021

19giô00

20gii00

Ghi chü

01,02,03/01/2022

Xfr 19 cac cong vic ni bO cña h thông

Tfr 04/01/2022

Thôi gian boat dng cüa H thng TTLNH theo quy
diit tai khoãn 3 Diêu 1 thông Ut sO 21/2021

Ngân hang Nhà nuâc khOng thirc hin nói gi& thanh toán, do vây, các don
vj KBNIN phãi dam báo chU dng xà 1)? icip th?n các giao djch thanh toán di, dOn
theo giä thanh toán nOu trOn.
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- S& Giao djch KBNN, KBNN tinh thuc hin dôi chiêu so chi tiêt; kiêm tra,
di chiêu s lieu Re toán, thanh toán, dam báo khàp dung giüa sO lieu i4 toán vâ
thanh toán theo quy djnh; trong do, km )2 thvc hin viec kiêm tra, dOi cbiêu:
+ SA 1iu k toán phát sinh hang ngày trên 5ë chi tiêt tái khoán 3931, 3932
(Mu so 52-02/KBITABMIS) vâi Báo cáo chuyên tiên di, Báo cáo chuyên tiên
dn (Mu TTLNII-I 16, 17 trén h thërng TTLNH) báo dam khOp dung chi tiêt so
mOn, sO tién, tOng mOn, tOng tiên.
+ Cui ngày, tài khoán 3931 - Thanh toán bü trü lien ngân hang lchông có
s dii.
+ So Giao djch KBNN, KBNN tinh thuc hiên d& chiêu s lieu thu ho, chi
hO lien ngân hAng trên Báo cáo sO 1iu thu hQ, chi hO (B7-22/KB/TABMIS) và
Báo cáo phát sinh tài lchoán thu h, chi hO (B7-231KB/TABMTS), dam bão sO
lieu thu hO chi hO khOp dung gifra don vj KBNN vA Ciic Kê toán Nba nuOc.
2.3. KhOa sO Thanh toán din tfr H tht'ng TABIVUS LKB
ThÔi gian Ret thüc thanh toán Lien kho b?c là 23 gi& 59 phüt.
VAo cac ngày cutiii nàm, cáo don vj KBNN phAi chü dOng trong viêc xfr l
1nh thanh toán di, den dung th&i gian qui djnh, dam báo cáo Lnh thanh toán
dn KB B duvc k? duyt vA giao din dÀy dii kjp thn vào TCS và TAEMIS.
Dâu gi& lam vic ngAy hOrn sau tai các don vj KBNN chii dng kim tra lai các
Lnh thanh toán den chua thvc MOn bet quy trInh, dOng th&i Phông K toán nba
nuOc KBNN tinh cling th?c hiOn rà soát lai cáo Lfl dn ciia Van phông KBNN
tinb vA cáo don vi KBNN true thuOc trén dja bàn d dam bAo Mt cá cáo LTT den
ducic hoàn thiOn kjp th&i theo dung qui diIIh, Ci th:
- Tai don vj KBNN: chy báo cáo B7-02 KB/TABMIS chon "ALL" cho
các tham sO (loai tin, keith thanh toán, trang thai, loai lnb thanh toán), tham s
"nhdn viên" d trng;
- Tai PhOng Re toán KBNN tinh: vào quyên LIKE toàn tinh lva chpn 2
cách kirn tra sau:
+ Thuc hiên Tra ccru: trén man hInh "Tm cthi LI? ": chon LTT den;
Tring thai B: Chô flV hoàn thiOn, Bat buOc, Bi Ioai bô, Trong quy trinh; de
trng ngày hch toán, ngày thanh toán và ngày kiêm soát.
+ Thirc hin chay báo cáo B7-13 "Bang ké Lnh thanh tothn LKB den toàn
tin/i" voi các tham sO báo cáo: MA Kim bac: toàn tinh; Loai tiên: All; Keith thanh
toán: All; Tring thai: BAt buOc, trong quy trhih, ebb fly hoAn thiên, bi loai bó;
Loai LOnh thanh toán: All; chçn tir ngày thanh toán dn ngày thanh toán.
- KBNN (Cyc KO toán Nba nuOc) sê lcéo dAi ngày hach toán 31/12/2021 trén
TABMIS LKB den bet ngày 05/01/2022 dé cáo don vj KBNN hoAn thArih viêc tat
toán tAi khoAn thu hO, chi ho YFSPDT, TTLNH nAm 2021 v Cue K toán NbA
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nu&c qua TABMIS LKB, các dun vj lint ':
+ Tai dun vi KBNN lap lênh thanh toán LKB di, ch9n ngày hach toán
31/12/2021 (ngày thanh toán kéo dài), nhp dung ma dja bàn dun vj chuyén.
Riêng di voi tái khoàn 3939 chi tiêt them ma quan h ngân sách du 9 tuang
frng vOi NHTM (MIB-9086199, Seabank-9095852, VP Bank-9095853, SHB9095854, Techcombank-9095855, ACB -9099706, OCB-9099707, MSB9099708, TPBank-9099 709, HDBank-9099 710, Lien VietPostBank-9099 711).
+ Tai don vj KBNN hoàn thien LYE LIKE den: Dôi vOi các lenh thanh
toán có ngày bach toán 31/12/2021 lcéo dài, nêu thuc nhiem v thu, chi cüa
niên do nãm 2021 thI d "nut" tIch mac dinh là "Nãm nay" (không thvc hiên tIch
nut "Nàm truâc" trén man hInh thanh toán).
+ Dôi voi cac dun vj KBNN có lct chuyn thu hO, chi ho YESPDT loai
tiên ngoai te và VND: Dan vj thrc hien két chuyên loai tin ngoi t tru&c, sau
do môi k& chuyn loai tin VND; s tin Ret chuyn can cü trên s du tài khoàn
thu hO chi hO (S S2-02,KB/TABMIS) theo tirng loai tiên.
- Kêt thñc ngày 3 1/12/2021 kéo dãi, các KBNN tinh kim tra, di chiu
dam bào kh&p dung s lieu ké toán, thanh toán LKB di, dn trên dia bàn và gui
báo cáo d& chiu sé lieu thanh toán - Ké toán Lien Kho Bac mu s B710aIKB/TABMIS (dEd vOi dja bàn tinh chi phát sinh lo?i tiên VND), mu s6 B7lOb/KB/TABMIS (di vOi dja bàn tinh phát sinE cà loai tin VND va ngoi t)
v Phông Thanh toán, Cic K toán Nhà nutc, KBNN truó'c ngày 15/01/2022,
Mng thai gui bàn File ye dja chi email: Phongthanhtoandientuvst.gov.vn.
+ Tai các trung tam thanh toán tinh, s du tài khoàn lien kho bac di nOi
tinh (TK 3851) phài bang s du tài khoán lien kho bac dn nOi tinh (TK 3854)
trén toàn dja bàn.
+ Tai trung tam thanh toán toân quôc, so dii tài khoàn lien kho bac di
ngoai tinE (TK 3861) phài bang sO dii tài khoán lien Rho bac den ngoai tinE (TK
3864) trén toàn quOc.
* Lieu 5': 86' ké' tocin bin Máu so B7-l0a/KB/TABMJS (hoac Mu sJ B71011/KB/TABMJS) phái khóp so ké toán trén Bang ('an a'Oi tài khoán (Máu so
B9-0 1/KB).
- Di vOi s' dir tài khoàn thanh toán LKB bang VNE) khi thijc Men
chuyên tài khoán thanh toán LKB näm nay thành TK LKB nAm tnrôc: thvc hien
theo hu&ng dn tai Ti& d, Dim 3.2, Khoán 3, Muc II, Chucing V, Phu luc VII
COng van s 3545/KBNN-KTNIN.
- Dôi voi 5é dir tái khoàn thanh toán LKB bang ngoai t khi thijc hiOn chuyn
tãi khoàn thanh toán LKB näm nay thành tài khoãn thanh toán LKB nàm trirâc d&
vOl t&ng loai tin ngoai t hch toán trên TABMIS qua tãi khoàn trung gian 3396 Phài trá trung gian thanh toán khác bang ngoai t, dun vi thgc hin chuyên theo
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hu&ng dn ti Tiêt d, Diem 3.2, Khoán 3, Mic II, Chirong V, Phi 1ic VII Quy trmnh
Thanh toán dien tu Lien kho bac t?i Cong van s6 3545/KBNN-KTNN.
- Thèi gian bat dâu thvc hien thanh toán dien tü TABMIS LKB cUa näm
2022 Ui ngày 04/01/2022.
3. To chfrc thrc hin cOng tác khóa s k toán vã xfr Iy' kinh phi cni
nãm 2021 trên TABMIS
KBNN cac ep t chüc phân cong thvc hien cong tác khóa sO ké toán va
xCr 1)2 cui nàm 2021 trén TABMIS thee quy djnh
Dé nghj LAth dao các don vj KBNN tinh, huyn chi dao can e trpc tip phu
trách các don vj sfr dung ngân sách th?c hien ph6i hçip, don dc các don vi chU
dng b ti-I, sAp xp thanh toán v&i KBNN noi giao djch Ut gitta tháng 12/202 1 vâ
gifta tháng 0 1/2022, tránh dê don thanh toán vào các ngây cao dim cuãi näm.
4. Nguyen tAc khóa sO k toán và xfr 1 kinh phi cuôi nám 2021
4.1. Nguyen the chung
- Viêe xfr 1)2 thu, chi NSNN cu6i nam dirge thçrc hiCn theo quy dnh tai Diu
64 Lust NSNN; Dik 42 vâ Diu 43 Nghj djnh s 163/20 1 6/ND-CP cüa Chlnh phü
ngày 21/12/2016 cüa Chmnh phü quy djnh chi tiêt thi hânh mt s diu eüa Lust
NSNN; Diu 26 Thông tir s 342/2016/TT-BTC ngây 30/12/2016 quy djnh clii tiM
vâ huâng dk thi hãnh mOt s dMu elm Nghj djnh sá 163/2016/ND-CP ngày
21/12/2016 cüa ChInh phil quy djnh chi tiM thi hành mQt s6 diu cüa Lust NSNN.
- Các nOi dung, thñ tçic chuyn ngu6n thvc Men thee quy djnh tai tiM b, c,
d, d, e, g diem 1, diem 2 Cong van so 1539 1IBTC-KBNN ngãy 11/12/2018 eüa
BO Tãi chmnh ye viec huóng Mn xà 1)2 chuyn ngun ngân sách cuôi nãm 2018
sang näm 2019 và các nàm sau. KM râ seat, xác djnh s dir kinh phi dirge chuyn
nguOn sang näm 2022 the các don vj sIr ding ngãn sách, chñ Mu tir, d nghj eác
don vj KBNN km)2 them mOt s nQi dung ci th nhu sau:
Các khoãn du toán chin thuc hien hoac ehua chi hk, cac khoán dA tam
(trig trong dir toán, sO dir tài khoãn tiên gIn ngân sách cap, hat thai gian chinh 1)2
quyêt toán (ngãy 31/01/2022) chin thçrc Men hoac chua sIr dung hat, dirge
chuyan sang nàm 2022 tip tgc sIr ding, gOm:
a) CM Mu Pr phát trian thvc hiên chuy&i sang narn sau thee quy djnh, cii tha:
- Thai gian thgc hien vâ giái ngân vn ka hoach Mu us cOng trung han vâ
hang näm (bao gm cã các chuong trmnh, dij an dâu Pr sIr dung van ODA va van
vay uu dAi nuàc ngoài) thee quy djnh tai Diêu 64 Luat NSNN; Diêu 68 Luat Dan
Pr cong s6 39/2019/QH14. Thai gian thvc hin vâ giAi ngAn v6n k hoach Mu tu
cOng nãm 2021 den ngày 31/01/2022, ti-it truOng hap ThIr tutng Chirth phü quyat
dinh d6i vâi vOn ngân sách trung uong, HOi dOng nhân dAn cp tinh quyat dinh
dOi vói vOn ngân sách dja phuong cho phép kéo dAi thai gian thut hién và giãi
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ngân vn k hoach Mu Ui cong hang nãm nlrnng lchOng qua ngây 31/12/2022 theo
quy djnh tai Diêu 48 Nghj djnh so 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh
phü quy djnh chi tit thi hành mOt so diu cña Lut Dâu UI cOng. Tru&ng hccp b.t
khã kháng, Chinh phü báo cáo Uy ban Thu&ng vp Quc hi xem xét, quy& dinh
theo quy djnh tai khoán 4 Diêu 4 Nghj quyêt so 34/2021/QH15 ngày 13/11/2021
cüa QuOc hi ye ci? toán ngân sách nhâ nuôc näm 2022.
- Truông hcip bat khá Icháng các chucing trinh, dv an sIr ding vn vay ODA
vá vay iru dãi nhimg khOng giái ngân trudc ngày 31/01/2022, thvc hien theo quy
dinh v kéo dài th?ii gian thvc hien và giái ngân vn k hoach Mu UI cong trung
han vá hng nàm t4i khoán 2 Diêu 68 elm Luat Dâu Ui cOng dirge quy djnh tai
khoãn 2 DiEu 62 Nghj djnh s 56/2020/ND-CP ngày 25/5/2020 elm ChInh phü v
quãn 19 vá sIr dung vOn ho trg phát triên chInh thIrc (ODA) vâ vn vay iru däi elm
các nhà tâi trg nuOc ngoài.
- Cham nht dn hat ngãy thlr 30 kO tIr ngày 31/01/2022, eác dun vj KBNN
hoân thành viec di chiêu sá 1iu ghi thu, ghi chi vn vay ODA vOi chIt Mu UI
theo Mâu biàu sO Ol/ODA kern theo Quyêt dinh sO 2906/QD-KBNN ngây
15/6/2018 elm T6ng Giám doe KBNN ye viec ban hánh Quy trinh kiarn soát chi,
ghi thu ghi clii ngun van h trg phát triên chInh thurc (ODA) và v6n vay 'n dãi
elm cac nhà tâi trg nux9c ngoài trong h thông KBNN.
- DOi vOi v6n tarn 1mg clii Mu UI theo chê d chira thu hi không dua vào
quyt toán. Hat thôi han chinh 19 quyat toán, 5a dir tm 1mg theo ch d chua thu
hi con lai (sau khi tnt di sO np diêu chinh giám trong nãrn quyt toán (nau co)
elm phn vOn tarn 1mg theo cM dO chin thu hi tIr các nàm tnthe) dirge chuyan
sang ngân sách näm sau da quán 19, thu hOi tam 1mg vâ quy& toán phn thanh
toán khi lirung hoàn thành, Ccx quan tài chmnh không phãi lam thIt tve xét
chuyan theo quy djnh tai khoán 3 Diêu 28 Nghj djnh s 99/20211ND-CP ngày
11/11/2021 elm ChInh phIt quy djnh ye quán 19, thanh toán, quyk toán dv an sIr
dung vn dâu UI cOng.
quy trmnh va thIt ti1c kéo dái thOi gian thvc hi6n vâ giái ngân ka hoach
Mu UI cOng hang näm dOi vdi các dv an duçcc cap có thâm quyn cho phép: chIt
Mu tu lam thIt tue dai chiau vâi KBNN ncxi giao djch ye so dir dg toán, trên ccx
sa lieu dèñ chiau khóp dItng, dan vj KBNN no'i chIt Mu UI mIx tâi khoán thuc hen
chuyan s v&i eOn lai chin giái ngãn sang näm sau.
TruOng hop cO van ban elm cp có thãm quyàn cho phép kéo dài thii gian
thuc hiên vá giãi ngan ka hoach v5n näm 2021 sang närn 2022 nhung sau thOi
diam da hIty dir toán theo quy djnh, KBNN nai giao djch phvc hôi kinh phi dã
hIty bO Wang 1mg, lap chirng tir vâ thvc hien chuyên sO dir dv toán ngfin sách
sang nãm 2022 trên h thông TABMIS theo quy djnh.
Luiij):
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(1) Kinh phi chi ddu tic phát trie'n bao grn cá nguón k/nh phi ho sung tic
4 phông ngdn sách, tang thu, tiet k/em chi (khóng bao gm ngun kinh phi dé
thvc hitn bào dicöiig, si}a chira tài san cOng theo quy cl/nh tgi Thong tic sO
65/2021/TT-BTC ngày 29/7/202] cia B3 Tài chInh quy cl/nh ye 42p dv toán,
quán 15, sic dyng và quyét joan kinh phi báo dufn'ig, sira chiêa tài san cóng,);
(2) DO'i vài vJn ngoài nzthc áp dung cc ché' tài chinh trong nzcàc, xilr lj
ticang ty nhzr vOn trong nzthc.
b) Chi mua s&m trang thik bj dã có dÀy dU h so, hgp dng mua sAm trang
thiêt bj 1q truOc ngãy 31/12/2021; chi mua tang, mua bü hang dv tr& quôc gia:
nôi dung trang thi& bj tai co quan, tã chüc, don vj: Thvc hin theo
quy djnh tai Diu 3, Quyt djnh s6 50/201 7/QD-flg ngày 31/12/2017 cüa Thu
tithing ChInh phü quy djnh tiêu chuÀn, dinh mfrc, sü diing may móc, thiát bj.
-

v

- Can cur di chiu, xac nMn, chuyn ngun mua sAm trang thit bj sang
Mm 2022 cho don vj:
Don vi gui KBNN noi giao djch truOc ngáy 10 thãng 2 Mm 2022:
+ Quyt dinh phé duyt dij toán mua sAm;
+ Hqp dting mua sAm trang thiát bj k tnro-c ngày 3 1/12/2021 và con th&i
h?n thvc hin thanh toán d lam can cü di chiu, xác nhn, chuyn ngun sang
Mm 2022 cho don vj.
Lzcuj:
Trong qua trInh thvc hin dv an mua sam trang thié't b/ cO the' gdm nhiu
thành phán (mua thié't b/, tic vdn giám sat, mua phdn mtn, sica chi?a, 1p dçt
chgy thü chi phi quthn 15 dv an...) d thvc hi.n cling dir an trong giai dogn du-cxc
phé duy va cO the cO nhfcng nç5i dung chi khOng cO hcip dOng thIphái dam báo
các n3i dung nay du là phyc vy hqp dng chinh v mua sm trang thiet b/, hp
dOng h trithc ngày 31/12/2021 và cOn thai hqn thvc hin thanh toán, thi du-qc
chuyn ngun sang nám 2022.
c) Ngun thuc hin chInh sách tin luong, trq cAp, php cAp iru dAi hang
tháng, tro cAp môt lAn va các khoán tinE theo tiên luong CO SG, bâo trq xâ hOi.
Ngu&-i thrc hin chInE sách tin hang dugc b6 ti-I trong dv toán NSNN bao
gèm: (1) Ngun tiM kim 10% chi thithng xuyên ngay tü dAu Mm 2021; (2) Các
nguôn thvc hin cãi cách tiên luong Mm tru&c cOn dir; (3) Nguôn thvc hin chInh
sách tin luong bô trI du toán ngân sách Mm 2021 duçic theo d.ôi ma nguôn 14Kinh phi thvc hin chinE sách tiên hong.
Nguôn kinh phi chi trçi cap, phi cap uu dãi hang tháng và trci cAp mtt lAn Mi
vói ngu&i CO cong (theo quy djnh tai tjM c khoân I Diêu 43 Nghj djnh sO
163/201 6/ND-CP cOa Chinh phU ngày 21/12/2016) duçic theo doi ma nguOn 17Kinh phi thkrc hin chinh sách iru dài ngu0i cO cOng vOi cách mng.

12
d) Kinh phi duoc giao tu chü (bao gm cã kinh phi khoán chi quàn 19 tãi
chinh) cüa cáo don vj Skt nghip cong 1p vá CC Ca quan nha nixâc thea ch dO quy
djnh vá thea quy& djnh cüa Thu Wang Chjnh phü; các khoAn vin frq không hoãn
lai dã xác dinh cu the nhiém vv chi:
Nguôn kinh phi dirge giao tçr chü dugc theo dôi ma ngun 13 - Kinh phi
dircxc giao tr chil
Cáo khoán vin trg không hoãn 1i dä xác djnh c th nhim vi chi, gôm cã:
so dir t?i cac don vj dugc giao, sO dir tam üng a cap ngân sách theo ché dO quy djnh
dA lam thu mc xác nhân viên tro, dugc chuyn nguAn sang näm 2022.
d) Các khoãn dir toan duoc cp aS thm quyên b sung tü cap ngân sách sau
ngãy 30/09/2021, khOng baa gm cac khoán b6 sung do các don vj dv wan cAp trén
diêu chinh dy toán dâ giao cüa cáo don vj dr toán two thuOc:
Các khoãn dr toán dirgc cAp có thAm quyn b sung sau ngày 30/09/2021,
ngun khOng ti chü dugc thea dôi mA ngun 15 - Kinh phi khOng tçr chU dirge cap
cO thAm quyn bt sung sau ngAy 30/9.
Licu*
± Dc toán ngán sách giao cho dun vj diccic theo döi ma nguón 15 - Kinh phi
khóng 4 chth dup'c cá'p cô thdm quyén bJ sung sau ngày 3 0/9, den ht ngày
3 1/01/2022 c/nm th dyng hoàc th dyng chwa hCt duvc chuyén sang nám 2022 và
diu chinh sang ma ngun 12- Kinh phi khóng giao ttc chth, khóng giao khoán.
± Khoán dy toán theac cp có thcm quyn b sung tic cá'p ngán sách dzrQ'c
the hin trong van ban cña Thu tzcóng Chinh phz Bç3 Tài chinh dJi v&i don 4
thuac ngán scich irung irong; van ban cüa (Jy ban nhán dan, CQTC dói vol don
vi thuç5c ngc2n sách cl/a phu-ung (khOngphái tic quyét cl/nh giao die wan cza Don
vi die toán cap I).
e) Kinh phi nghiOn ciru khoa hçc (thuOc linh vvc kihoa hçc vA cOng ngh)
b6 tn cho cáo d tãi, dir an nghiên elm khoa hpc dirge cap có thAm quyên quyêt
djnh dang trong thôi gian thvc hin.
Di vdi kinh phi chi cho cáo dç an, d an dang trong thai gian thvc hin,
&m vi quán 19 kinh phi nghiên cüu khoa hpc và cOng ngh gun KBNN noi giao
djch tnrOc ngáy 10/02/2022: VAn ban giao nhim vp nghiên thu khoa hpc elm
cAp aS thâm quyn con thai hn thvc hin.
Khoñn kinh phi nay dirge theo dOi mA ngun 16 - Kinh phi nghiên thu
khoa hpc.
Lun j: Kinh phi nghiên cay khoa hQc thuç3c linh vcc khoa hQc vii cong ngh
du-o'c bO tn tic ma Logi 100-Khoa hQc vii cOng ngh theo Thông tic sO
324/2016/17-BTC ngiiy 21/12/2016 cilia Bç5 truthig Bç5 Tii chinh quy cl/nh h thdng
Myc lyc NSNN (cOc c4 an then khai phO biEn icng dyng khoa hQc khOng thuç5c quy
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djnh tqi die,n nay).
g) Các khoãn tang thu, tiM kiêm clii duqc sü di:ing theo quy djnh tai khoán
2 Diéu 59 cUa Luat NSNN duccc cp cO thâm quyn quyêt djnh cho phép sr
dvng vào näm 2021.
h) Các nhiêm vu chi theo quy dinh ti Khoãn 7, Diu 1 Nghj djnh so
01/2020/ND-CP ngãy 14/5/2020 cña ChInh phü süa dAi, bã sung mOt sé diu cüa
Nghi dinb sO 165/2016/ND-CP ngày 24/12/20 16 cüa Chinh phU quy djnh ye quãn
1, sü diing NSNN dôi vài mt s6 hoat dng thutc flit vi:rc quc phOng, an ninh.
Vic chuyn nguèrn theo quy d4It nêu trén tai Nghj djnh s 01/2020/NDCP duqc áp dijng tir näm 2018.
i) Các nhim vi:i chi thu&ng xuyen trong dv toán dã duqc duyt cho cong
tác phOng, ch6ng djch Covid-19 thrcic chuyn ngun kinh phi theo quy& djnh cUa
ChInh phU, Thu tutng ChInh phü (trén co s& dâ duqc fly ban thubng vii Quc hOi
phé duyt) theo quy djnh t?i Dim 3.2, Dim 3.8 Nghj quyM sá 30/2021/QH1S
ngày 28/7/202 1 cña QuOc hi khóa XV.
Tnr&ng hop có van bàn cUa cp có thAm quyn cho phép chuyn nguôn dv
toán nArn 2021 sang näm 2022 nhung sau th&i dim dã hüy dr toán theo quyêt
djnh, KBNN noi giao djch phçic M kinh phi âä hUy bO tucing üng, Ip chirng tir
và thijc hin chuyên s dii dv toán ngân sách sang näm 2022 trén h thông
TABMIS theo quy djnh.
* Mç5t so 1uu 5 khác v chuyên nguón ngán sách:
- Trw&ng hQp chuyJn nguon ngán scich cho nç5i dung clii mt thuç3c nhirn
vy clii an ninh, quJc phông, cc dan vi an ninh, quJc phông chju trách nhim ye
danh myc, so' k/nh pM diro'c chuyén ngun sang nám sau.
- Vic chuyé'n ngudn, nç5p trá ngán sách nhà nzthc theo quy dinh, xfr lj
nghiçp vy theo quyCt djnh cia cdp có thdin quyn dói vOl tOi khothn tién gfri cña
các don vi an ninh, quOc phông dzrcrc thtc hin tgi S& Giao djch KBNN (Sà Giao
dich KBNN thirc h/en trén cc' sà d nghj ctha Bç5 QuOc PhOng, Bc5 COng an).
4.2. Thôi han chi, tm üng, dà nghj cam kêt chi và hach toán các khoàn thu,
chi ngân sách
a) Th&i hn chi, t4m irng ngân sách (k cã tarn rng vn du Pr xây dirng cc
bàn, vOn irng tnuôc vâ cam kêt chi ti.r ngun vOn irng tnuóc nàm 2021 và các khoãn
chi näm tnuOc chuyn sang nAm 2021) di vâi các nhirn vi:i duge giao trong dv
toan NSNN hang nám dugc thvc hin chrn nhãt den bet ngày 31/12/2021. Thôi
chüng tü rUt dij toán
han dan vi sü dng ngân sách (gm câ chñ dâu w) gun ho
chi ngãn sách, t?m (mg ngan sách, d nghj cam kM chi dn KBNN ncñ giao djch
chrn nht dn h& ngày 30/12/2021. KhOng thvc hin tam frng ngân sách nãm 2021
(cã chi dâu tu phát triên và chi thuông xuyên) trong th&i gian chinh I' quyêt toán
(trtir truèng hop ttm (mg dé thuc hiên bi thu&ng, h trçc và tái dinh cii thI duqc
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thrc hin dn h& ngày 31/01/2022).
b) Các khoãn tam üng dã dü diu kin chi, kh6i luçing cong vic da thrc hin
tü ngây 31/12/2021 trà v truOc ducic giao trong dv toán ngân sách, thi thôi h
chi, thaiTh toán ngân sách duac thuc hién den hêt ngây 31/01/2022 và duqc hach
toán, quyM toán vao ngãn sách näm 2021. Th&i han dun vj sü dung ngân sách
(gOm cá chü du ta) gài h so, chüng tü chi ngân sách (k cá thaiih toán các
khoãn tam &ng), de ngh cam kát chi, theo chC do quy djnh den KBNN nai giao
djch chm nh& dn hét ngày 25/01/2022.
c) D'i vo'i vn vay ODA, vn vay uu däi, thu dv an gui ho s den KBNN
nai giao djch âé xac nhn hach toãn châm nhAt truOc ngây 0 1/02/2022. Thc&i han
hach toán dôi vo'i von ODA va v6n vay uu dãi cüa các nba tâi trq nuOc ngoãi duqc
thvc hin theo quy djnh tai Diu 69 Nghj djnh s 56/2020/ND-CP ngày
25/5/2020, theo do KBNIN nai giao dich hoãn thãnh hach toán các khoán chi tü
nguOn vn ODA, vay uu dãi trong niên dO 2021 thvc hin trong vOng 30 ngày
kê thngày 31/01/2022.
D6i vâi s6 tik da giâi ngân tCi nguôn ODA, vn vay Un däi cüa the nhâ
tãi tro nuàc ngoài cho dv an nhi.rng chua hach toán ghi thu ghi chi cOn 1a tr
nàm 2020 trâ v truôc, KBNN noi giao djch thkrc hin hach toán ghi thu ghi ehi
theo dê nghj cUa chü dàu tu trong pham vi kê hoach vn giao näm 2021 trong
vOng 30 ngày k& tir ngây 3 1/01/2022.
Cáe khoãn chi thuOc k hoach nAm dã duoc KBNN kim soát và chuyên
tiên cho nba thâu, nhâ cung cAp djch vp hang hóa truOc ngây 31/01/2022,
KBNIN hach toán ghi thu, ghi chi vao nién do näm 2021; các khoân chi dä duccc
KBNN kiêm soát chi, chüng tü' chuyên tiên cho nhà thâu, nba cung cap sau ngày
3 1/01/2022, chü du an b6 trI k hoach nAm 2022 dé hach toán ghi thu, ghi chi
theo quy djnh tü khoân 4 Diêu 66 Nghj djnb sO 56/2020/ND-CP.
4.3. S6 dii tài khoán tin gui
4.3,1. So du' tài khoãn tién gui ngân sách cAp den hét ngày 3 1/12/2021
duqc xU 1 nba sau:
a) S' dir tài khoân tin gui các khoãn ngân sách cAp cüa dun vj d toán
den cuôi ngày 3 1/12/2021 di.rçic tiêp tuc thanh toán theo quy djnh trong th&i gian
chinh 1)2 quyt toán. Dn h& thai gian chinh 1)2 quyM toán ma vn cOn dir, thI
phãi nOp trã NSNN; tnt tnu&ng hcip ducic chuyên nguèn sang nàm 2022 theo
hu&ng dn tai diem 4.1 min e 4 phAn II cña COng van nay.
Dôi vo'i sá dir tâi khoãn tin gui khOng sü dining tiêp phãi np lai NSNN.
Dan vi s& dng ngân sách gui báo cáo chi tit sO dir theo Mvc lvc NSNIN dn
KBNN nai giao dich tnthc ngày 10/02/2022 dê phôi hqp thgc hin nOp lai ngân
sách và hach toán giám chi hoc giám tam ürig ngãn sách.
b) S dir tâi khoán tin gui cüa xâ (nCu co) di.rgc chuyn sang ngân sách
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näm 2022 sfr ding theo ch d quy djnh.
4.3.2. s6 dir trén tài khoân tin gui không thu5c NSNN cAp, dirge chuyn
sang nàm 2022 sfr dung theo quy djnh cüa pháp 1ut.
4.4. Xü 1 s dir dv toán ngãn sách
4.4.1. Trách nhim xfr I' st dir dir toán cAp 0, 1, 2, 3 trén TABMIIS
- Trách nhim xi 1' s 1iu dr toán ngãn sách trung wing trén TABMIS
thvc hién theo quy djnh tai Cong van so 1560 l/BTC-KBNN ngày 17/11/2017
cüa B Tài chInh hiróng dn ké toán dii toán, 1nh chi tiên ngân sách trung wing
và Cong van sO 5743/KBNN-KTNN ngày 13/10/2020 cüa KBNN v vic huOng
dn b sung ké toán clv toán ngân sách nba ni.rOc.
- Trách nhim xit 1' s lieu dir toán ngân sách dja phuong trên TABMIS
thrc hin theo quy djnh tai COng van sO 15602/BTC-KBNN ngày 17/11/2017 cüa
Bô Tài chInh hirO'ng dn k toán dv toán, 1th chi tiên ngãn sách dja phucrng và
Cong van so 5743/KBNN-KTNN ngày 13/10/2020 cüa KBNN ye vic hu&ng
dn b sung k toán dv toán ngãn sách nhâ nuOc.
4.4.2. Trách nhiêm xit 1' sE dir dir toán (dii toán cap 4) tai KBNIN
a) Dr toán giao trong nàm cho dun v/ s& dyng ngán sách, die tin, cong
trinh, dEn hé't ngày 3 1/01/2022 thrçxc x& 15' n/nt sau:
- Dv toán ngãn sách giao eho dcrn vi sit dirng ngân sách (bao gm the
khoàn dv toan dirge cAp có thAm quyn bO sung sau ngày 30/9/202 1 và trong nàm
2021; các khoãn dv toán dugc giao hoc bO sung nãm 2022, phài hach toán vào
niên d ngân sách nãm 2021) dn ht ngày 3 1/01/2022 chin sit dvng hoac sit
dung chin h& (ggi là 5 dir 1v toán) con dir ti ma nguOn 15- Kinh phi khOng tir
chü dirge cap có thAm quyên bO sung sau ngày 30/9, dirge chuyên sang nãm 2022
và diu chinh sang ma nguOn 12- Kinh phi không giao tr chü, ichOng giao khoán.
- Dv toán ngân sách giao cho dun vj sit di,ing ngân sách, dv an, cOng trInh
(bao gm dv toán giao dAu näm, các lchoàn bO sung trong nàm, diêu chinh trong
nãm) dn h& ngày 31/01/2022 chira sit dung hoc sit ding chua bet (gpi là so dir
dv toán) bj hñy bO; trIr các tnu&ng hgp dirge chuyên sang ngân sách näm 2022
chi tip theo hu&ng dn tai Khoàn 4.1, Mvc 4, Phân II cüa COng van nay.
- Viêc chuyn s dir du toán thuôc din dirge chuyn nguAn theo huông
dn ti dim 4.1 mpc 4 phAn II cüa Cong van nay sang ngãn sách nàm 2022 chi
tip thuc hiên nhu san: Chm nhAt dn hét ngày 10/02/2022, các don vi KBNN
thvc hien d& chiu và xác nhan s6 dir dv toán con 1i vOi don vj sit diingngân
sách (theo mâu sO 20f, kern theo Nghj dinh sO 1 l/2020/ND-CP). Can cit két qua
d& chiu s& dir dv toán, KBNN noi giao djch cO trách nhiëm lap chirng Ut vã
thuc hiên chuyn s dir dv toãn ngân sách (cho cã 4 cAp NS) sang närn 2022 trên
he th6ng TABMIS theo quy dinE.
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b,) Dr toán thig trithc
Hat ngây 31/01/2022, so dr toán üng truâc chin sIr dpng hoc sIr d,ing
chin hét khOng duqc chi tiap vã bj hu' bô; trli các trubng hgp dugc cap cô thâm
quyên quyat djnh cho kéo dâi.
Lieu 5: Di vOl diç toári &ng trzthc, den he't ngày 3 1/01/2022, can th ke't
qua dói chiê'u so' dir dij toOn &ng trithc cOn lcd dOi vOl dan vi sic dyng ngOn sách
vâ cc quan tài chin/i, KBNN cOc cOp thic hin rà soát sO' dir tocin &ng tnthc kinh
phi thzr&ng xuyén tOn tai ctha cac nOm trzthc, chira sic dung hogc sic dyng chira
Mt, KBNN thtrc hin hüy bO cic tocin theo quy d/nh, ti-ic trzc&ng hap dircrc cOp cO
thOrn quyn cho phép kéo dcii thai gian than/i toOn.
4.5. Xli 1' s d's tam 1mg, 1mg truôc ngân sách cüa dan vj sIr dung ngân sách
4.5.1. S d's tam 1mg ngân sách cüa dan vi sIr dung ngân sách dan hat
ngày 3 1/01/2022 thrgc xli l' nh's sau:
- Cáe khoãn tam 1mg trong dkr toán theo cha d dan hat ngày 31/01/2022
chin dü thU tic thanh toán (gpi là sO d's tam 1mg) phâi nOp lai ngân sách, trIm các
trubng hcip dugc chuyên sang ngãn sách nàm 2022 chi tiêp theo hutng dn tai
diam 4.1 muc 4 phân II cUa Cong vAn nay.
- St tam 1mg cUa các trudng hcrp dugc chuyan sang ngãn sách nAm 2022
chi tiap dirge thirc hiên nh's sau: Chm that den hêt ngày 10/02/2022, dan vi sIr
ding ngân sách (gOm cà chIt dâu tir) dOi chiêu so d's tam 1mg voi KBNN nai
giao djch (theo mu so 20f, kern theo Nghj djnh so 1 1/2020/ND-CP). CAn cIr
quy dinh ye chuyên nguôn ngân sách (th&i han dirge chi, nOi dung d? toán cap
cô thâm quyn giao và diu kin dugc chuyan ngun cIta các khoin chi), KBNN
nai giao djch dôi chiêu, xac nhn so d's tam 1mg chua thanh toán cho dan vj và
thvc hin chuyan sO d's dij toán ngãn sáeh nAm tnthc (tuang 1mg vâi s d's tam
1mg) sang dv toán ngân sách nAm sau theo quy djnh.
- S d's tam 1mg cOn 1a khOng dirge chuyan ngun sang nAm 2022, dan vj
sIr dung ngân sách phái np lai ngân sách tr'sOc ngày 10/02/2022. Sau ngày
10/02/2022 nêu chin np, KBNN nai giao djch thu hôi bang each trIm vào dir
toán dirge giao nAm 2022 cô cling ni dung vó'i khoãn thu hAi. TnrOng hgp dij
toán nAm 2022 khOng giao hoc giao thp han sO phâi thu hi, KBNN thông báo
cho CQTC cUng cap dé xfr l2.
Các khoán tam 1mg phài thu hi ma chin thu hi thrgc (ka cà khoân dA chi
ngân sách bAng Inh chi tiên hoc rUt dv toán chi ngân sách do KBNN kiam soát
ehi nhung phái thu Mi theo quy djnh): KBNN hach toán vâo tâi khoán tam 1mg
cIta nAm ngân sách do, không thire hin haeh toán sang tâi khoán tarn 1mg trung
gian. Hang nAm, KBNN báo cáo gUi CQTC dOng cap, UBND xA d& vOi ngân
sách cap xA dê xli 1'. Khi thu hOi sé hach toán giám sO t.m 1mg, lcbOng hach toán
vào thu NSNN (vie hach toán theo huOng dn COng van s 3545/KBNNKThN).
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4.5.2. Xü 1 so du tam 1mg trén cac tài khoãn tam 1mg khOng kiêm soát dv
toán
Theo lchoán 4 Diu 8 và khoãn 11 Diêu 18 Lut NSNN, thi moi Ichoãn chi
ngân sách phái có trong dir toán duçxc cap có thâm quyn giao, tài khoãn tam frng
khOng kim soát dv toán d hach toán chi khi có dj toán nlumg không phân bã,
giao cho dan vi thy hi.r&ng. Các dun vi KBNN không duqc phép phát sinh tâi
khoán 1531 — Tam 1mg kinh phi chi thutng xuyén lchOng kim soát di toán (trü
ngân sách xa). Tru?ing hccp hat ngày 31/01/2022 con sEi du tài khoán, d nghi cac
don vj KBNIN có van ban gui CQTC dé nghj xfr Is'.
4.5.3. Xü so du tam 1mg, 1mg truâc
a) Thai han xü 1'
- X& 19 so' dir tgm thig, &ng trirác di vâi kinh phi thir&ng xuyên tIc nám
2016 trà v trir&c ('né'u cO), sO' dir avg tnthc dOi vài kinh phi du tic XDCB, sO'
dir &ng frithc chuyén giao:
Thai diem Mt ngày 3 1/01/2022, so dir tam avg dO'i vO'i kinh phi thzcO'ng
xuyên, sá dir avg trithc dO'i vOi kinh phi ddu hr XDCB, sO dir avg tnthc chuyén
giao dzrc'c chuyén sang tâi khoán tzro'ng avg nám 2022 theo döi tiép. KBNN các
cap thrc hin chuyén sang nám 2022 theo quy ct/nh.
Lu-u 9: DOi vOl so dir avg tnthc kinh phi thirO'ng xuyên tic nám 2016 tró v
trzr&c, sO' dir (né'u cO,) trén tài khodn &ng tnràc kinh phi chi thzr&ng xuyên (bao
gtn các TK 1554, 1557, 1563, 1574, 1577, 1583, 1598) den hét ngày
3 1/01/2022, KBNN các cap thirc hin chuyên sang nárn 2022 theo quy djnh dé
theo dói thu hOi khi có quyêt dlnh cia cap cO thám quyén.
b) Quy trInh xli 1
- DO'i vOl sá dir tqm (mg kinh phi thirc'nig xuyên, sá dir &ng trtrO'c dO'i vOl
kinh phi du tic XDCB, so' dir &ng tnrO'c chuyén giao:
KBNN các cAp thLrc hin các buóc chuyan s du sang nAm 2022 trén h
th6ng TABMIS theo quy trInh hithng din.
- DJi vOl sO' dir avg triràc trên cOc tài khoán khOng kié',n 50th dv toán
chuyhi sang nám 2022
Sau Ichi di chiau khóp dñng sã 1iu gifta CQTC vâ KBNN, ka toán
KBNN can cli vâo Phiëu diêu chinh sO 1iu ngân sách cüa CQTC, ghi (OL):
TaikS' 13/2021:
NciTK 1698, 1837, 1898, 1999
Co TK 1598, 1737, 1798, 1989
Tai k3' hiên tai nàrn 2022:
NoTK 1598, 1737, 1798, 1989
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C6TK 1698, 1837, 1898, 1999
4.6. X1r 1

so

du cam kêt chi tai KBNN các cap

4.6.1. X1r 12 các lchoán cam két chi tü dv toán tam üng, 1mg truOc.
Các khoãn cam kt chi tü dv toán tam 1mg chi thithng xuyên, dv toán 1mg
tmóc chi du Pr, s du chua thanh toan cña các khoãn cam Ret chi thuc hiên thu sau:
Thbi dim hét ngày 31/01/2022, KBNN thuc hin chuccng trInh chuyn
ngun s du cam kt chi vâ dv toán tam 1mg tucrng 1mg chuyên sang nãm 2022.
4.6.2. XCr 1 các khoân cam Ret chi tir dr toán chi duqc giao trong nãm
V nguyen tc các khoân dä cam k& chi thuc nàm ngân sách nào chi duçic
chi trong Mm ngân sách do, thñ han thanh toan dôi vói các khoãn da cam Ret chi
phü hcip vOi thM han chi quy djnh di vó'i các khoân chi thuông xuyên và chi dAu Pr.
- Sau ngày 3 1/12/2021, s dii cam kêt chi cOn 'aj ducic tiêp tic thanh toán
cMn h& ngây 31/01/2022 cho các thim vi dâ cO khOi hugng, cong viec thvc
hin dn ngày 3 1/12/2021.
- Sau ngày 3 1/01/2022, so cam Ret chi chua sfr dpng hoac su dmg chua
hEt phái bj hu' bO, trü trirOng hcrp: s dii dv toán duqc phép chuyn sang nàm
2022 chi tiêp theo huóng dan tai diem 4.1 mic 4 phân II cüa Cong van nay,
KBNN thvc hien chuyên cam k& chi cña don vj dir toán hoac chü du tu sang
nãm sau d theo dOi, quán 1' và thanh toán tip.
Vic thvc hien chuyën cam két chi sang Mm 2022 theo quy trmnh (theo
huOng dn xü 1 cuM k' hu&ng dn tai COng van s 3545/KBNN-KTNN.
4.7. D& v&i kith phi bt sung cO m11c tiêu.
Vic sIr diing v6n, kinh phi b sung cO m%Jc tiêu phái theo dung mxc tiêu quy
djnh Tnuông hqp ngãn sách cap du&i sIr dixng không dung mvc tiêu hoc sIr dung
khOng h&, phái hoàn trá ngân sách cp trên.
5. Vé thyt hin chuyên nguôn'
5.1. Can cIr và chlrng tIr hach toán chuyên ngun
Chlrng tIr hach toán chi chuyên nguèrn thrc hin theo quy djnh tai COng van
s 35451KBNN-KTNN vã van ban cüa cap có thâm quyên.
5.2. Mt s hru 2 thvc hin các chucmg trinh trên h thông TABMIS
A

A
.
- MQt so
imi y Rhi
su dung hç thong TABMIS theo Phv itic so 03- Mpt so
urn ,2 v viêc thvc hiên các chuong trInh h thông.
A

A

- Trong qua trInh vn hãnh, nêu cO vu1mg mac v h thing, các don vi
thông báo kip th&i thông qua kênh h6 trg tp trung (dja chi email
hotrocnttvst.gov.vn ). Tnuäng hçrp ho trci nghip vv khác, dun vi tham khão
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DanE sách can bO h6 trg cui nãm 2021 theo Phi 1ic s 04- Danh sách can b
tham gia ho trq khóa so ké toán và quyêt toán ngân sách cuôi nãm 2021.
- Vic chuyn s, chuyn ngun trén chuong trinh KTKB-ANQP thvc hin
theo Ph%1 Iic so 03 kern theo Cong van sO 6453/KBNN-CNTT ngây 20/11/2019
elm KBNN hutng dan cong tác dam báo vn hãnh h thông cOng ngh thông tin
phic vii khóa sO, quyOt toán 2021 và chuyên sO 2022.
6. Danh muc báo cáo nám:
6.1. DanE miic báo cáo tài chInh, báo cáo quán trj
Thvc hin 1p vâ liru báo cáo djnh k3T theo tháng, näm theo quy djnh.
Trong th&i gian chinh 1 vá hêt thai gian kéo dài viec thvc hin và hach toán
thanh toán theo quyêt djnh elm cap eO thâm quyên, thvc hin I3p và km báo cáo
dOi vâi cáe báo cáo cô thay dOi sO 1iu so v&i báo cáo 12 tháng (nhu: báo cáo
thu, chi NSNN, báo cáo dg toán, bang can dOi tài khoàn näm tru&c...).
6.2. Danh rnvc mu biu
KBNN các cAp thirc hien 1p và luu báo cáo theo hu&ng d&i tai Pki içic
02 - Danh mpc mâu biêu kern theo cOng van nay.
IV. To chfrc thu'c hiên
Giám dcic S& Giao djch KBNN, KBNN các tinh, thânh phé trirrc thutc
trung ucxng có trách nhiem nghiên thu nOi dung hixóng dântrên day và các van
bàn khác quy djnh ché dO khóa sO ké toán da ban hành dé triên khai, tO chfrc
thvc hin khóa sO kê toán nàm 2021 dam báo an toàn va chmnhxác, chju trách
nhiern phô biên nOi dung den các don vj, cá nhân có lien quan ye cOng the khóa
sO ké toán nãm 2021.
Trong qua trmnh thvc hiên, nu cô wr&ng mAc dà nghj phán ánh kip thôi v
Kho bac NM nuOc (Czc Kê toán nba nuàc) tie nghiên elm, thông nhât giãi quyêt./.

Noinhin:

- Nhtr trén;
- Lanh dao KBNN (dE bao cáo);
- Vi,! NSNN, HCSN, DT;
- Vi,I PC, TCQPANDB;
- Cue QLNTCDN; QLCS;
- Sâ Tái chinh cáe tinh, TP;
- Vu KSC; THPC; Cue QLNQ;
- Li.ru: VT, KBNN (148 bári).ç4/

KT. TONG GL&M tiOc
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en Mnh Cu*ng

Phu lye 01
DANH MUC CAC VAN BAN
(Kern theo Cong van sJ 6565/KBNN-KTNNngày 15 tháng 12 nãrn 2021 cáo KBNN)
STT

Danh muc the van ban

1

LutNgân sáchNhânuo'c s6 83/2015/QHI3.

2

Lut DAu tir cong so 39/2019/QH14.
Nghi dinh sá 163/2016/ND-CP ngày 21/12/2016 cüa ChInh phü quy
djnh chi tiêt thi hãnh môt s diu cüa Lu@ NSNN.
Nghj dinh s 40/2020/ND-CP ngãy 06/4/2020 cüa ChInh phà quy djnh
chi tiêt thi hành mt sO diu cüa Luât Dâu Ut cOng.
Nghj djnh s 1 1/2020/ND-CP ngây 20/01./2020 cüa ChInh phü quy djnh
ye thfi tuc hânh chInh thuôc linh nrc KBNN

6

Ngh dinh sO 56/2020/ND-CP 25/5/2020 cña ChInh phü ye quãn 1 vã silt
dung von h trg phát trin chinh thüc (ODA) và vOn vay in däi cilia các
nba tài trg nuâc ngoãi.

7

Nghi dinh s6 80/2020/ND-CP ngáy 08/7/2020 cUa ChInh phil quãn 1 va
silt dvng vin trçi không hoãn lad không thuOc h6 thy phát triCn chInh thilrc
cilia các ca quan, tO chusc, cá nhan nuOc ngoài dành cho Vi@ Nam.

8

Nghi dinh s 99/2021/NDCP ngày 11/11/2021 cia Chinh phU quy djnh
ye quãn l, thanh toán, quyCt toán dv an silt dung vOn dâu Ui cong.
Thông Us so 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy djnh chi tiêt vâ
huàng dn thi hãnh môt 5A diu cña Nghj djnh s 163/2016/ND-CP ngáy
21/12/2016 cUa ChInh phü quy djnh chi tiOt thi hành rnt sO diêu cilia
Luât NSNN.

10

Thôngtu s 72/2017/TT-BTC ngãy 17/07/2017 cüa B Tãi chinh quy
dinh ye quán 1' silt drng cac khoãn thu tilt hot ding quãn 12 dv an cña
các chü dâu Ut, ban quán 1 d an sü ding vOn ngân sách nba nuOc.

11

Thông Us s 85/2017/fl-BTC ngày 15/08/2017 cUa B Tãi chInh quy
dinh vic quyCt toán tInh hinh silt diing vOn dâu Ut nguOn ngân sách nba
nuâc theo niCn dO ngãn sách hang nAm.

12

Thông ftc s6 123/2014/TT-BTC ngày 27/08/2014 cüa BO Tad chinh
huO'ng dan tO chilic vn hânh, khai thác h thông 'thông tin quân 1y' ngân
sách và k.ho bac.

13

ThOngtu s6 08/2016/TT-BTCngãy 18/01/2016 cilia Bô Tad chInh quy
djnh ye quãn 1, thanh toán vOn dâu Us silt d'ing nguOn vOn ngân sách

2
Danh muc các van ban

STT
nhà rnrOc.

Thôngtu sé, 109/2020/TT-BTC ngây 25/12/2020 cüa B Tãi chInh quy
dinh ye to chüc thuc hien d? toán NSNN nãm 2021.
15

Thông tu s 77/20 17/TT-BTC ngày 28/07/20 17 cña B Tãi chInh huàng
d.n ChC d kê toán Ngân sách nhâ rnthc vã boat dông nghip vi Kho
bac Nhà nuOc.

16

Thông tu siS 19/2020/fl-BTC ngây 3 1/3/2020 cüa B Tài chinh süa dôi,
hO sung mt s6 diu cüa Thông tu so 77/2017/TT-BTC.

17

Thông tu s 06/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 süa dôi, b6 sung mt s
diêu ciia Thông tu sO 72/2017/TT-BTC ngãy 17/7/2017 cña BO Tâi
chinh quy djnh ye quãn Ii', sü ding các khoán thu tü hoat dng quãn 1
dv an cüa các chfi dâu tr, ban quán 1' dr an s& dung vOn NSNN.

18

19

Thông tu s6 89/2021/TT-BTC ngãy 11/10/202 1 cUa B Tâi chinh quy
dinh ye quãn 1)? vâ kiêm soát cam két chi ngãn sách nhà nuâc qua
KBNN.
nhUng
Nghj quy& s 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 cüa ChInh phü v
nhiêm vu, giâi pháp chü yu thuc hin kê hoach phát triCn kinh tC - xã
hi và dir toán ngân sách nhà rnrôc nãm 2021.

20

Nghj quyêt s 34/2021/QFI1S ngày 13/11/202 1 cüa Quc hi v dv toán
ngãn sách nba nutc nàm 2022

21

Nghj quyM s6 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 cUa Quc hi khóa XV

22

Các van ban khác lien quan dn cong tác khóa s NSNIN näm 2021.

Phy lye 02
DANH MVC MAU BIEU
(Kern theo Cong vans6 6565/KBNN-KTNNngày 15 tháng 12 nàrn 2021 cña KBNN)
STT

MAu bi&i s

Ten mu biu

1

01/BC-TGDT

Báo cáo thng hçip tái khoán tin gin kinh phi ngân sách cAp
dugc chuyên sang nam sau (khong phái xét) thuOc ngân sách
TW (tinh, huyn) niên dO... (rnh biéu kern theo Phu luc nay).

2

Mu s6 02

Báo cáo các khoán phái thu theo quyt djnh cüa cAp có thAm
quyên rnu biêu kern theo Phii lye nay).

3

03/DC- CQTC

Bang d& chiáu s6 lieu ca quan Mi chInh (mu bigu kern theo
Phu lue nay).

4

04/TH-TGNH

Bang t6ng hcxp s6 lieu tai khoãn tin gini ngân hang nãm...
(rnau biêu kern theo Php luc nay).

5

OSA B/DC-QTV

Bang d6i chiu s6 lieu các Mi khoán thuQc ph4m vi quyêt toán
von (rnâu biêu kern theo Ph? lyc nay).

6

06/DC BSNS
-

Bang dãi chi6u s lieu B6 sung can di NSNN (mu biu kern
theo Ph? lyc nay).

Mu so 20e

Bang d& chiEu tin gui kinh phi ngân sách nba nuóc cAp cüa
dan vj dirge chuyn ngun sang närn sau thuQc ngân sách
trung irong (cap tinhfhuyn) näm ... chuyên sang nAm (m&i
bieu kern theo Nghj djnh sO 11/2020/ND-CP ngày 20/01/2020
cüa Chinh phU).

Mâu sO 20f

Bang d6i chiu tinh hilt thyc hien dy toan cüa các nhiGm vii
dirge chuyn ngun sang nãm sau cüa ngân sáeh trung nong
(cAp tinh/cAp huyn) theo hilt thinc rut d toán nãm ... chuyn
sang nãm ... (rnu biu kern theo Nghj djnh s6 11/2020/NDCP ngây 20/01/2020 cüa Chinh phu).

M-02/KB/KT

Bang xác nhn so dir Mi khoãn tin gini cUa KBNN vOi ngân
hang (rnau bieu kern theo COng van sO 3545/ICBNN-KTNN
ngày 01/7/2020 cina KBNN).

7

8

9

10

Báo cáo d6i chiu s lieu thanh toán - K toán Lien kho b?c
B7-10a.b/KB/TABMIS (rnAu biêu kern theo COng vAn so 3545fKBNN-KTNN ngáy
0 1/7/2020 cña KBNN).

•

£

Mai, bieu so O1/BC-TGDT

KHO Ba3C NHA NUCC

BAO CÁO TONG HqP TAI KHOAN TIEN GUI KINH PHI NGAN SÁCH cÁ
D(YOC CHUYEN SANG NAM SAU (KHONG PHAI XET) THUQC NGAN SÁCH TRUNG U'aNG NIEN eQ 2021
Don 4: D6ng
STT

Ntii dung

1

2

A

Dc'nvj dvtoáncâpl

I

Kinh phi thutng xuyen
Kinh phi khoán, tv chü

Tinh chAt nguôn kinh
3

Chu'o'ng

Loai, Khoân

Myc, Ti6u myc

s6 tthn

4

5

6

7

____________

Kinh phi khOng hi chü
2

Kinh phi chLnrig trinh myc tièu

B

Donvidytoáncâpl

I

Kinh phi thu'&ng xuyên

C

Do'nvidv'toáncâpl

ngây
Ngu'o'i 1p

1(6 toan tru'&ng

tháng

Giam dc KBNN

Ghi chU:
Can cO' St qua ra soát, xác nhan s6 kinh phi trên tài khoân 3711 nàm 2021 du'qc chuyón ngu6n sang nam 2022
- KBNN cdp hu$n t6ng hqp thea don 4 dv loan cap I: Dan 4 cap I thuQc ngân sach cap tren: tdng hq'p thea cap ngan sãch, g&i KBNN cép tinh.
- KBNN cap tinh táng hop thea don vj dv' bàn cap I: Dan v/ cap I thuQc NSTW gUI KBNN (Cyc Ké toán nhO nu'&c)
- S& Giao d/ch: t6ng hqp theo don vj dv toàn cap I gUI Cuc Ké boOn nhà nu'&c

nàni

KHO B4LC NHA NU'€IC

Mâu sJ 02

BAO CÁO CAC KIHOAN PHAI THU THEO QUYET DJNH CUA CAP CO TRAM QUYEN
So dir den hét ngàyhiu 1w ..../....I
Den hét ngãy kêt sô ...../...../.....

Sn

Ni dung

Co quan ra
quyêt djnh

I

Ma DVQHNS/
Ma dôi tirqng
np
Phãi thu tir khoãn chi dâu tir NSNN

II

Phãi thu tIr khoãn chi, tam 1mg chi thtr&ng xnyên

HI

Phãi thu tim the khoán tin gill

Cp
NS

Ten don vj, cá
nhân

S tin

Tong cong:

Lp biu

K toán tnr&ng

ngày .... tháng
nám
Giám doe

Ghi
chü

Man s603 /Dc-CQTC

KHOB4CNHANUOC
BANG DO! CHIEU sO LIEU CQTC

Dcii vj tInh: ddng

STT Ma TKKT

Ma NDKT

ngày

thàng

Ma dp NS

Ma DBHC

Ma chtro'ng

Màngành

Ma CTMT,

ngây

nàm

xAc NHAN CIJA KHO BIC
K toán tnr&ng
K toán

Mangu6n

thang......näm......

CU QUAN

K toán tru'ô'ng

TA! CHINH
Thu tnr&ng thni vj

35
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Mau bieu so 04/rH-TGNH

KHO BAC NHA NU'ÜC

BANG TONG HOP sO LIU TAI KHOAN TIEN GUI NGAN HANG
Nam

Dan vi tlnh : d6n

Doanh s6 phát sinh trong k9
SIT

Ten don vi

SO hiêu TK

So du' cuOl k

SO du' dAu k'
Ncr

I

CO

TaiNHNhànu'àc
KBNN
KBNN
KBNN

II

Ti NH Thu'ong mi NH

I

Ngan hang Nno&PTNT
KBNN
KBNN
KBNN

2

Ngán hang Cong thtnng
KBNN
KBNN
KBNN

3

Ngânhángd'uttiPT
KBNN
KBNN
KBNN
Tóng cong

Ohi chü: (Giái thich chOnh lOch, cac vn dO lien quan)
ngay .......tháng .....nàm
Lp bióu

Kó toãn trutng

Giám Mc KBNN

=

A

.2

Mau bieu so OSAIDC-QTV

KHO BAG NHA NU'&C:

BANG DOI CHIEU SO LIU CAC TAI KHOAN THUQC PRAM VI QtJYET TOAN VON KBNN
GiO'a Kho bac Nhà nut và KBNN....

D&n vj: dóng

s6 lieu chinh 19

-

So du'dên 31/12

sä du'

Doanh sO phât sinh

SHTK
SHTK
1

Nc'

CO

4

5

Nt

Co

No

CO

7

8

9

10

6
3817

3814

USD

USD

3815

3818

3862

3882

VND

VND

USD

USO

EUR

EUR

3883

3863

VND

VND

USD

USO

3865

3885

3866

3886

Ké toãn

Ké toán tru'âng

ngAy
tháng .....nám
Giám dOc KBNN

Ghi chü: Biéu nay dOng d4 d6i chi6u s6 lieu giO'a KBNN Va KBNN tinh, thánh ph6 tri,rc thuc TIJ,

KHO BAC NHA NUtYC.

si6t, s6 05B/DC-QTV
Ngay Isp:

BANG eOi CHIEU SO LIEU CAC TAI KHOAN THUQC PHI9LM VI QUVET lOAN VON KBNN
Giira KBNN
và KBNN

Dan v: dÔng

só lieu chinh l'

56 dir den 31/12
Co
4

5

3862

SHTK
6

Doanh so phãt sinh
Nv

Co

7

8

SO du'

CO
9

3882
VN D

VN D

USD

USD

EUR

EUR

3863

3883

3865

3885

3866

3886

3825

3828

3852

3872

3853

3873

3855

3875

3856
-

Ké toán

, ngây......tháng.....pam

Ke toân tru'ô'ng

Giám dôc KBNN

Ohi chü: Bi&u nay dung d4 dOi chiêu so lieu giO'a KBNN tinh và KBNN qun, huyGn try'c thuôc.

10

Bi6u sd 06/DC-BSNS

KHO BAC NHA NLKYC..

BANG DOI CHIEU sO LIEU BO SUNG CAN DOP NGAN SACH MEN DQ
11, ngay ./. .120... d4n ngáy ........120...

S6cfliNS
cap trén
b6 sung
cho MS
c&p duti
(3)

Nôidung

STT

(2)

(1)

Trong dO

Trong do

s6 chiNS cp trê'i theo

s6 chi NS c&p

hinli th(vc GTGC (Can cr
trAn sO litu ghi chi do
KBNN cAp trén cung cap)
(4)

trOn theo
hinh thU'c dçr
toán t?i tinh
(5)

So thu
MS Cp
du'O'i
(6)

sOthu NS cAp
duti theo hinh
thCc rUt dçr
toán
(7)

so thu NS
cAp duti

Chènh
Itch

theo hinh
th&c GTGC
(8)

(9)=(3)-(6)

56 vOn Cing tri.ràc
b6 sung MS
TM....
TM....

__

86 vOn giao trong
närn (BO sung, diAu
chinh)
TM
TM
TM
TM
TM
TM

I

ngay...tháng... nàm...

ngay...tháng... nãm...

CQTC d6ng cAp xác nhn

KBNN cAp du'ó'i
K6 toán

K toán tru&ng

Giam dóc

Ké toán tru'ó'ng

Thu tnJ'O'ng

Nguyen
nhân
(10)

Qny trInh di chiu s lieu
1.081 vói NSTW
- KBNN tinh phM hcip S& Tài chmnh rà soát, d& chiu, thvc hien tng
hap sO lieu thu-chi NS theo hInh thüc rut dij toán tai tinh và so chi NSTW
(bao gm cá GTGC).
- So Tái chInh can cir s lieu do KBNN tinh cung d. thvc hien di
chiêu, tong hap các sO lieu gài Viri NSNN, Cvc Quán 1)2 Ny vã TCDN kern
thuyt minh (nêu co).
- Cic Quãn 1)2 nçi vã Tái chInE di ngoai can cü van ban do SO Tãi
chInE gui xem xét, giâi quyêt kjp thOi nhOng vuOng mac theo dung quy
trInh.
- Cic KTNN can cü s lieu báo cáo do KBNN tinE gfri thvc hien
tong hgp so lieu toàn quc gui Vii NSNN, Ciic Quán 1)2 ny và TCDN.
2. 0ôi vol NS dia phtrong
- VP KBNN tinE lap báo cáo chi NS tinh bã sung NS huyn chi ti&
theo t&ng huyn gui KBNN huyn qua thu dien tà.
- KBNN qu3n, huyn tOng hap s lieu thu-chi NS theo hinh thüc rift
dr toán tai KBNN huyn và sO rat dv toán chi chuyên giao theo hinh thurc
GTGC 1p biu d& chiu s lieu gfri Phông Tài chinh huyn vá KBNN
tinh.
- VP KBNN tinh can cit s báo cáo do KBNN huyn giti, thvc hien
tng hap s lieu toàn tinE gui SO Tài chInh.

Phii luc 03
MQT sO LUU t KHI THU'C HIN CAC CHU'ONG TRINH H THÔNG
(Kern theo Cong van sJ 6565/KBKN-KTNN ngày 15 tháng 12 nárn 2021 cña KBIVI%)
1. Vn hành h thông TABMIS:
D dam báo h th6ng vn hành n djnh vào thai dim cui nãm, d nghj
các don vj quán trit ngu&i sü diing h thông can thoát khôi ché dO dang nhp
bang ô "Däng xuât" khi không lam vic trên h thông TABMIS.
2. Di vói két s thu cong vã kêt so ttr dQng:
Các dan vj Kim bac Nhà nuâc thvc hin nghiêm chinh các quy djnh v
cong tác két so thU cong ban ngày quy djnh tai COng van sO 1061KBNNTABMIS ngày 17/01/2014 cUa Kim bc Nba nuó'c.
Dôi h6 trg TABMIS sê tang cuông giám sat vic két so thU cOng ban ngày
cUa cac don vj th&i gian cao diem cuOi nãm, nhãrn phát hin và xü 1? kip thai
các tnrbng hqp th?c hin sai quy dinh, thông báo den dOng chj Giám dOe dan vi
KBNN dé quán triêt, ehi dao, xfr 1 theo quy djnb.
D& vâi ehuang trmnh k& s tçr dng do DOi h trq trung uang thit 1p
thuc hin tr dng vào ban dêm cho 63 bO sO eác tinh, thãnh phO vUi cáe loi
giao djch Ngân sáeh - Dv chi - Thvc. Thbi gian thvc hin tü 19 gia 30 phUt hang
ngày, vi v4y eae don vj không phãi thvc hin chuong trin.h két sO tg dng trén h
thông TABMTh dOi vói eác 1oi giao djch néu trOn.
3. Pal vó'i chtrorng trinh dang b dy toán:
D nghj các V%I, Cvc thuOc BO Tãi chInh thvc hin chucxng trInh ding bo
du toán NSTW tü trung irang xuOng dja phuang vâ chiêu ngugc lai theo dñng
các quy djnb tai COng van sO 19/TABMIS-TK ngày 15/08/2014 cUa Ban triOn
khai TABMIS.
'2

Truông hccp cap thiét can phãi thvc hin két sO vã dOng bo dv tôán ngay
tüc thôi, can bO phé duyêt các Vu, C%ic chuyén quãn thuOc BO Tài chInh thijc
hiên thU cOng trén h thông TABMIIS.
Các giao djch phân b dr toán khác du duqe thvc hin két sã va dng bo
a
dv toán tkr dng vâo buOi trim vâ buôi dêm hang ngày.
4. PM vol chtrorng trInh xfr I cuôi nãm:
Be nghj các dan vj KBNN va co quan Tài chInh phôi hqp xà I hoàn tat
cac giao djch d& dang trén he thông truóc khi tfrçrc hin các chuong trinb xU 1'
cuOi nãm 2021.
- X& 1' cac giao djch dà dang trên h th6ng TABMIIS: Be dam bão an
toàn, chinh xác trong qua trInh hach toán cp nbt so lieu, Ké toán truâng
nghip vv KBNN tinh, thành phO kiëm tra, dOn dOc, nhäc nhO, huOng dn các
don vi lien quan, co quan Tãi chmnh dOng cap, chü dng xfr ly dth diem các giao
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djch d& dang trong ngây, không d tn d9ng. D'M vOi các giao dich d& dang cüa
cáe B5, ngânh trung uang tai Bô so tinh, tru&ng hccp không xfr 1)2 dirge, kjp thai
gui yeu eau ho trg den dja ehi email: hotrocnttvst.gov.vn âé phôi hçrp xü 1)2.
Dàng thbi, sIr dung h thng tra elm giao djch do dang theo dung ni
dung hithng dan xli 1)2 giao djch dO dang trên he thông TABMIS vã huOng dn
sIr dung ehucing trInh tien Ich tra elm giao djch dO dang dã dirge gIn các don vj
tai Cong van gIn SO Tài ehInh vã KBNN so 16864/BTC-KBNN ngãy
25/11/20 16 ye viec tang cuOng rá soát, xl 1)2 giao djch dO dang trên he thông
TABMIS phic vi cong tác khóa so quyêt toán euôi näm 2016.
- Các dan vj thvc hien cong tác xl 1)2 cuôi nàm theo dIng qui trmnh Va iru
tiên thvc hien cáe chucing trinh xl 1)2 cuôi näm vào ngoâi giô hành ehmnh và các
ngày nghi thIr bay, chI nh@, ngày l.

5. MQt s ku khi th*rc hin các chuirng trInh chuyên ngun:
- Theo quy trInh cIa h thErng, tai met th&i diem, can e chi thvc Men mOt
trong eác ehucing trInh ehuyên nguôn sau: (i) Chucxng trInh tái phân Ioai tm 1mg;
(ii) Chuong trInh khl so dir am; (iii) Chuong trInh chuyén nguôn dv man; (liii)
Chuong tiinh dão tái phân loai tam 1mg; chi thvc hien dirge tôi da 02 yêu eau và
chO den khi eác yêu eâu dirge xli 1)2 hoàn thành [or tiêp tçte thve hiên the chuong
trInh kháe. Dôi v&i Chucmg trInh chuyén nguôn km )2 vói lra chgn <B3n có
muon thçrc hin Két sO hilt toán chuyên nguôn khOng> khi do ngithi sIr dvng
can ehçn <không>.
- Trong eIrng mOt don vj, tai clng mit th&i dim ehi 01 can be thvc hiên
cac ehuang trInh xli 1)2 cuôi Mm, không thi,rc hien de trinh lien tiêp dOng th&i
nhiêu chirong trinh xli 1)2 cuOi Mm (him hon 02 yêu eau), ành huOng den h thông
sinh ra lien tiêp cae ehuong trinh con dâi den xung det treo vâ lôi trên h thông.
- Các don vj en thvc hien di&u ehinh dIng quy trInh huóng dan, trait diu
ehinh sau ithi dã ehay chuong trInh chuyên nguôn (Nêu can diêu chinh sO lieu sau
khi chay chuyên nguOn can tham kháo k quy trInh diêu chinh so lieu sau ehuyên
nguOn dé thçre hien eho ehInh xac). Viec diêu ehinh km)2 diêu ehinh dIng ngày
hach than dôi vOi cac khoãn ehi và cam két chi trong giai doan khôa so, dé tránh
ehênh lech so lieu giüa nàm truOc vOi Mm sau và so lieu the ehuong trinh xl 1)2
euOi näm sinh ra không dIng, không kêt sO dirge cáe but toán chuyên nguôn.
Khi chay chuong trInh "tinh toán can dêñ thu chi" cAn thve hien dung
tham so theo quy djnh, dIng quy trinh nghipv. Trat viec ehy sal tham sO h
thOng, sai cap ngân sách, sai ma dja bàn. . . dan den sO lieu phàn ãnh trên bang
can dôi ké toán sai lech.
- Thvc hien kM s6 cáe but toán chuyn nguôn không dung trinh tv dn
den 16i lchông dU qu.
6 . Viêc thiêt Ip tiU tiên dôi vói chtro'ng trInh giao dien thbi gian cao
diem cuOi Mm (bat dãu fir ngãy 21/12/2021 den hét ngày 03/01/2022 vã fir
ngãy 25/01/2022 den het ngãy 28/01/2022):
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- IJu tiên thir that: giao dich nhp but toán, cp nht s6 du tiën gin cüa
dan vj, phãn bô dv toán, dông b dv toán NSTW.
- U'u tiên thi hai: giao dien thanh toán du ra eüa TABMIS sang lien ngân
hang, thanh toán song phirang. Giao dien an ninh quôc phông sang TABMIS dé
giao dien thanh toán ehuyên tiêp, bang kê BK1-03 (s& dyng trong trzràng hciph
thông giao din qua tái, dé dan vi chá d5ng than/i Wan vOl ngán hang bang
phwo'ngpháp thñ cóng).
- IJu tiên thi ba: giao dien du váo TABMIS cüa h thng thu ngân sách
nhà nuOc, lien kho bac, lien ngân hang, thanh toán song phuang.
Ngoài ra các mire in tiên nêu trén, Di ho trci TABMIS thiêt ip luErng in
tiên giao dien dành riêng cho Ho ChI Minh và Ha N5i (dan vj cô so Ricing giao
dich thanh toán un).
-U'u tiên thi tu: liet ké S2-06 và sO chi tiét 52-02 in tiên thve hien ban
ngày dOi vói eác yêu câu phü hgp nghip vu, dôi vii các yêu câu sai quy djnh sê
bj ngãt không cho thvc hien nhu cáe yéu eâu tham so toàn tinh, tham so ti ngây
den ngãy cüa mtt tháng hoac mOt nàm,...
- IJu tiên thi näm: eác báo cáo thu, chi, can dôi kê toán, thuc hiên ban
ngáy cüa Cvc Kê toán nhã nuic, Ho ChI Minh, Ha Ni. Các báo cáo tài chinh
cña cci quan Tài chInh thvc hien ban ngày. DOi vii eác yêu câu thvc hien sai quy
dinh së bj ngàt khOng dirge thuc hien, nhu eác yêu cãu tham sO th&i gian ti
01/01 den 3 1/12, hoac không nhp tham sO ma hieu KBNN(SHKB dé trãng).
7. MQt s tin khi khai thác báo cáo trong thôi gian cao dim
Di vii các dan vi KBNN: các dan vi KBNN in tién khai thác báo cáo
theo chê dO trên môi truông Kho dü lieu thông ké phân tIch nghip vu theo cong
van so S687fKBNN-KTNN ye viec triên khai h thông Kho dft lieu thông ke
phãn tIch nghip vii KBNN, du&ng dan dãng nhp https://tkptnv.vst.gov.vn
Ngoâi ra, các dan vi sir ding chuang trinh khai thác so lieu (KTSLTAB-WEB)
theo ding hiring dan cia KBNN dã gin KBNN các tinh, thành phô tai COng van
sO 2986/KBNN-CNTT ngày 17/11/2014 ye viOc hiring dan khai thác báo cáo
trên bo tien Ich KTSLTAB-WEB. DOi vii mOi tru&ng khai thác báo cáo
TABMIS-BC, KBNIN së không duy trI thvc hien nhu các nãm true.
Dôi vii cci quan Tãi chInh dja phuang: d nghj thvc hiOn dt ljch chy báo
cáo vào ban dêm, thbi gian cao diem cuôi Mm, can ci vào tinh hmnh 4n hãnh
thvc té cia h thOng, KBNN sê nghiên ciru tam ding hoat dng dôi vii tat cá
các báo cáo tong hgp (k hiOu dâu B), th&i gian tam ding ti 07 giô sang den 17
gi& the ngãy cao diem, dugc kIch hoat chay sau 17 giä chiêu horn true den
tnthc 07 giâ sang ngày horn sau.
8. Cong tác ho trçr:
Trong qua trInh 4n hânh h thông TABMIS, nêu ci vuing mac phát
sinh, de nghj các dan vj thông báo kjp thai ye KBNN (Cue KTNN, Cue CNTT,
Vu KSC) thông qua kênh ho trg tp trung (dia cM email hotrocnttvst.gov.vn)

4

quy djnh t?i Cong van s 3034/KBNN-CNTT ngây 29/6/2017 v vice huo'ng
dan môt so ni dung trong cong tác h6 trq 1mg dpng CNTT qua email.. Dông
th&i, theo dOi thuông xuyên the thông báo, chi dao cüa KBNN trên cong thông
tin diên tü KBNN @ortal), diên dan nghip vi và email ye viec hithng dan van
hành h thông TABMILS trong th&i diem cuOi nàm./.

Trang 1

Phy lye 04
DANH SACH CAN BQ THAM GIA HO TRQ KHOA sO icE TOAN vA QUYET TOAN NGAN SACH CUOI NAM 2021
(Kern theo Cong van s 6565 /KBNN-KTNN ngày 15 tháng 12 nárn 2021 cáa flo bgc Nhà nu'àc,)
Th&i gian lr(rc hJ lrçi dIn 19 gilt dill vô'i the ngày tinthug (là' ngày 27 din 29/12/2021; là' ngây 01,02/01/2 022) và (îà' ngây 24 dIn 28/01/2022).
Thô'i gian lr(re IzJ Irp din 21 gilt del vol cáe ngày eao di/m (30,31/12/2021) và (2 7,28/01/2022).
Th&i gian tryffc ho
trçrflqtll

2

Thb'i gian tru'c ho trq Dqt I
TT

Hç và ten

Nhim vy

Vai trO

Din thoi

Thu din tu
27

1. NhOm phy trách chung: h trq, chi do v

cif

Thanh vien

03 Nguyn Thi HiM

Thành vien

01 Tr&n Manh I-là
02 D Bào Ngçc

T trtrOng
Thanh viên

03 Lining Thj H8ng Thüy
04 Phan Thj Lan Hwong

Thành viên
Thành viën

29

30

31

01

x

x

02

25

26

27

28

ch chinh säch, nghip vy

ió truOng

01 Nguyn Thj Hoãi
02 Hoàng Trung Luong

28

01/2021

01/2021

12/2020

Nghip VU ké toán

Nghip ,i Kim
soát chi

0912229224 Hoaintvst.gov.vn
0913548318 Luonght01vst.gov.vn
0904247674 Hienntvst.gov.vn
0912212379 hatmvst.gov.vn
0988622704 ngocdbvst.gov.vn
0912005470 thuylthvst.gov.vn
0912398118 huongptIvst.gov.vn

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

1.1. H try các don vj: Thanhphd Ha ChiMinh; D4n Biên; Bc Kgn; QuángNin/i; Long An; TiJn Giang; BIn Tre; Dà N&ng; Ha Nç3i; Ha Giang; Hái
x
x
x
0979716982 Linhdnvst.gov.vn
Phv trach
01 Dinh Ngc Linh
x
x
0983257699 thaottp02vst.gov.vn
Thàn.h vien
02 Tr&n Thj Phurong Thão
X
X
0985899337 Hoantnvst.govvn
Thành viên
03 NguyM Thi Ngân Hoa
Ho trq nghip Vii và 0934606666 binhntcvst.gov.vn
x
x
Thanh vien
04 Nguyn Thj CAm BInh
cãc chUc nàng khóa
x
x
0945777085 hoatt26vst.goV.Vn
Thành VIÔfl
05 TrAn Thj HOa
s6 trén TABMIS
x
x
0983433085 chienndvSt.goV.Vfl
Thanh viên
06 NguyM DInh Chin
X
x
0978502668 Luonghtvst.gov.vn
Thàth viên
07 Hoàng Thj Lining
x
x
x
0912695858 anhtv02vst.gov.vn
Thanh viên
08 Triëu Viët Anh

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

During; DangNai.
x
x

x
x
X

X

x

x

X

X

x

x

X

X

x

x

TranQ 2
Thô'i gian tru'c h
try oyt ii

ThO'i gian tryc ho try Oct 1
TT

H vã ten

Vai trb

Nhim vu

Din thoal

Thu din tü'

12/2020

01/2021

01/2021

27 28
30 31
29
01
02 25 26 27 28
1.2. H try các dot vi: Ninh Thuán; Bin/i Thuçin; Thai Nguyen; flôa Bin/i; Binh Din/i; P/iÜ Yen; K/iOn/i HOa; Nghé An; Ha fin/i; QuOng Rink; Bin/i Dwang; Tuyên Quang; BOc
Ninh.
01
02
03
04

Ha Minh Viêt
Lam T. Hông Hnh
Hoang Qu5mh Anh
Phm Thi HuyEn

Phu trách
Thanh vién
Thânh viên
Thanh Viên

05
06
07
08

Nguyen Bac Dung
P1mm 1. Phirccng Thüy
Pham Thj Hoài
Iran Thu Trang

Thãnh vién
Thành viën
Thành viên
Thành viên

,,,

Ho trçi nghiçp v và
cãc chuc näng khóa
th TABMIS

0984532798
0904336340
0983869057
0776484464

Viethnivst.gov.vn
hanhIth03vst.gov.vn
athhq0Ivst.gov.vn
Hiiyenpt03vst.gov.vn

0913568985
0982636666
0944948229
0904591256

dungnbvst.gov.vn
t1iuyptpvst.gov.vn
hoaipt03vst.gov.vn
trangtt03vst.gov.vn

x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x

x

X

X

x

x
X
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

1.3. 1-16 try cãc dot vi: Kon Turn, LOm Ddng; Dc Nóng; San La; T/nth Thién HuA; Quâng Narn; QuOng Ngdi; ThO Bin/i; Nam B/nh, Lao Cal; Yen Ba; CO Mau; Bqc LiCu.
01 Nguyn Hng Nhung

0986784060 nhungnh02vst.gov.vn

Phi trãch

02 Lé Thi Lan Anh

Thânh vién

0972919456 AnhItIO2vst.gov.vn

03 Nguyn I. Hãi Yn

Thành vien

0936865333 yennth09vst.gov.vn

04 - Lé --Thj Hanh
,
05 Do Huyén Trang

Thãnhvién
Thành VWfl

06 Mai liii Thày
07 Nguyn Minh Hang

ThãiTh vién

0943383868 thuymt02vst.gov.vn

Thành vién

08 Nguyn Anh Tun

Thành vién

0987988946 hangnmvst.gov.vn
0962402356 tuanna21vst.gov.vn

HO trgnghip Vv vâ
cacchucnangkhOa
s6 trén TABMIS

X

X

x

X

X

x
x

0944525315 Hanh1t02vst.gov.vn
0968573486 trBngdh0lvst.gov.vn

x

x

---x
x

x
x

x
------------

x

x
x

x

x

x

X
x

X

X

x

x

x

x
x
x
x
x
1.4. 116 try the dot vi: Than/i Pica; Lai C/iOu; Nm/i Bin/i; Ba Ria Vfing TOu; QuOng Tr; TOy Nm/i; Bin/i Phtthc; PhO Thp; Bdc Giang; Lqng San, Vinh PhOc; Hrtng Yen; S& giao
dicli.
01 Nguyn Ihj Ha Linh
02
03
04
05
06
07

Nguyn thj Hoa
Lé Thi Thanh
D& I. Huo'ng Giang
BOi Thj Hang
Nguyn D(ic Hôa
Nguyn 1. Bich Hqp

08 Iran thu Phi.rang
09 Chu Quóc Vuong

0982269582 1inhnthvst.gov.vn

Phu trách
ThAnh vién
Thanh vién
ThOnh viOn
Thanh vién
Thành vién
ThOnh viën
Thanh vién
Thành viOn

H6 tro nghip
các chüc nàng khOa
s6 trén TABMIS

0936032369
0915243838
0912626187
0988848246
0913511754

x

hoantl2®vst.gov.vn
thanh1t03vst.gov.vn
Giangdth01vst.gov.vn
hangbt03vst.gov.vn
Hoandvst.gov.vn

X
x
x
x
x

0919061082 hopntbvst.gov.vn
0966680980 phuongnI3vst.gov.vn
0989364893 vuongcvvst.gov.vn

x
X
x

x
x
x
x
x
x

X

X
X
x
x

x

x
x
x

X
x

X
x

X
x
x
x
x
x
X
x

Trang 3

Thol gian true ho
trçrDct II

Th&i gian tryc h try Dyt 1
Yr

Hç vã ten

Vai trè

Nhim vu

Din thoi

Thu din t&
27

1.5. H try các clorn vj: Dc Lác;
01 Luong Dinh Mynh

28 ¶ 29

0968144463 manh1dvst.gov.vn
0916453695 - Hoa1mvst.gov.vfl

02 U Minh Hôa

Thành viën

03 Wi T. Thu Trang
04 Nguyn T. Cãnh Yn

Thành viên

05 Vu Hông Phuçvng

Thành viên

06 Nguyn T. Huyên Trang

Thành viên

07 Nguyn Thj Hin
08 Pham Thj Thu Ngân

Thành viën
Thành vién

ThãIih vien

Ho trg ngi4p vu và
cacchucnangkhOa
sO trén TABMIS

K

K

K

K

x

0983890846 phuongvhvst.gov.Vn

K

K

K

K

K

K
K

x

x

0904699522 trangnth07vst.gov.Vfl

K

K

x

K

K

x
K

x

1.6. H6 try h thSng thanh toán song phuong, phân h thanh toân lien kho bc, lien ngãn hang, thu ngân sách TCS
x
0985276668 anhdtnvstgov.Vfl
Phi,i trách
01 Dinh T. Ngçc Anh
0915115599 Hienvt02vst.gov.Vfl
Thãnh viën
02 VOThjHién
x
0912011924 dungvtvst.gov.vfl
Thành viën
03 Wi Tuãn Dung
0904160676 hiennp03 vst.gov.vn
Ho trq nghip vi
Thãnh viën
04 Nguyn Phuang Hin
x
Thanh toán
0912127919 hienduvst.gov . vn
Thành viën
05 Dang T. Thanh Hién
0936549466 Quynhbtpvst.govvfl
Thành viCn
06 BUi Thi Phuong QuS'nh
x
0912428440 Trangth02vst.gOV.vn
Thành viên
07 Thai Huyên Trang
0912217348 trangtq0 I @vstgov.vn
Thành viên
08 Trãn QuSmh Trang

2. Myl h try k5 thut gui vO dla chi mail: hotrocnttvsLgovvfl

Soc TrOng; JIu Giang.
K

x

0989555526 trangvtt02vst.gov.vn
0989209622 yenntcvst.g0V.vfl

0972346129 hiennt45vst.gov.Vn
0987988946 nganpttO I vst.gOV.Vn

26 27 28

25

02

01

30 j 31

Coo Bang; Gb Lab; Hal Phông; Ha Narn; Trà Vinh; kin/i Long; Dng Tháp; An Giang Kien Gbang; CJn Tha;
P1w trach

01/2021

01/2021

12/2020

K

K

K

K

K

x

x

'I
'C

x

K

K

x
K

K

K
K

K

K

x

K

K

K
K

K

K
K

K

K
K

K

x

x

K

K

K

K

K

K

K

'C

K

K
K

