CUC TIN HOC VA
THÔNG icE TAT CHINH
TRUNG TAM CGCN&HTKT
S6: 9 /CGHT-KHTV
VI phti hccp trin khai chinh tliüc
phânmêmQuan 1 vâ Kliai thác báo
-ap-zg

CQNG tWA xA 111)1 CHU NGHIA VIfT NAM

Dc I4p - Tçr do - H3nh phüc
Ha Nç3i, ngày 14 tháng 5 nám 2022

KInh gui: Sà Tâi chInh Tinh fMng Tháp
ftpj[}

cong van s6 35/CGHT-KJ-ITV 4/5 /2021 v vic cung cp thu
iiiifeh ph&n mm Quàn 1' va Khai thác báo cáo ngân sách, Trung tam Chuyn
giao cOng ngh va H6 trçr k' thuat - Cvc Tin hçc va Thng ké tâi chinh - BO Tài
chInh (Trung tam CGCN&HTKT) dA phi hcip vOl Sà Tài chInh tinh Dng Tháp
trin khai thu nghim phAn mm Quán 1' và Khai thác báo cáo ngân sách tü
tháng 5/2021.
Ngày 09/03/2022, Trung tam CGCN&HTKT ãã gài cOng van s
50/CGHT-KJJTV v viec báo cáo k& qua trin khai thu nghim phân mém
Quàn 1' và Khai thác báo cáo ngân sách va bat Mu chuy&n sang trin khai môi
trtthng sü ding chjnh tithe phAn mm.
Nh&m h trcy các dan vi trong cOng tác diu hành và quyt toán ngân sách
hang nàm theo quy djnh v tMg hqp baa cáo Mi chInh, báo cáo quyêt toán,
Trung tam CGCN&HTKT t chüc lOp Dào tao khai thác, sü ditng phân mm
Quàn 15' va Khai thác bao cáo ngân sách cho các dan vi trén dja bàn tinh, ká
hoach chi tit nhu sau:
1. ThM gian: Ngày 10 tháng 06 nàrn 2022
2. PM ttrqng:
- Can b nghip vij phOng Quán 15' ngân sách, phông Hành chInh sr
nghip, phông DAu hr cüa Sà Tài chInh
- Can b nghip vx cüa cac Phông Tài chinh - K hoch trén dja bàn
3. Ni dung:
- Dào to hithng dn sà ding phAn mêm Quán 15' và Khai thac báo cáo
ngân sách d& h trci d&y dU cac quy trInh nghip vi lien quan dn cong tác quàn
15', diu hàiTh vâ quyt toán ngân sách nhà nuOc cho ca quan Mi chInh các c&p.
- Giái dáp vuâng mAc.

D cong tác trin khai dào tao hiu quA, Trung tam CGCN & HTKT kmnh
d nghj SO Tài chInh tinh Dng Tháp phi hqp:
- Thông báo k hoach âàü tao, tp hun dn các Phông Tài chmnh trên dja
bàn tinh và yêu cAu các don vj dem theo mAy tInh xách tay khi tham gia lOp dào
tao.
- B6 trI dja dMm, cac thi& bj k9 thuat cn thiM và
trong suOt thai gian triên khai.

cfr

dAu m6i phii hçrp

Mcd chi tiê't xin lien he:
- Ba Lucing Thj Hng Quyên - Dien thoai: 024.2220.2828, s may lé
2001; DidØng: 0912553119
- Dja clii: Phông 204 - TOa nhà BO Tài chinh - sá 28 Trn Hung Dao —
Qun Hoàn Kiêm - TP. Ha Nôi.
- Email: luongthihongquyen(mof. gov.vn
Trân trçng cam an sir hqp tác cüa Qu' dun vj./r
-A C

No'i nhân:
- Nhu trén;
- Urn: VT, KHTV.
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PHV LVC: icE HOACH T41' HUAN, DAO 140 STY DVNG
PHAN MEM QUAN L''vA KHAI THAC BAO CÁO NGAN SACH
Kern theo cong van sO'fl/CGHT-KHTVngay /5/2022 cza Trung tam CGC'N&HTKT,)
STT
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Thô'i gian
8h00 dn 8h15

Nôi dung
BUOI SANG
LàITh dao Cuc Tin hçc và Thng ke tài chInh BQ Tài chInh phát biêu khai mac Lop Dào tao
Giói thiu thng quát phn mm

8h15 d4n 8h30

a.Mô tá chüc nAng cüa phAn mm
b.Huàng db däng nh3p sü dçing
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8h30 dn 1 lh

1h30-3h30

Htr&ng dAn khai thác phn m&
a.Hwo'ng thin khai (bile Info cáo dthu hank
ngân sack
V Báo cáo theo dOi dv toán, chi nguôn,
CTMT: Báo cáo theo dOi chi tiêt, tong hcxp cüa
don vj có quan he ngãn sách nba nuâc, so sánli
dv toán va thijc hin theo nOi dung, nguôn kinh
phi thtr&ng xuyên, dâu tix, Báo cáo dôi chieu rUt
kinh phi cia toán 20a20c, lênh chi 20b20d, theo
dôi chi bo sung và rUt NSNN cho don vj cap
duái.. ..so tarn Ung, bAng ké giao djch chi, dkr
toán, tiên gun....
V Báo cáo chi theo sr nghip: Theo si
nghip chi, theo dja bàn, tong hap chi theo cQt
dja bàn...
V Báo cáo chi NSNN theo Miic Iic ngân
sách: Theo nQi dung chi mvc 1i1c ngân sách,
theo dja bàn, tOng hap chi theo cOt dja bàn...
V Báo cáo chi dQng theo cOt: Mu báo cáo
dØng theo dOi chi theo theo sv nghip, n5i dung,
dun vj thuc hién
V Báo cáo thu theo sac thuê: Theo sac thuê,
theo dja bàn, tong hap thu theo cOt dja bàn
V Báo cáo thu NSNIN theo Mjc 1ic ngân
sách: Thco nOi dung thu mvc 1ic ngân sách,
theo dja bàn, tOng hap thu theo cOt cia bàn...
BUOI CHIEU
b. Hithng dJn khai Iliac bdo cáo IJng hpp
quyêt loan NSNN
V Báo cáo quyêt toán thu Mjc lvc ngAn
sách: Theo nOi dung thu mic hjc ngân sách, theo
cija bàn, tOng hap thu theo cQt dja bàn mâu theo
TT342, Biêu 63, Biêu 60...
/ Báo cáo thu NSNN theo sac thuê: Theo
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Ghi chü
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3h30 - 4h

6

4h4h30

sc thus, theo dja bàn, tng hccp thu theo cOt dja
bàn mâu theo TT342, Biêu 61
/ Báo cáo thu cOt theo cOt Miic 1c ngân
sách: Theo n6i dung chi rnic Iic ngân sách, theo
dja bàn, tong hqp chi theo cOt dja bàn mâu theo
TT342, Biêu 64, Biêu 60, Biêu 65 CTMT-QG,
Biêu56, 57, 58, 61....ND31
V Báo cáo quy& toán chi sir nghip: Theo
sr nghip chi, theo dja bàn, tong hçip chi theo
cot dia bàn mâu theo TT342, Biêu 62
V Báo cáo quyët toán dccn vj cOt: MAu báo
cáo dng theo dOi chi theo theo sir nghip, nOi
dung, dcm vj thvc hien (Loai khoãn, Muc, Tiêu
mic, Dan vj quan h ngân sách nhà nutc:
Thu?mg xuyên, dâu tu, nguOn kinh phi tr chü,
không tir chü)
e. Hu'O'ng dJn Ichai thác baa cáo quylt loan chi
V Báo cáo quyêt toán chi dun vj: Theo nOi
dung chi cüa dun vj có quan h vâi ngân sách
nba nuOc (chi thithng xuyên, chi dâu tu), biêu
mâu theo TT137, theo don vj, chuong khoán,
mxc...
V Tra cru quyêt toán don vj: Tra cüu quyêt
toán chi theo don vj, dç an, dja bàn, nOl dung
chi, ma nguOn, chuong, khoàn mvc... (Két xuât
chi tiêt, tong hgp quyêt toán chi)
Giài dáp vu&ng mAc
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