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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 08 tháng 5 năm 2018

Kính gửi:
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- Mặt trận và đoàn thể;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc
UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố

Ngày 25 tháng 12 năm 2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số
137/2017/TT-BTC (sau đây gọi tắt là Thông tư số 137/2017/TT-BTC) về quy
định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm; Ngày
20/4/2018 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 554/QĐ-BTC về việc đính
chính Thông tư 137/2017/TT-BTC (sau đây gọi tắt là Quyết định 554/QĐBTC);
Để triển khai thực hiện Thông tư số 137/2017/TT-BTC và Quyết định
554/QĐ-BTC, Sở Tài chính đề nghị các Sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành
phố thực hiện một số nội dung sau:
1. Thông tư số 137/2017/TT-BTC và Quyết định số 554/QĐ-BTC được
đăng tải Cổng thông tin điện tử của các Bộ, ngành Trung ương, đề nghị các sở,
ngành, điạ phương tải Thông tư, Quyết định nêu trên từ Cổng thông tin điện tử của
các Bộ, ngành Trung ương thực hiện tại đơn vị theo đúng quy định;
2. Trong quá trình triển khai thực hiện cần lưu ý một số nội dung sau:
2.1. Về chứng từ, sổ sách, các báo cáo:
- Báo cáo quyết toán năm phục vụ cho việc xét duyệt và thông báo quyết
toán năm; báo cáo tài chính năm phục vụ cho việc đối chiếu, kiểm tra số liệu,
thông tin khác: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày
10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự
nghiệp (sau đây viết tắt là Thông tư số 107/2017/TT-BTC);
- Riêng năm 2017 thực hiện theo quy định tại Quyết định số 19/2006/QĐBTC ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành
chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15
tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán
hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC.

2.2. Về biểu mẫu Biên bản xét duyệt, thẩm định quyết toán năm:
- Đối với việc xét duyệt, thẩm định quyết toán năm 2017:
Kết thúc việc xét duyệt (thẩm định) quyết toán năm, cơ quan xét duyệt
(thẩm định) quyết toán năm đối với đơn vị được xét duyệt (thẩm định): lập biên
bản theo phụ lục 01 và Mẫu biểu 3a và 3b; Thông báo thực hiện theo phụ lục 02
và các Mẫu biểu 4a và 4b);
- Đối với việc xét duyệt, thẩm định quyết toán năm 2018:
Kết thúc việc xét duyệt (thẩm định) quyết toán năm, cơ quan xét duyệt
(thẩm định) quyết toán năm đối với đơn vị được xét duyệt (thẩm định): lập biên
bản theo Phụ lục 01 và các Mẫu biểu 1a, 1b và 1c; Thông báo thực hiện theo phụ
lục 02 và Mẫu biểu 2a, 2b và 2c trên cơ sở các báo cáo quyết toán, báo cáo tài
chính chế độ kế toán mới ban hành (Thông tư 107/2017/TT-BTC);
2.3. Thời hạn gửi báo cáo quyết toán năm: thực hiện theo quy định tại
điểm b khoản 2.4 Công văn số 1831/UBND-TH ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh
về triển khai Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính;
2.4. Về quy trình xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm: Thực
hiện theo quy định tại điều 5 Thông tư 137/2017/TT-BTC. Trong đó lưu ý: Đơn
vị dự toán cấp I xét duyệt và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán năm đối với
các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc (bao gồm cả Văn phòng trực thuộc Sở);
2.5. Về nội dung xét duyệt và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán năm:
trên cơ sở báo cáo, tài liệu đơn vị cung cấp và chịu trách nhiệm, cơ quan xét
duyệt quyết toán thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông
137/2017/TT-BTC. Trong đó lưu ý: Đối với các khoản thu từ hoạt động sản xuất
kinh doanh, dịch vụ thực hiện đối chiếu, kiểm tra số liệu trên cơ sở báo cáo tài
chính năm của đơn vị;
2.6. Về nội dung thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm
đối với đơn vị dự toán: Căn cứ báo cáo quyết toán năm và thông báo xét duyệt
quyết toán của đơn vị dự toán cấp trên hoặc đơn vị dự toán cấp I gửi theo quy
định tại khoản 2, 3 Điều 3 và khoản 3 Điều 6 Thông tư 137/2017/TT-BTC, cơ
quan thẩm định thực hiện thẩm định nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 7
Thông tư 137/2017/TT-BTC. Trong đó Lưu ý: Đối với các khoản thu từ hoạt
động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cơ quan thẩm định thực hiện tổng hợp trên cơ
sở báo cáo tổng hợp số thu dịch vụ của đơn vị gửi.
2.7. Thẩm định, thông báo kết quả thẩm định, tổng hợp quyết toán năm đối
với quyết toán ngân sách cấp huyện, xã: thực hiện theo quy định tại Điều 8 Thông tư
137/2017/TT-BTC;

2.8. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong việc xét duyệt, thẩm định thông
báo và tổng hợp quyết toán năm: thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư
137/2017/TT-BTC.
2.9. Ngoài ra, để khắc phục một số vướng mắc trong xét duyệt, thẩm định
quyết toán trong thời gian qua như: đơn vị được xét duyệt, thẩm định không ký
biên bản để làm cơ sở ra Thông báo; một số đơn vị đã có biên bản xét duyệt
nhưng chưa ra thông báo hoặc chưa tiến hành xét duyệt đã tổng hợp báo cáo
quyết toán gửi cơ quan tài chính. Để đảm bảo có căn cứ cho việc thẩm định quyết
toán và tăng cường trách nhiệm của các đơn vị dự toán cấp trên, đơn vị dự toán
cấp I trong việc xét duyệt quyết toán cho các đơn vị trực thuộc, Thông tư
137/2017/TT-BTC quy định:
- Tại điểm c khoản 3 Điều 6: trường hợp đơn vị được xét duyệt không ký
biên bản xét duyệt quyết toán năm, cơ quan xét duyệt căn cứ kết quả xét duyệt ra
Thông báo xét duyệt quyết toán năm gửi đơn vị được xét duyệt và các đơn vị liên
quan;
- Tại điểm c khoản 3 Điều 7: trường hợp đơn vị được thẩm định không ký
biên bản thẩm định quyết toán năm, cơ quan thẩm định ra Thông báo thẩm định
quyết toán năm gửi đơn vị được thẩm định và các đơn vị liên quan;
- Tại khoản 3 Điều 3: Đơn vị dự toán cấp I tổng hợp và lập báo cáo quyết
toán năm, báo cáo tài chính năm của đơn vị mình (nếu có) và của các đơn vị dự
toán cấp dưới trực thuộc đã được xét duyệt theo quy định tại Thông tư
137/2017/TT-BTC, gửi cơ quan tài chính cùng cấp bao gồm các báo cáo như
quy định đối với đơn vị dự toán cấp trên nêu tại khoản 2 Điều 3 Thông tư
137/2017/TT-BTC. Do đó, căn cứ quy định trên cơ quan tài chính không thực
hiện thẩm định quyết toán đối với trường hợp đơn vị dự toán chưa bổ sung đầy
đủ các thông báo xét duyệt quyết toán theo thời hạn yêu cầu.
Sở Tài chính đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND huyện, thị xã,
thành phố hướng dẫn các phòng chuyên môn nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình
thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan đơn vị, địa
phương báo cáo kịp thời về Sở Tài chính để giải quyết hoặc báo cáo Bộ Tài chính
xem xét hướng dẫn ./.
GIÁM ĐỐC
Người ký: Nguyễn Văn

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh ( báo cáo );
- Phòng Tài chính -KH huyện, TX, TP;
Người ký: Sở Tài chính tỉnh Bình
- Văn phòng Sở Tài chính
Thuận
- Lưu VT, QLNS, HCSN( Vi -11).
Email: stc@binhthuan.gov.vn
Cơ quan: Ủy ban Nhân dân tỉnh
Bình Thuận
Thời gian ký: 08.05.2018
11:13:17 +07:00

Nguyễn Văn

Phong
Email:
phongnv@stc.binhthua
n.gov.vn
Cơ quan: Sở Tài chính,
Ủy ban Nhân dân tỉnh
Bình Thuận
Thời gian ký:
08.05.2018 11:00:54
+07:00
Phong

