
UY BAN NHÄN DÂN 
THÅNH PHÓ HÒ CHÍ MINH 

SO GIÁO DUC VÀ �ÅO TAO 

cONG HOA X� HOI CHn NGH*A VIET NAM 
Doc lp-Tr do -Hanh phúe 

s650UsGDÐT-KHTC Thàrnh phó Ho Chí Minh, ngàthámgZs�m 2021 

Ve tap huán sù dung phân mÁm 
kê toán và p báo cáo quyét toán, 
báo cáo tài chính n�m 2020. 

Kinh gui: 
HiÇu trurong các truong THPT công lp; 
- Thu truong các don vË truc thuÙc Sö. 

C�n o Thông tu sô 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 n�m 2017 cça BÙ 
Tài chinh vê Huóng dan Chê � kê toán hành chính, su nghiÇp; 

Can cr Công v�n sÙ 4179/GDÐT-KHTC ngày 15 tháng 12 n�m 2020 cça So 
Giáo duc và Dào t¡o vê tó chéc thye hiÇn rà soát công tác tài chính và tài sán cuÑi 
n�m 2020 �ôi vÛi các �on vË true thuÙc So, 

Nh�m phue vy công tác lp báo cáo quyêt toán và báo cáo tài chính 
n�m 2020 cça ngành giáo dåc và �ão tao thÑng qua Công thông tin �iÇn të 
dúng thoi h¡n quy dinh và dông thÝi hô trã các �on vË trong viÇc sù dung phàn 
mêm kê toán, Sß Giáo dyc và Dào t¡o to chtte chrong trinh tp ihu¥1 vÛi nÙi dung 
nhu sau 

I. Noi dung chuong trinh: 

Huróng dân các thao tác, nghiÇp vy nhp dï li_u vào phân mêm kétoán. 

Huóng dan xë ly, kêt chuyên sô liÇu cuôi n�m, lp báo cáo và in sô sách 
kê toán n�m 2020. 

Huróng dán nhp sô liçu báo cáo n�m 2020 vão ph§n mèm ké toán. 

Ho tro, giäi �áp nhïng th�c m�c cça don vË trong quá trinh së dång 
phân mêm kê toán. 

2. Thanh phân tham dhe: Kê toán truông, Phå trách kê toán cça các Truòng 
THPT cong 14p, các don vi trze thuÙe Sô. 

3. Thoi gian: 03 ngày (ti ngày 09/3/2021 d¿n ngày 11/3/2021) 
+Buoi sáng: tt 08 gio 00 phút - 11 gid 30 phút 
+Buoi chièu: tir 13 gio 30 phút - 17 giò 00 phút 

4. Hinh thiec: Tap huân tråc tuyên. 



5. Cong tác chuán bi: 

Máy tinh phài có kêt nôi Internet, âm thanh, webcam (néu có). 
Dê phåc vu tôt nhât cho viÇc tp huân tryc tuyên, khuyên nghË cán bÙ tham du 
dùng máy tính xách tay. 

Tai và cài �·t phân mêm Zoom (https://mily.vn/taizoom). 
Sao luru dï liÇu kê toán n�m 2020 truóc khi thao tác chính thúc. 

-Chuân bË nhïng th�c måc, kién nghË trong quá trinh së dång phân mêm 
ke toán �ê �urgc giài �áp. 

Vi tính chât quan trong cça công tác tp huân nêu trên, So Giáo dåc 
và Dào tao dê nghi Tho truong �on vi nghiêm túc thye hiÇn, bo trí, phân công và 
tao dieu kiÇn cho kê toán tham då dây dçi, �úng thành phân. Néu có phát sinh các 
vuóng m�c trong quá trinh thåc hiÇn, �on vË liên hÇ phông Kê ho¡ch - Tài chính 

(Anh Tri, email nttri.sgddt@tphcm.gov.vn) dê �uçc hô trg- 

KGAM DOC Noi nhân 

Nhr trên; 
- Giám �oc So (áe báo cáo); 
Luru: VT, KHTC (Tt). 
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CKONRINH TAP HUÁN SÚ DUNG PHÂN MÉM KÈ TOAN 
VÀ LAAD EÁO QUYÉT TOÁN, BÁO CÃO TÀI CHÍNH N�M 2020 

Dinh kèm Công v�n só 5O2/SGDÐT-KHTC ngy 24tháng 02nim 2021) 

Ngày thúr nhât (09/3/2021) 
Noi dung 

Kêt nôi phân mêm Zoom và ôn dinh lÛp têp huân 

Thoi gian Ghi chú 

07h30-08h00 Ban tô chéc 

08h00 08h30 Khai m¡c, phát bi¿u khóa tp huân Ban tô chúc 

Giói thieu tông quan vê phân mêm kê toán và các Don vi phôi hop tiÇn ích nhu dich vå công KBNN, báo cáo ngành 
08h30 09h15 

09h15 11h30rong dan thiët läp mÙt sô danh måe co bàn (nguôn 
kinh phí, danh måc dôi tuong, danh måc khác) 

Don vi phôi hop 
--- 

13h30-15hi5 Huuóng dân nhp só du ban dâu Don vi phôi hop 
Huóng dan các nghiÇp vy vê ngân sách nhà nuóc: 

15h15-17h00+Chuyên khoàn ho¡táÙng Don vi phôi hop 

+Chuyên khoàn luong, BHXH, kinh phí công doàn 

Ngày thír hai (10/3/2021) 

Noi dung Thoi gian Ghi chú 

Huóng dân các nghiÇp vy vê ngân sách nhà nuóc: 

08h00-11h30+Tiên m·t; thyc chi và t¡m úng Don vi phôi hop 
+Huóng dân tiÇn ích kêt nôi dich vu công 

Hiuóng dân các nghiÇp vs vê nguôn thu: 

13h30-17h00+Khai bááo các nguôn thu Don vi phôi hop 
+Hach toán thu chi và kêt chuyên 

Ngày thr ba (11/3/2021) 

Thoi glan Noi dung Ghi chú 

NghiÇp vå cuôi n�m: 

08h00-11h30+Mãu bieu báo cáo 20e, 20f cho kho b¡c Tao nguôn 28 và dôi chiêu dy toán giï l¡i 
Don vi phôi hop 

+Kiêm tra BCQT, BCTC và vân �ê hay g�p phåi 

+Xác dinh kêt quà tài chính cuÑi n�m 

+Kêt chuyên nguôn 
+Lap BCQT, BCTC và kêt xuát dï liu nÙp co quan 
câp trên 

13h30 15h15 Don vi phôi hãp| 

15h15 17h00 Giäi dáp các th�c m�c cho �on v Don vi phôi hãp 
Luru ý: Các don vË tham dy dúng giÝ và tp trung trong quá trinh tâp hu¥n-gy 


