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KÉ HOACH
Ve xét duyÇt quyêt toán nm

I Cn

2020

cú pháp lý
Cn
Cn

cé Lu-t Ngân sách nhà nuóc ngày 25 tháng 6 nm

cú NghË dËnh sô 163/2016/NÐ-CP ngày 21 tháng 12 nm

Chính pho quy Ënh chi tiêt thi hành mÙt sÑ iêu
Cn

2015;

cça Luât Ngân sách nhà nuóc;

cu Thông tu sô 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 nm

Tài chính quy Ënh

2016 cça

2017 cça BÙ

xét duyÇt, thâmdinh, thông báo và tônghop quyët toán nam

Cn

c Công vn sô 2776/GDÐT-KHTC ngày 31 tháng 8 nm 2020 vê thrc
hiÇn ngân sách n m 2020 vàtriên khai xây dång dy toán nm 2021, kê ho¡ch tài
chính ngân sách nhà nuóc 03 nm
Cn

cú Kê ho¡ch công tác nm

So Giáo duc và ào

2021-2023;

hÍc 2020 -2021 cça So Giáo duc và Dào t¡o,

t¡o triên khai Kê ho¡ch xét duyÇt quyêt toán nm

2020 tai

các don vË trrc thuÙc So nhu sau:
IIL Måc ích

- Xét duyÇt và ban hành thông báo kêt qu

nÙi dung quy Ënh tai Thông tu
2017 cça BÙ Tài chính.

theo các
nm

xét duyÇt quyêt toán nm

sô 137/2017/TT-BTC

ngày

25

2020

tháng

12

Kiêm tra viÇc thrc hiÇn, châp hành då toán cça on vË nm 2020 và tinh hinh

xây dång då toán nm

2021.

Kiêm tra viÇe thårc hiÇn công tác kê toán t¡i on

vË n m

2020 và n m

truóc

ho·c nm hiÇn hành (nêu thây cân thiêt hoc có nhïng vân Ã cân kiêm tra).
II.

NÙi dung thuc hiÇn Yêu câu hô so
1. Noi dung thye hiÇn
-

Trên co sß báo cáo, tài liÇu on

vj cung câp và chju trách nhiÇm, So

Giáo duc và ào t¡o thåc hiÇn các nÙi dung sau

2

a) Kiêm tra danh måc báo cáo quyêt toán nm và danh måc báo cáo tài chính
chua
quy dinh tai kho£n 1 và 2Diêu 3 Thông tu sô 137/2017/TT-BTC; truóng hgp

ây du thì Ã nghË on vË duçc xét duyêt gii bô sung;

b) Kiem tra các khoàn thu, chi phát sinh t¡i dom vi. Cu thê:
- Kiêm tra nguyên nhân tng, gi£m sô liÇu quyêt toán các khoàn thu phí, lÇ
phí và các khoàn thu kháccça ngân sách nhà nuóc so vÛi du toán duoc câp cóthâm
quyên giao theo quy dËnh cça pháp lu-t vê quàn lý thuê, phí, lÇ phí và các chë Ù

thu khác cúa Nhà nuÛc. DÑi vÛi các khoán thu të ho¡t Ùng sàn xuât kinh doanh,
dËch vå thrc hiÇn dôi chiêu, kiêm tra sô liÇu trên co sß báo cáo tài chính nm cçua
don vi.

KiÁm tra dy toán chi ngân sách uoc giao trong nm, bão äm khóp úng
giao dâu nm, då toán
voi du toán dugc câp có thâm quyên giao (bao gôm du toántheo
ting linh vre chi.
dieu chinh trong nm) vë tông méc và chi tiêt
sung,
bo
Riêng dôi vÛi då toán chi të nguôn viÇn trg thuc hiÇn theo quy Ënh vê chê Ù quàn
-

1y tài chính nhà nuóc ói vÛi nguôn viÇn tro không
duoc giao và sô liÇu

dugc ghi thu, ghi chi trong nm

toán
l¡i,
trên
so
dy
theo chê Ù quy dËnh.

hoàn

co

Kiêm tra sô kinh phí thåc nhân theo xác nh-n sô liÇu cua Kho b¡c

Nhà nuóc noi giao dich.

KiÁm tra só liÇu quyét toán chi, làm ro nguyên nhân tng, giäm so vÛi dy
duyêt só liÇu quyét toán chi ngân sách trong pham vi du toán dugc giao trong n n
-

toán duoc cáp có thâm quyèn giao; xem xét các iêu kiÇn chi theo quy dinh; chi xét
và dã thanh toán thåc chi vÛi Kho bac Nhà nuóc.

KiÃm tra sÑ du kinh phí durgc chuyênsang nm sau sù dång và thanh toán
bao gôm sô du t¡m úng, du dy toán và sô du tài kho£n tiên gïi ngân sách câp (nêu
có). DÑi vói sÑ du kinh phí không duçc chuyên sang nm sau sir dång và thanh
toán thi phäi hçy ho·c thu hôi nÙp ngân. sách nhà nuóc.
c)Kiem tra viÇc h¡ch toán các kho£n thu, chi theo úng muc låc ngân sách
nhà nuóc và niên Ù ngân sách; khóp dúng giïa sô liÇu trong sô kê toán và báo cáo
quyêt toán vói chéng të và vÛi sô liÇu xác nhân cua Kho b¡c Nhà nuóc.

d) Kiêm tra viÇc thro hiÇn các kiên nghË cça co quan nhà nuóc có thâm
quyên qua công tác kiêm tra, kiêm toán, thanh tra, xét duyÇt ho·c thâm dËnh quyêt
toán.

d) Nhan xét vÁ quy¿t toán nm theó két quå xét duyêt quyét toán.
Két thúc viÇc xét duyêt quyét toán nm, So Giáo dåc và ào t¡o lâp, ký
Biên ban xét duyÇt quyét toán nm

Thông báo xét duyÇt quyêt toán nm.

vÛi on

vË uoc

xét duyêt ë

làm cn

oú ra

2. Yêu

câu hô so oi

T-p hop

vói on

sách,

sô

báo

vË

cáo

nn

2020 theo quy

Ënh tai Thông tu
só 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 nm 2017 cua BÙ Tài chính huóng dân chê
Ù kê toán hành chính, su nghiêp.
-

Têp hop chngtrkê toán các khoàn thu, chi phát sinh t¡i on vË nm 2020.
T-p hop các hô so liên quan ên công tác công khai, quàn lý su dång tài sån
-

các kê ho¡ch ho¡t Ùng,
kinh phí tai don vi.

hô so chuyên môn có liên quan ¿n

viÇc thu và së dång

I.K¿ho¡ch thye hiÇn
1.

Thoi gian và dËa iÃm

thychiÇn

Dy kiên tie ngày 14/4/2021 ¿n ngày 30/11/2021. Thòi gian cu thÃ cn cé
theo lich công tác tuân cça Sö Giáo dåc và ào t¡o.
Dia iêm: T¡i các on vË tråc thuÙe Sô.
2. Doi tuong kiêm tra
-

-

Các Truòng Trung hÍc phô thông công l-pP
Các don vi tryc thuÙc Sö Giáo dåc và Dào t¡o.

3.

To chéc thyc hiÇn

Thành phân:
+Doàn công tác: Lnh ¡o, chuyên viên phòng Kê ho¡ch
cùng công tác viên t¡i các on vË trzc thuÙc So (nêu cân).

Tài chính

+Tai don vi: Tho truöng don vi, Kê toán truong ho·c Phy trách ké toán),
thu quù, các thành phân khác (nêu cân).
Thoi gian làm viÇc: Mõi on vË thrc hiÇn trong thÝi gian 01 ngày (tùy tình
hinh thyc té, thÝi gian kiêm tra có thê thay ôi).
Trên day là Kê ho¡ch xét duyêt quyét toán nm 2020 t¡i các om vi truc thuÙc

So Giáo duc và ào t¡o. ê nghË Thç truong các on vi nghiêm túc thre hiÇn.aN
KT:GAM DÓC

Noi nhn:
-

-

Giám óc

So (d báo cáo);

Các Truong THPT công l-p,

các Truong TC, CÐ và on

vË

trurc thuoc So GD&ÐT (Ã thrc hiÇn);
Luru: VT, KHTC (Tr).
-
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