
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:         /UBND-KTTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày     tháng      năm 2020
V/v khóa sổ kế toán  ngân 
sách nhà nước năm 2020

Kính gửi:
- Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Hội, Đoàn thể 
thuộc tỉnh;
- Giám đốc: Kho bạc Nhà nước tỉnh; Kho bạc Nhà 
nước các huyện, thị xã, thành phố; 
- Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Quảng Nam;
- Cục trưởng: Cục Thuế, Cục Hải quan tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Nghị định số 
163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 
30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014 và các văn bản triển khai thực 
hiện Luật Đầu tư công; Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của 
Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án 
thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; Nghị định số 
56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ 
trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; 

Căn cứ Công văn số 15391/BTC-KBNN ngày 11/12/2018 của Bộ Tài 
chính về việc hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang 
năm 2019 và các năm sau; Công văn số 7171/KBNN-KTNN ngày 17/12/2020 
của Kho bạc Nhà nước về việc hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2020 
trên TABMIS.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Hội, Đoàn thể cấp tỉnh, 
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện khóa sổ kế toán, 
xử lý thu, chi ngân sách cuối năm theo các quy định và lưu ý một số nội dung sau:

1. Thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách nhà nước các cấp năm 
2020 từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/01/2021.

2. Về thời hạn thu, chi, tạm ứng ngân sách, cam kết chi và hạch toán 
các khoản chi ngân sách:

a) Thời hạn thu ngân sách: Đến hết ngày 31/12/2020. 
- Đối với các khoản thu ngân sách phát sinh từ ngày 31/12/2020 trở về 

trước nhưng chứng từ đang luân chuyển thì hạch toán thu ngân sách năm 2020. 
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- Các khoản thu thuộc ngân sách năm 2020 nhưng nộp từ ngày 
01/01/2021 thì hạch toán và quyết toán vào thu ngân sách năm 2021.

b) Thời hạn chi, tạm ứng, đề nghị cam kết chi ngân sách 
b.1) Thời hạn chi, tạm ứng ngân sách (kể cả tạm ứng vốn đầu tư xây dựng 

cơ bản, vốn ứng trước và cam kết chi từ nguồn vốn ứng trước năm 2020 và các 
khoản chi năm trước chuyển sang năm 2020) đối với các nhiệm vụ được giao 
trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 được thực hiện chậm nhất đến hết 
ngày 31/12/2020. 

Thời hạn đơn vị sử dụng ngân sách (gồm cả chủ đầu tư) gửi hồ sơ, chứng 
từ rút dự toán chi ngân sách, tạm ứng ngân sách, đề nghị cam kết chi đến Kho 
bạc Nhà nước (KBNN) nơi giao dịch chậm nhất đến hết ngày 30/12/2020. 
Không thực hiện tạm ứng ngân sách năm 2020 (cả chi đầu tư phát triển và chi 
thường xuyên) trong thời gian chỉnh lý quyết toán (trừ trường hợp tạm ứng để 
thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì được thực hiện đến hết ngày 
31/01/2021).

b.2) Các khoản tạm ứng đã đủ điều kiện chi, khối lượng công việc đã thực 
hiện từ ngày 31/12/2020 trở về trước được giao trong dự toán ngân sách, thì thời 
hạn chi, thanh toán ngân sách được thực hiện đến hết ngày 31/01/2021 và được 
hạch toán, quyết toán vào ngân sách năm 2020. 

Thời hạn đơn vị sử dụng ngân sách (gồm cả chủ đầu tư) gửi hồ sơ, chứng 
từ chi ngân sách (kể cả thanh toán các khoản tạm ứng), đề nghị cam kết chi, theo 
chế độ quy định đến Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch chậm nhất đến hết ngày 
25/01/2021.

Lưu ý: Trong các ngày từ 26/12/2020 đến hết ngày 27/12/2020 (thứ 7 và 
chủ nhật), hệ thống KBNN Quảng Nam vẫn tổ chức làm việc để tiếp nhận, hỗ trợ 
các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khi làm các thủ tục liên quan đến công tác 
quản lý thu, chi NSNN thuộc chức năng nhiệm vụ của KBNN.

b.3) Riêng về thời hạn hạch toán ngân sách nhà nước đối với vốn ODA và 
vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài được thực hiện theo Điều 69, Nghị 
định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ, cụ thể:

- Các khoản chi nguồn vốn ODA, vay ưu đãi được xác nhận kiểm soát chi 
và thực hiện giải ngân đến ngày 31/01/2021, trong vòng 05 ngày làm việc thực 
hiện hạch toán tại KBNN nơi giao dịch. 

- Hồ sơ hạch toán ghi thu, ghi chi thực hiện theo quy định của Chính phủ 
về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN. Chủ dự án gửi hồ sơ đến KBNN 
nơi giao dịch để xác nhận hạch toán chậm nhất trước ngày 01/02/2021.

- KBNN tỉnh hoàn thành hạch toán các khoản chi nguồn vốn ODA, vay 
ưu đãi năm 2020 trong vòng 30 ngày kể từ ngày 31/01/2021. 

Đối với số tiền đã giải ngân từ nguồn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà 
tài trợ nước ngoài cho dự án nhưng chưa hạch toán ghi thu ghi chi còn lại từ 
năm 2019 trở về trước, KBNN nơi giao dịch thực hiện hạch toán ghi thu ghi chi 
theo đề nghị của chủ đầu tư trong phạm vi kế hoạch vốn giao năm 2020 trong 
vòng 30 ngày kể từ ngày 31/01/2021.
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c) Hết ngày thứ 30 kể từ ngày 30/01/2021, các khoản kinh phí không 
được chuyển sang năm 2021, các đơn vị KBNN thực hiện hủy bỏ toàn bộ tại kỳ 
13/2020.

d) Các khoản thu, chi ngân sách nhà nước mà chế độ quy định thực hiện 
hạch toán ghi thu, ghi chi vào ngân sách nhà nước thực hiện như sau (trừ ghi 
thu, ghi chi vốn ODA và vốn vay ưu đãi):

- Ghi thu, ghi chi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất: Đối với hồ sơ đề nghị ghi 
thu, ghi chi tiền bồi thường, GPMB và các khoản chi phí khác được khấu trừ vào 
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy định; khối lượng xây dựng 
công trình dự án BT hoàn thành được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định 
trước ngày 31/12/2020 thì thời gian thực hiện ghi thu, ghi chi đến 31/01/2021 
và hạch toán, quyết toán vào ngân sách năm 2020; thời gian đơn vị gửi hồ sơ đề 
nghị ghi thu, ghi chi cho cơ quan tài chính chậm nhất là ngày 15/01/2021, cơ 
quan tài chính hoàn thành thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách gửi Kho bạc Nhà 
nước chậm nhất đến hết ngày 25/01/2021. 

- Đối với vốn vay nợ, viện trợ nước ngoài thuộc nguồn thu NSĐP thực 
hiện ghi thu, ghi chi vào ngân sách nhà nước theo quy định. Các đơn vị dự toán 
cấp I gửi hồ sơ đến cơ quan tài chính cùng cấp chậm nhất trước ngày 
15/01/2021; cơ quan tài chính hoàn thành thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách gửi 
Kho bạc Nhà nước chậm nhất đến hết ngày 25/01/2021; trường hợp bổ sung 
cho ngân sách cấp dưới phải hoàn thành thủ tục ghi thu, ghi chi gửi Kho bạc 
Nhà nước chậm nhất hết ngày 20/01/2021 đối với ngân sách cấp tỉnh, hết ngày 
25/01/2021 đối với ngân sách cấp huyện. Số ghi chi vào ngân sách nhà nước là 
số đã thực chi theo chế độ quy định, số ghi thu vào ngân sách nhà nước phải 
tương ứng với số ghi chi. Số thu chưa ghi thu vào ngân sách nhà nước, được tiếp 
tục theo dõi quản lý để ghi thu vào ngân sách nhà nước khi đơn vị đã thực chi 
theo chế độ quy định.

đ) Đối với số dư tài khoản tạm thu, tạm giữ và các khoản thu phí, lệ phí:
Các cơ quan, đơn vị có số dư tài khoản tạm thu, tạm giữ và các khoản thu 

phí, lệ phí tại KBNN phải xử lý theo đúng quy định và đúng thẩm quyền, đồng 
thời nộp vào NSNN theo chế độ quy định chậm nhất đến ngày 31/12/2020. 

Cơ quan tài chính, KBNN các cấp theo dõi và đôn đốc các đơn vị thực 
hiện đúng quy định, trường hợp các đơn vị chậm chấp hành thì tham mưu 
UBND cùng cấp xử lý theo thẩm quyền.

e) Đối với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 đã được chuyển sang năm 
2020, chỉ được giải ngân đến hết ngày 31/12/2020. Trường hợp đặc biệt, Thủ 
tướng Chính phủ quyết định việc kéo dài thời gian giải ngân kế hoạch đầu tư 
công sang năm 2021 theo từng dự án đối với dự án sử dụng nguồn ngân sách 
Trung ương bổ sung và HĐND tỉnh quyết định việc kéo dài thời gian giải ngân 
kế hoạch đầu tư công sang năm 2021 theo từng dự án đối với dự án sử dụng 
nguồn ngân sách tỉnh. Sau ngày 31/12/2020, kế hoạch vốn đầu tư công năm 
2019 còn lại phải nộp trả ngân sách cấp trên.

3. Các khoản dự toán chi, bao gồm cả các khoản bổ sung trong năm 2020, 
đến hết năm ngân sách, kể cả thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách chưa thực 
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hiện được hoặc chưa chi hết phải hủy bỏ, trừ một số khoản chi được chuyển 
nguồn sang năm sau để thực hiện và hạch toán quyết toán vào ngân sách năm 
sau theo quy định tại điểm 3 Điều 64 Luật Ngân sách nhà nước, Điều 43 Nghị 
định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ, Điều 26 Thông tư số 
342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính, Công văn số 
15391/BTC-KBNN ngày 11/12/2018 của Bộ Tài chính, Công văn số      
7171/KBNN-KTNN ngày 17/12/2020 của Kho bạc Nhà nước, cụ thể:

a) Về chuyển nguồn vốn đầu tư phát triển:
a.1) Chi đầu tư phát triển thực hiện chuyển sang năm 2021 theo quy định, 

cụ thể:
- Thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng 

năm thực hiện theo quy định tại Điều 64 Luật Ngân sách nhà nước, Điều 76 
Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014, Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 120/2018/NĐ-
CP ngày 13/09/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 
số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công 
trung hạn và hàng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP 
ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng 
đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-
2020 (Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/09/2018), Điều 69 Nghị định số 
56/2020/NĐ-CP 25/5/2020 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính 
thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

- Việc xác định khoản vốn vay ngoài nước đã nhận nợ chưa giải ngân 
được chuyển nguồn sang năm 2021 thực hiện theo Công văn số 1513/KBNN-
KTNN ngày 29/3/2019 của KBNN về việc xác định số tiền Chính phủ đã nhận 
nợ nhưng chưa giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài được chuyển 
nguồn cuối năm 2018 sang năm 2019 và các năm sau, Công văn số 
3626/KBNN-KTNN ngày 22/7/2019 của KBNN về việc hướng dẫn hạch toán 
chuyển nguồn năm ngân sách 2018 đối với vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước 
ngoài. Chậm nhất đến hết ngày thứ 30 kể từ ngày 31/01/2021, các đơn vị 
KBNN hoàn thành việc đối chiếu số liệu ghi thu, ghi chi vốn vay ODA với chủ 
đầu tư theo Mẫu biểu số 01/ODA kèm theo Quyết định số 2906/QĐ-KBNN 
ngày 15/6/2018 của Tổng Giám đốc KBNN về việc ban hành Quy trình kiểm 
soát chi, ghi thu ghi chi nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn 
vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trong hệ thống KBNN.

- Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương năm 2020:
Trước ngày 10/02/2021, các chủ đầu tư thực hiện đối chiếu và xác nhận 

số dư KHV còn lại với KBNN nơi giao dịch (theo mẫu biểu số 20f, kèm theo 
Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/11/2020 của Chính phủ); đồng thời chủ 
đầu tư tổng hợp danh mục dự án, số dư KHV năm 2020 còn lại chưa giải ngân 
báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc nhà 
nước tỉnh rà soát, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/3/2021, để 
UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước 31/3/2021. 
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Sau ngày 31/3/2021 các chủ đầu tư, các Sở, ngành được giao làm chủ đầu 
tư và UBND các huyện, thị xã, thành phố không tổng hợp báo cáo thì KHV 
năm 2020 còn lại không được phép giải ngân và phải nộp trả về ngân sách 
tỉnh để nộp trả ngân sách Trung ương theo quy định.

+ Thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020 kéo 
dài sang năm 2021: đến hết ngày 31/12/2021.

- Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh năm 2020: 
Trước ngày 10/02/2021, các chủ đầu tư thực hiện đối chiếu và xác nhận 

số dư KHV còn lại với KBNN nơi giao dịch (theo mẫu biểu số 20f, Nghị định số 
11/2020/NĐ-CP); đồng thời chủ đầu tư tổng hợp danh mục dự án, số dư KHV 
năm 2020 còn lại chưa giải ngân báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc nhà 
nước tỉnh rà soát, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/3/2021.

Sau ngày 31/3/2021 các chủ đầu tư, các Sở, ngành được giao làm chủ đầu 
tư và UBND các huyện, thị xã, thành phố không tổng hợp báo cáo thì KHV năm 
2020 còn lại không được phép giải ngân và phải nộp trả về ngân sách tỉnh theo 
quy định.

- Thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020 kéo dài 
sang năm 2021: đến hết ngày 31/12/2021.

- Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách cấp huyện, xã năm 2020: yêu cầu 
UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc kéo dài thời gian thực hiện và 
giải ngân sang năm 2021 theo đúng quy định hiện hành.

Lưu ý: 
(1) Kinh phí chi đầu tư phát triển bao gồm cả nguồn kinh phí bổ sung từ 

dự phòng ngân sách, tăng thu, tiết kiệm chi (không bao gồm nguồn kinh phí để 
thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất theo 
Thông tư 92/2017/TT-BTC ngày 18/09/2017 của Bộ Tài chính quy định về lập 
dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, 
nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất); 

(2) Đối với vốn ngoài nước áp dụng cơ chế tài chính trong nước, xử lý 
tương tự như vốn trong nước. 

a.2) Đối với số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi không đưa vào 
quyết toán niên độ ngân sách của năm 2020. Sau thời gian chỉnh lý quyết toán, 
số dư tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi còn lại được chuyển sang ngân sách 
năm sau để thu hồi tạm ứng, cơ quan tài chính không phải xét chuyển (theo quy 
định tại Khoản 4, Điều 5, Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/08/2017 của 
Bộ Tài chính quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân 
sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm). 

b) Chi mua sắm trang thiết bị 
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b1) Trường hợp chi mua sắm trang thiết bị đã có đầy đủ hồ sơ, hợp đồng 
mua sắm trang thiết bị ký trước ngày 31/12/2020; chi mua tăng, mua bù hàng dự 
trữ quốc gia: 

- Về nội dung trang thiết bị tại cơ quan, tổ chức, đơn vị: Thực hiện theo 
quy định tại Điều 3, Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, sử dụng máy móc, thiết bị.

- Căn cứ đối chiếu, xác nhận, chuyển nguồn mua sắm trang thiết bị sang 
năm 2021 cho đơn vị:

Đơn vị gửi KBNN nơi giao dịch trước ngày 10/02/2021: 
+ Quyết định phê duyệt dự toán mua sắm; 
+ Hợp đồng mua sắm trang thiết bị ký trước ngày 31/12/2020 và còn thời 

hạn thực hiện thanh toán để làm căn cứ đối chiếu, xác nhận, chuyển nguồn sang 
năm 2021 cho đơn vị. 

Lưu ý: 
+ Trong quá trình thực hiện dự án mua sắm trang thiết bị có thể gồm 

nhiều thành phần (mua thiết bị, tư vấn giám sát, mua phần mềm, sửa chữa, lắp 
đặt chạy thử, chi phí quản lý dự án…) để thực hiện cùng dự án trong giai đoạn 
được phê duyệt, và có thể có những nội dung chi không có hợp đồng thì phải 
đảm bảo các nội dung này đều là phục vụ hợp đồng chính về mua sắm trang 
thiết bị, hợp đồng ký trước ngày 31/12/2020 và còn thời hạn thực hiện thanh 
toán, thì được chuyển nguồn sang năm 2021.

b2) Trường hợp chi mua sắm tài sản đặc biệt; các trang thiết bị chuyên dụng, 
đặc chủng trong nước chưa sản xuất được phải nhập khẩu phục vụ nhiệm vụ quốc 
phòng, an ninh thực hiện theo quy định tại Tiết a, Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 
01/2020/NĐ-CP ngày 14/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về quản 
lý, sử dụng NSNN đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh. 
Việc chuyển nguồn theo quy định nêu trên được áp dụng từ năm 2018.

c) Nguồn thực hiện chính sách tiền lương, trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng 
tháng, trợ cấp một lần và các khoản tính theo tiền lương cơ sở, bảo trợ xã hội.

Nguồn thực hiện chính sách tiền lương được bố trí trong dự toán NSNN 
bao gồm: (1) Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngay từ đầu năm 2020; (2) 
Các nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm trước còn dư; (3) Nguồn thực hiện 
chính sách tiền lương bố trí dự toán ngân sách năm 2020; (4) 70% tăng thu ngân 
sách địa phương năm 2020 không kể tăng thu từ nguồn thu sử dụng đất, thu từ 
hoạt động xổ số kiến thiết, được theo dõi mã nguồn 14- Kinh phí thực hiện chính 
sách tiền lương.

Nguồn kinh phí chi trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng và trợ cấp một lần 
đối với người có công (theo quy định tại Tiết c, Khoản 1 Điều 43 Nghị định số 
163/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/12/2016) được theo dõi mã nguồn 17- 
Kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

d) Kinh phí được giao tự chủ của các cơ quan nhà nước, kinh phí giao  
thường xuyên của các đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ quy định và theo 
quyết định của cấp có thẩm quyền (nguồn kinh phí được giao tự chủ được theo 
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dõi mã nguồn 13 - Kinh phí được giao tự chủ); các khoản viện trợ không hoàn lại 
đã xác định cụ thể nhiệm vụ chi, gồm: số dư tại các đơn vị được giao, số dư tạm 
ứng ở cấp ngân sách theo chế độ quy định khi làm thủ tục xác nhận viện trợ 
được chuyển nguồn sang năm 2021

đ) Các khoản dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung từ cấp ngân sách 
sau ngày 30/9/2020, không bao gồm các khoản bổ sung do các đơn vị dự toán 
cấp trên điều chỉnh dự toán đã giao của các đơn vị dự toán trực thuộc:

Các khoản dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30/9/2020, 
nguồn không tự chủ được theo dõi mã nguồn 15 - Kinh phí không tự chủ được 
cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30/9. 

Lưu ý: 
+ Dự toán ngân sách giao cho đơn vị được theo dõi mã nguồn 15 - Kinh 

phí không tự chủ được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30/9, đến hết ngày 
31/01/2020 chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hết được chuyển sang năm 2021  và 
điều chỉnh sang mã nguồn 12- Kinh phí không giao tự chủ, không giao khoán. 

+ Khoản dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung từ cấp ngân sách được 
thể hiện trong văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đối với đơn vị 
thuộc ngân sách trung ương; văn bản của Ủy ban nhân dân, CQTC đối với đơn 
vị thuộc ngân sách địa phương (không phải từ quyết định giao dự toán của Đơn 
vị dự toán cấp I).

e) Kinh phí nghiên cứu khoa học (thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ) bố 
trí cho các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học được cấp có thẩm quyền quyết 
định đang trong thời gian thực hiện.

Chậm nhất trước ngày 10/02/2021, đơn vị quản lý kinh phí nghiên cứu 
khoa học gửi KBNN nơi giao dịch văn bản giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học 
của cấp có thẩm quyền còn thời hạn thực hiện để KBNN có cơ sở chuyển nguồn 
sang năm 2021 để đơn vị tiếp tục thực hiện. 

Khoản kinh phí này được theo dõi mã nguồn 16 - Kinh phí nghiên cứu 
khoa học.

Lưu ý: Kinh phí  nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ 
được bố trí từ mã Loại 100-Khoa học và công nghệ theo Thông tư  số 
324/2016/TT-BTC  ngày 21/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hệ 
thống Mục lục NSNN (các dự án triển khai phổ biến ứng dụng khoa học không 
thuộc quy định tại điểm này).

g) Các khoản tăng thu, tiết kiệm chi được sử dụng theo quy định tại khoản 
2 Điều 59 của Luật Ngân sách Nhà nước, trường hợp phương án được cấp có 
thẩm quyền quyết định sử dụng vào năm sau thì được chuyển nguồn sang ngân 
sách năm 2021 để thực hiện.

h) Các nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các 
công trình quốc phòng, an ninh

Đối với các nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các 
công trình quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định tại Tiết a, Khoản 7 Điều 
1 Nghị định số 01/2020/NĐ-CP ngày 14/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
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một số điều của Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ 
quy định về quản lý, sử dụng NSNN đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực 
quốc phòng, an ninh.

* Một số lưu ý khác về chuyển nguồn ngân sách:
- Đối với dự toán từ nguồn kinh phí cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội 

nghị, đi công tác trong và ngoài nước còn lại và tiết kiệm thêm 10% chi thường 
xuyên khác còn lại của năm 2020 theo quy định tại Gạch đầu dòng thứ 11, Tiết 
a, Điểm 1, Phần II  Nghị Quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về 
các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc 
đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh 
đại dịch COVID-19 thì không được KBNN chuyển nguồn dự toán sang năm sau, 
các đơn vị KBNN thực hiện hạch toán hủy dự toán đã hạch toán cắt giảm và tiết 
kiệm thêm của đơn vị sử dụng ngân sách (theo hướng dẫn tại Công văn số 
8281/BTC-HCSN ngày 08/7/2020 của Bộ Tài chính về việc xác định số cắt giảm, 
tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020; Công văn số 
8299/BTC-NSNN ngày 08/7/2020 của Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh thực hiện 
các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương 
những tháng cuối năm 2020 và Công văn số 4518/KBNN-KTNN ngày 19/8/2020 
của KBNN về việc hạch toán số cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường 
xuyên còn lại của năm 2020).

- Trường hợp chuyển nguồn ngân sách cho nội dung chi mật thuộc nhiệm 
vụ chi an ninh, quốc phòng, các đơn vị an ninh, quốc phòng chịu trách nhiệm về 
danh mục, số kinh phí được chuyển nguồn sang năm sau.

4. Xử lý số dư tài khoản tiền gửi của đơn vị sử dụng ngân sách tại 
KBNN:

a) Số dư tài khoản tiền gửi ngân sách cấp của đơn vị dự toán ngân sách 
mở tại KBNN đến cuối ngày 31/12/2020 được tiếp tục thanh toán theo quy định 
trong thời gian chỉnh lý quyết toán. Đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán mà 
vẫn còn dư, thì phải nộp trả ngân sách nhà nước; trừ trường hợp được chuyển 
nguồn sang năm sau theo quy định tại điểm 3 Công văn này.

Đối với số dư tài khoản tiền gửi được chuyển nguồn sang năm 2021 
(thuộc nhóm các tài khoản 3711, 3731, 3741, 3742...), thủ tục chuyển nguồn như 
sau: Chậm nhất đến hết ngày 10/02/2021, đơn vị sử dụng ngân sách phải đối 
chiếu số dư tài khoản tiền gửi với KBNN nơi giao dịch và chi tiết theo Loại, 
Khoản, Tiểu mục số tiền còn dư (theo mẫu số 20e, kèm theo Nghị định số 
11/2020/NĐ-CP), kèm theo các tài liệu liên quan, để có căn cứ xác định thuộc 
diện được chuyển sang ngân sách năm 2021 theo quy định tại 3 Công văn này.

Căn cứ kết quả đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi, Kho bạc Nhà nước 
đồng cấp thực hiện hạch toán giảm chi (nếu đã hạch toán chi) hoặc hạch toán 
giảm tạm ứng (nếu đã hạch toán tạm ứng) ngân sách năm trước, tăng số đã cấp 
ngân sách năm sau; đồng thời thực hiện chuyển số dư dự toán ngân sách năm 
trước (tương ứng với số dư tài khoản tiền gửi được chuyển sang ngân sách năm 
sau) sang dự toán ngân sách năm sau.
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b) Số dư tài khoản tiền gửi quy định tại điểm a mục này không sử dụng 
tiếp phải nộp lại ngân sách nhà nước. Đơn vị sử dụng ngân sách gửi báo cáo chi 
tiết số dư theo Mục lục ngân sách nhà nước đến KBNN nơi giao dịch trước 
10/02/2021 để phối hợp thực hiện nộp lại ngân sách và hạch toán giảm chi hoặc 
giảm tạm ứng ngân sách;

c) KBNN tỉnh, huyện tổng hợp các khoản tiền đã hạch toán chi tiết trên 
Tài khoản 3591 - Các khoản tạm thu khác, kèm theo chứng từ gửi cơ quan tài 
chính đồng cấp để phân tích nội dung các khoản phải nộp NSNN. Căn cứ đề 
nghị của cơ quan tài chính (chi tiết Mục lục ngân sách), kế toán hạch toán giảm 
chi ngân sách.

Lưu ý: 
- Ngày 01/01/2021, các đơn vị KBNN thực hiện điều chỉnh đối với mã dự 

phòng của các tài khoản tiền gửi 3711, 3731, 3741, 3742... Cụ thể như sau: mã 
dự phòng 501 (năm trước) điều chỉnh thành 503 (năm trước nữa), mã dự phòng 
502 (năm nay) điều chỉnh thành 501(năm trước).

Đối với các đơn vị thuộc an ninh, quốc phòng được giao kinh phí cho năm 
2021 từ cuối năm 2020 thì phản ánh vào mã dự phòng 504 (năm sau); ngày 
01/01/2021, điều chỉnh thành 502 (năm nay). 

- Riêng đối với trường hợp số dư tài khoản tiền gửi phải nộp trả NSNN 
cấp trên nhưng chưa xác định được nội dung, chi tiết mục lục NSNN để ghi 
giảm chi, kế toán KBNN hạch toán vào Tài khoản 3591- Các khoản tạm thu 
khác, sau đó phối hợp với đơn vị sử dụng ngân sách để phân tích nội dung các 
khoản phải nộp NSNN.

d) Số dư tài khoản tiền gửi của ngân sách cấp xã (nếu có) được chuyển 
sang ngân sách năm sau sử dụng theo chế độ quy định.

đ) Số dư trên tài khoản tiền gửi không thuộc ngân sách nhà nước cấp, 
được chuyển sang năm sau sử dụng theo quy định của pháp luật.

5. Xử lý số dư dự toán và số dư tạm ứng:
a) Đối với số dư dự toán (cả chi đầu tư XDCB và chi thường xuyên):
- Dự toán ngân sách giao cho đơn vị, dự án, công trình đến hết ngày 

31/01/2021 chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hết (gọi là số dư dự toán) bị hủy 
bỏ; trừ các trường hợp được chuyển sang ngân sách năm sau chi tiếp theo quy 
định tại tại điểm 3 Công văn này. Việc chuyển số dư dự toán sang ngân sách 
năm sau chi tiếp thực hiện như sau:

- Chậm nhất đến hết ngày 10/02/2021, các đơn vị KBNN thực hiện đối 
chiếu và xác nhận số dư dự toán còn lại với đơn vị sử dụng ngân sách (theo mẫu 
số 20f, kèm theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP). Căn cứ kết quả đối chiếu số dư 
dự toán, KBNN nơi giao dịch có trách nhiệm lập chứng từ và thực hiện chuyển 
số dư dự toán ngân sách (cho cả 4 cấp NS) sang năm 2021 trên hệ thống 
TABMIS theo quy định. 

- Căn cứ quy định về chuyển nguồn ngân sách (thời hạn được chi, nội 
dung dự toán cấp có thẩm quyền giao và điều kiện được chuyển nguồn của các 
khoản chi), KBNN nơi giao dịch đối chiếu, xác nhận dự toán đã sử dụng, dự 
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toán chưa sử dụng cho đơn vị và thực hiện chuyển số dư dự toán ngân sách năm 
trước sang dự toán ngân sách năm sau theo quy định;

- Kho bạc Nhà nước các cấp lập báo cáo số dư dự toán được chuyển sang 
ngân sách năm sau của đơn vị dự toán cấp I gửi cơ quan tài chính cùng cấp 
trước 31/3/2021.

- Chậm nhất trước ngày 30/4/2021 cơ quan tài chính tổng hợp tham 
mưu UBND cùng cấp ban hành quyết định chuyển nguồn số dư dự toán sang 
năm sau.  

b) Số dư tạm ứng ngân sách của đơn vị sử dụng ngân sách (cả chi đầu tư 
XDCB và chi thường xuyên) đến hết ngày 31/01/2021 được xử lý như sau: 

- Các khoản tạm ứng trong dự toán theo chế độ đến hết ngày 31/01/2021 
chưa đủ thủ tục thanh toán (gọi là số dư tạm ứng) phải nộp lại ngân sách, trừ các 
trường hợp được chuyển sang ngân sách năm 2021 chi tiếp theo hướng dẫn tại 
điểm 3 Công văn này. 

- Số tạm ứng của các trường hợp được chuyển sang ngân sách năm 2021 
chi tiếp được thực hiện như sau: Chậm nhất đến hết ngày 10/02/2021, đơn vị sử 
dụng ngân sách (gồm cả chủ đầu tư) đối chiếu số dư tạm ứng với KBNN nơi 
giao dịch (theo mẫu số 20f, kèm theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP). Căn cứ 
quy định về chuyển nguồn ngân sách (thời hạn được chi, nội dung dự toán cấp 
có thẩm quyền giao và điều kiện được chuyển nguồn của các khoản chi), KBNN 
nơi giao dịch đối chiếu, xác nhận số dư tạm ứng chưa thanh toán cho đơn vị và 
thực hiện chuyển số dư dự toán ngân sách năm trước (tương ứng với số dư tạm 
ứng) sang dự toán ngân sách năm sau theo quy định. 

- Kho bạc Nhà nước các cấp lập báo cáo số dư tạm ứng được chuyển sang 
ngân sách năm sau của đơn vị dự toán cấp I gửi cơ quan tài chính cùng cấp 
trước 31/3/2021.

- Chậm nhất trước ngày 30/4/2021 cơ quan tài chính tổng hợp tham 
mưu UBND cùng cấp ban hành quyết định chuyển nguồn số dư tạm ứng sang 
năm sau.  

- Số dư tạm ứng còn lại không được chuyển nguồn sang năm 2021, đơn vị sử 
dụng ngân sách phải nộp lại ngân sách trước ngày 10/02/2021. Sau ngày 
10/02/2021 nếu chưa nộp, KBNN nơi giao dịch thu hồi bằng cách trừ vào dự toán 
được giao năm 2021 có cùng nội dung với khoản thu hồi. Trường hợp dự toán năm 
2021 không giao hoặc giao thấp hơn số phải thu hồi, KBNN thông báo cho CQTC 
cùng cấp để xử lý. 

Các khoản tạm ứng phải thu hồi (kể cả khoản đã chi ngân sách bằng lệnh 
chi tiền hoặc rút dự toán chi ngân sách do KBNN kiểm soát chi nhưng phải thu 
hồi theo quy định) mà chưa thu hồi được: KBNN hạch toán vào tài khoản tạm 
ứng của năm ngân sách đó, không thực hiện hạch toán sang tài khoản tạm ứng 
trung gian. Hằng năm, KBNN báo cáo gửi CQTC đồng cấp, UBND xã đối với 
ngân sách cấp xã để xử lý. Khi thu hồi sẽ hạch toán giảm số tạm ứng, không 
hạch toán vào thu NSNN (việc hạch toán theo hướng dẫn Công văn số 
3545/KBNN-KTNN). 
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* Lưu ý: Trường hợp hết ngày 10/02/2021, các đơn vị sử dụng ngân sách 
không gửi đối chiếu số dư dự toán, số dư tạm ứng đến KBNN nơi giao dịch theo 
quy định thì cơ quan KBNN thông tin cho cơ quan tài chính cùng cấp; cơ quan 
tài chính có văn bản đề nghị KBNN tạm đình chỉ chi ngân sách (trừ các khoản 
chi tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương, trợ cấp xã hội, học 
bổng và các khoản chi khác cho con người theo chế độ) cho đến khi nhận được 
đối chiếu số dư theo quy định. 

c) Đối với số dư tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, KBNN thực hiện 
kiểm soát thanh toán theo quy định tại Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 
18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng 
vốn ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung. Đối với các khoản tạm 
ứng quá thời hạn theo quy định, chủ đầu tư có trách nhiệm thu hồi vốn đã ứng cho 
nhà thầu để nộp hoàn ứng ngân sách; trường hợp không xử lý được số dư tạm ứng 
thì chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo, giải trình gửi cơ quan tài chính cùng cấp để 
tham mưu UBND các cấp xử lý. 

d) Xử lý các khoản cam kết chi từ dự toán chi được giao trong năm.
Về nguyên tắc các khoản đã cam kết chi thuộc năm ngân sách nào chỉ 

được chi trong năm ngân sách đó, thời hạn thanh toán đối với các khoản đã cam 
kết chi phù hợp với thời hạn chi quy định đối với các khoản chi thường xuyên và 
chi đầu tư.

- Sau ngày 31/12/2020, số dư cam kết chi còn lại được tiếp tục thanh toán 
đến hết ngày 31/01/2021 cho các nhiệm vụ đã có khối lượng, công việc thực 
hiện đến ngày 31/12/2020. 

- Sau ngày 31/01/2021, số cam kết chi chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa 
hết phải bị huỷ bỏ, trừ trường hợp: số dư dự toán được phép chuyển sang năm 
2021 chi tiếp theo hướng dẫn tại điểm 3, Công văn này, KBNN các cấp thực 
hiện chuyển cam kết chi của đơn vị dự toán hoặc chủ đầu tư sang năm sau để 
theo dõi, quản lý và thanh toán tiếp.

Việc thực hiện chuyển cam kết chi sang năm 2021 theo quy trình (theo 
hướng dẫn xử lý cuối kỳ hướng dẫn tại Công văn số 3545/KBNN-KTNN.

đ) Đối với kinh phí bổ sung có mục tiêu.
Việc sử dụng vốn, kinh phí bổ sung có mục tiêu phải theo đúng mục tiêu quy 

định. Trường hợp ngân sách cấp dưới sử dụng không đúng mục tiêu hoặc sử dụng 
không hết, phải hoàn trả ngân sách cấp trên. 

Đối với kinh phí ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện, 
Trường hợp ngân sách cấp huyện sử dụng không đúng mục tiêu hoặc sử dụng 
không hết, phải hoàn trả ngân sách cấp tỉnh trước ngày 31/01/2021.

6. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan 
chuyên môn rà soát tất cả các khoản thu để hạch toán thu kịp thời vào ngân sách 
nhà nước, kiểm tra đúng tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa các cấp ngân sách; rà 
soát tất cả nguồn kinh phí ngân sách địa phương, trường hợp chưa thực chi ngân 
sách trong năm 2020 phải lập thủ tục giảm chi; các khoản hoàn trả tạm ứng chưa 
thực hiện phải khẩn trương lập thủ tục hoàn trả trước ngày 31/12/2020; các 
khoản nộp trả ngân sách cấp trên chưa thực hiện phải lập thủ tục nộp trả cấp trên 
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theo quy định tại tiết e, điểm 5 Công văn này; thực hiện điều chỉnh nguồn (nếu 
có), rà soát, theo dõi tất cả các nguồn kinh phí và chuyển nguồn theo đúng quy 
định.

7. Thời hạn, biểu mẫu báo cáo quyết toán ngân sách hằng năm.
a) Thời hạn báo cáo quyết toán năm 2020:
- Đối với thời hạn UBND cấp huyện, xã gửi báo cáo quyết toán cho cơ 

quan tài chính cấp trên: được quy định tại Nghị quyết số 54/2017/NQ-HĐND 
ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về Quy định thời gian phê chuẩn quyết toán 
ngân sách cấp huyện, cấp xã và quy định cụ thể thời hạn Ủy ban nhân dân các 
cấp gửi báo cáo đến các ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng 
nhân dân, Hội đồng nhân dân cùng cấp, cụ thể:

+ UBND cấp xã gửi báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 
cho Phòng Tài chính- Kế hoạch cấp huyện chậm nhất là ngày 15/3/2021.

+ UBND cấp huyện gửi báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 
2020 cho Sở Tài chính chậm nhất là ngày 10/7/2021.

- Đối với thời hạn các đơn vị dự toán gửi báo cáo quyết toán cho cơ quan 
tài chính các cấp thực hiện theo quy định tại Công văn số 7410/UBND-KTTH 
ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về việc quy trình, thời gian, biểu mẫu gửi báo 
cáo quyết toán ngân sách hằng năm và thời hạn cơ quan tài chính các cấp xét 
duyệt, thẩm định quyết toán.

b) Biểu mẫu báo cáo quyết toán:
Đối với quyết toán ngân sách năm 2020, áp dụng theo các quy định tại 

Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 
21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân 
sách nhà nước; Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ 
Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa 
phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính 
- ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán toán và phân bổ ngân sách địa 
phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm; Thông tư số 
85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính về quyết toán vốn đầu tư 
nguồn ngân sách nhà nước hằng năm, Công văn số 7410/UBND-KTTH ngày 
29/12/2017 của UBND tỉnh về việc quy trình, thời gian, biểu mẫu gửi báo cáo 
quyết toán ngân sách hằng năm và thời hạn cơ quan tài chính các cấp xét duyệt, 
thẩm định quyết toán.

Ngoài ra, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo quyết toán 
vốn đầu tư năm 2020 theo Biểu số 04/CQTH (biểu mẫu dành cho Sở Tài chính) 
theo Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính. (Biểu này 
báo cáo riêng không đóng tập vào báo cáo quyết toán ngân sách năm 2020). 

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ quan Kho bạc 
Nhà nước, cơ quan Tài chính các cấp triển khai và hướng dẫn các đơn vị trực 
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thuộc thực hiện theo quy định. Trường hợp các văn bản hướng dẫn của Bộ, 
ngành Trung ương có thay đổi, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Kho bạc Nhà 
nước tỉnh nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT TU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP, các phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, QTTV, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Nguyễn Hồng Quang
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