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    Số: 786/CV-TH&TK           Lạng sơn, ngày 08 tháng 5 năm 2018 
 V/v: Hỗ trợ  đào tạo công tác  

  quyết toán NSĐP năm 2017. 

     

Kính gửi: Phòng TC-KH các huyện, thành phố. 

                                    

Thực hiện Công văn số 333/THTK-CGHT, ngày 02/5/2018của Cục Tin 
học và Thống kê tài chính-Bộ Tài chính Về việc Thông báo kế hoạch, hỗ trợ 
công tác quyết toán ngân sách địa phương năm 2017 tại cơ quan tài chính địa 

phương;  

 Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn thông báo kế hoạch đào tạo, hỗ trợ trực tiếp 

công tác tổng hợp quyết toán ngân sách năm 2017 như sau: 

1. Nội dung đào tạo, hỗ trợ: 

1.1. Đào tạo sử dụng chương trình Quản lý ngân sách 8.0 bao gồm các nội 

dung sau: 

Giới thiệu các tính năng mới được cập nhật, chỉnh sửa trong chương trình 
QLNS 8.0 như: Chỉnh sửa Mục lục ngân sách đáp ứng thay đổi theo quy định, 

nhận số liệu tự động từ hệ thống TABMIS với tần suất theo ngày bao gồm các 

loại dữ liệu như: Dữ liệu dự toán, dữ liệu điều hành thu/chi, lệnh chi tiền, thay 

đổi quy trình tổng hợp số liệu quyết toán gửi cơ quan tài chính cấp trên… 

Đào tạo, hướng dẫn quy trình nhận số liệu từ hệ thống TABMIS để tổng 

hợp báo cáo phục vụ công tác điều hành, quyết toán ngân sách. 

Hướng dẫn quy trình trao đổi số liệu với các ứng dụng của ngành tài chính 

như: Hệ thống danh mục dùng chung, Hệ thống trao đổi thông tin thu nộp thuế, 

chương trình Kế toán hành chính sự nghiệp IMAS, chương trình Kế toán ngân 

sách và tài chính xã, chương trình tổng hợp quyết toán. 

1.2. Hỗ trợ công tác tổng hợp báo cáo quyết toán năm 2017 trên toàn địa 

bàn. 

2. Đối tượng đào tạo, hỗ trợ: 

Cán bộ làm công tác quyết toán phòng QLNS; Tài chính HCSN; Tài 

chính đầu tư; Tin học và Thống kê. 

Cán bộ làm công tác quyết toán các phòng Tài chính-Kế hoạch huyện, 

thành phố. 

3. Thời gian: từ ngày 17/5 đến hết ngày 19/5/2018 

Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30 

Buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ  

4. Địa điểm: Hội trường tầng IV Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn. 

5. Công tác chuẩn bị: 



- Phòng Tin học và Thống kê chuẩn bị môi trường đào tạo, phối hợp, hỗ 

trợ trong suốt quá trình đào tạo. 

 - Các phòng Tài chính-Kế hoạch huyện, thành phố: cử 01 Đ/c lãnh đạo 

phòng phụ trách công tác quyết toán ngân sách, công tác TABMIS và 02 cán bộ 

trực tiếp làm công tác quyết toán ngân sách. Đồng thời chuẩn bị tài liệu để phục 

vụ đối chiếu số liệu quyết toán năm 2017, cụ thể: 

+ Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2017 theo mục lục, theo lĩnh 

vực chi của Kho Bạc Nhà nước huyện, Phòng Giao dịch Thành phố (báo cáo 

tabmis thống nhất lấy số liệu thu, chi ngân sách năm 2017; thời điểm kết xuất 

báo cáo lấy ngày 30/4/2018).  

+ Quyết định giao dự toán ngân sách huyện năm 2017; Các quyết định bổ 

sung dự toán trong năm; 

+ Bảng đối chiếu số liệu bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, 

thành phố có xác nhận của Kho bạc NN (Các thông báo rút dự toán của Sở Tài 

chính; Giấy rút dự toán). 

+ Báo cáo quyết toán NSNN năm 2017; Các số liệu chi tiết về thu kết dư, 

chuyển nguồn năm 2017... 

+ Chứng từ ghi thu, ghi chi. 

+ Lệnh chi tiền. 

+ Các Quyết định, công văn chuyển nguồn kinh phí sang năm 2018. 

+ Các mẫu biểu quyết toán theo quy định (Chuẩn bị trước vào máy tính). 

+ Các tài liệu khác liên quan đến công tác tổng hợp quyết toán năm 2017. 

- Các phòng Tài chính-Kế hoạch huyện khi đi tập huấn đem theo máy 

tính, dây điện nguồn. 

- Tập hợp danh sách học viên tham dự đào tạo, tuấn huấn gửi về phòng 
Tin học và Thống kê (trước ngày 15/5/2018) để tổng hợp gửi về Cục Tin học và 

Thống kê theo yêu cầu. 

- Kinh phí ăn, ở, đi lại của cán bộ được cử đi đào tạo do đơn tự chi trả 

theo quy định. 

 Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn đề nghị các phòng nghiệp vụ Sở, phòng Tài 

chính-Kế hoạch huyện, thành phố bố trí thời gian, cử cán bộ đi đào tạo, tập huấn 

theo các nội dung trên./. 

         
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- LĐ Sở; 

- Các phòng CM Sở; 

- Chánh Văn phòng; 

- Lưu VT;Phòng TH&TK. 
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