
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số: 229/STC-HCSN Lạng Sơn, ngày 02 tháng 02 năm 2018 

V/v Hướng dẫn công tác tài chính  

khi hợp nhất, sáp nhập, giải thể 

đơn vị. 

 

     

    Kính gửi:   
- Các Sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, Đoàn thể, 

đơn vị thuộc tỉnh; 
- UBND các huyện, Thành phố Lạng Sơn; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;  

Căn cứ Luật Kế toán ngày 20/11/2015; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

Thực hiện các Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc phê duyệt Đề án 

tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các Sở, ban, ngành, đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc cấp tỉnh, cấp huyện; Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại 

tổ chức bộ máy của các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 

chính trị - xã hội cấp tỉnh, các huyện, thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. 

Sở Tài chính hướng dẫn công tác kế toán, tài chính, tài sản khi hợp nhất, 

sáp nhập, giải thể, chấm rứt hoạt động đơn vị kế toán như sau: 

I. Đối với các đơn vị sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chấm dứt hoạt 

động: 

Thực hiện theo quy định tại Mục 6, chương II, Luật Kế toán số 

88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 và các quy định tài chính liên quan khác, cụ 

thể: 

1. Trường hợp sáp nhập đơn vị kế toán 

a) Đơn vị kế toán sáp nhập vào đơn vị kế toán khác: 

- Tiến hành thanh toán dứt điểm các khoản phải thu, phải trả, các khoản 

tạm ứng tại Kho bạc nhà nước khi có đủ điều kiện.  

Không tiến hành các hoạt động tài chính không thực sự cần thiết, không 

có khả năng thanh toán đến sát thời điểm giải thể, sáp nhập, hợp nhất đơn vị. 

- Khóa sổ kế toán, xác định giá trị về tài sản, vật tư, kinh phí, công nợ trên 

sổ kế toán. Phải hoàn chỉnh tất cả các hồ sơ, tài liệu kế toán cần thiết cho việc 

bàn giao, lập quyết toán kinh phí đến thời điểm bàn giao, làm căn cứ pháp lý cho 

việc bàn giao. 



- Thành lập Hội đồng kiểm kê và tiến hành kiểm kê vật tư, tài sản, tiền 

vốn đến thời điểm sáp nhập, lập báo cáo tổng hợp kiểm kê thực tế với số liệu ghi 

trên sổ sách kế toán, nếu có chênh lệch số liệu, đơn vị phải xác định rõ nguyên 

nhân và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

- Các khoản công nợ chưa thanh toán dứt điểm phải được đối chiếu, có 

xác nhận của chủ nợ, khách nợ. Những khoản công nợ chưa được xác nhận, còn 

tranh chấp, nợ khó đòi, tài sản thừa, thiếu chờ giải quyết… được liệt kê riêng, 

kèm theo các tài liệu, chứng cứ cần thiết để cơ quan sáp nhập có căn cứ giải 

quyết theo quy định. 

- Lập bảng đối chiếu dự toán kinh phí, bảng đối chiếu tình hình thanh toán 

tạm ứng kinh phí ngân sách tại Kho bạc Nhà nước, số dư tài khoản tiền gửi tại 

thời điểm khóa sổ. 

- Lập báo cáo tài chính đến thời điểm sáp nhập gửi đơn vị kế toán cấp 

trên, cơ quan tài chính cùng cấp để thẩm định. 

- Tiến hành bàn giao tài sản, công nợ, tài liệu kế toán cho đơn vị nhận sáp 

nhập, lập biên bản bàn giao. Đối với tài sản phải tiến hành bàn giao nguyên 

trạng, theo giá trị được phản ánh trên sổ sách kế toán của đơn vị bị sáp nhập. 

b) Đơn vị kế toán nhận sáp nhập: Căn cứ vào biên bản bàn giao, tiếp nhận 

tài sản, cộng nợ, tài liệu kế toán và ghi sổ kế toán theo quy định của Luật Kế 

toán. 

2. Trường hợp hợp nhất các đơn vị kế toán: 

a) Các đơn vị kế toán hợp nhất thanh một đơn vị kế toán mới thì từng đơn 

vị kế toán phải thực hiện các công việc sau: 

- Tiến hành thanh toán dứt điểm các khoản phải thu, phải trả, các khoản 

tạm ứng tại Kho bạc nhà nước khi có đủ điều kiện.  

Không tiến hành các hoạt động tài chính không thực sự cần thiết, không 

có khả năng thanh toán đến sát thời điểm giải thể, sáp nhập, hợp nhất đơn vị. 

- Khóa sổ kế toán, xác định giá trị về tài sản, vật tư, kinh phí, công nợ trên 

sổ kế toán. Phải hoàn chỉnh tất cả các hồ sơ, tài liệu kế toán cần thiết cho việc 

bàn giao, lập quyết toán kinh phí đến thời điểm bàn giao, làm căn cứ pháp lý cho 

việc bàn giao. 

- Thành lập Hội đồng kiểm kê và tiến hành kiểm kê vật tư, tài sản, tiền 

vốn đến thời điểm hợp nhất, lập báo cáo tổng hợp kiểm kê thực tế với số liệu ghi 

trên sổ sách kế toán, nếu có chênh lệch số liệu, đơn vị phải xac định rõ nguyên 

nhân và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

- Các khoản công nợ chưa thanh toán dứt điểm phải được đối chiếu, có 

xác nhận của chủ nợ, khách nợ. Những khoản công nợ chưa được xác nhận, còn 



tranh chấp, nợ khó đòi, tài sản thừa, thiếu chờ giải quyết… được liệt kê riêng, 

kèm theo các tài liệu, chứng cứ cần thiết để đơn vị hợp nhất có căn cứ giải quyết 

theo quy định. 

- Lập bảng đối chiếu dự toán kinh phí, bảng đối chiếu tình hình thanh toán 

tạm ứng kinh phí ngân sách tại Kho bạc Nhà nước, số dư tài khoản tiền gửi tại 

thời điểm khóa sổ. 

- Lập báo cáo tài chính đến thời điểm sáp nhập gửi đơn vị kế toán cấp 

trên, cơ quan tài chính cùng cấp để thẩm định. 

- Tiến hành bàn giao tài sản, công nợ, tài liệu kế toán cho đơn vị hợp nhất, 

lập biên bản bàn giao. Đối với tài sản phải tiến hành bàn giao nguyên trạng, theo 

giá trị được phản ánh trên sổ sách kế toán của đơn vị bị hợp nhất. 

b) Đơn vị kế toán hợp nhất phải thực hiện các công việc sau: 

- Căn cứ biên bản bàn giao, mở sổ kế toán và ghi sổ kế toán; 

- Tổng hợp báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán bị hợp nhất thành báo 

cáo tài chính của đơn vị kế toán hợp nhất. 

3. Đối với các đơn vị giải thể, chấm dứt hoạt động: 

a) Đối với đơn vị bị giải thể, chấm dứt hoạt động: 

- Tiến hành thanh toán dứt điểm các khoản phải thu, phải trả, các khoản 

tạm ứng tại Kho bạc nhà nước khi có đủ điều kiện.  

Không tiến hành các hoạt động tài chính không thực sự cần thiết, không 

có khả năng thanh toán đến sát thời điểm giải thể, sáp nhập, hợp nhất đơn vị. 

- Khóa sổ kế toán, xác định giá trị về tài sản, vật tư, tiền vốn, kinh phí, 

công nợ trên sổ kế toán. Phải hoàn chỉnh tất cả các hồ sơ, tài liệu kế toán cần 

thiết cho việc bàn giao, lập quyết toán vốn, kinh phí đến thời điểm bàn giao, làm 

căn cứ pháp lý cho việc bàn giao. 

-  Thành lập Hội đồng kiểm kê và tiến hành kiểm kê vật tư, tài sản, tiền 

vốn đến thời điểm sáp nhập, lập báo cáo tổng hợp kiểm kê thực tế với số liệu ghi 

trên sổ sách kế toán, nếu có chênh lệch số liệu, đơn vị phải xác định rõ nguyên 

nhân và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

- Thành lập Hội đồng để xác định giá trị tài sản, cụ thể như sau: 

+ Nếu tài sản là trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất bao gồm cả 

quyền sử dụng đất thì Sở Tài chính thành lập Hội đồng để xác định giá trị tài 

sản. Thành phần Hội đồng gồm: Lãnh đạo Sở Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng, 

các thành viên khác có liên quan: đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở 

Xây dựng, đơn vị có tài sản, các cơ quan khác (nếu cần thiết). 



+ Tài sản không thuộc quy định trên thì đơn vị thành lập Hội đồng để xác 

định giá trị tài sản. Thành phần Hội đồng bao gồm: Lãnh đạo đơn vị làm Chủ 

tịch Hội đồng, các thành viên là đại diện cơ quan quản lý cấp trên (cơ quan chủ 

quản) và cơ quan tài chính cùng cấp, bộ phận kế toán của đơn vị, cơ quan 

chuyên môn kỹ thuật (nếu cần) và các thành viên khác có liên quan, 

- Các khoản công nợ chưa thanh toán dứt điểm phải được đối chiếu, có 

xác nhận của chủ nợ, khách nợ. Những khoản công nợ chưa được xác nhận, còn 

tranh chấp, nợ khó đòi, tài sản thừa, thiếu chờ giải quyết… được liệt kê riêng, 

kèm theo các tài liệu, chứng cứ cần thiết để đơn vị kế toán cấp trên hoặc tổ chức, 

cá nhân lưu trữ có căn cứ giải quyết theo quy định. 

- Lập bảng đối chiếu dự toán kinh phí, bảng đối chiếu tình hình thanh toán 

tạm ứng kinh phí ngân sách tại Kho bạc Nhà nước, số dư tài khoản tiền gửi tại 

thời điểm khóa sổ. 

- Lập báo cáo tài chính đến thời điểm giải thể gửi đơn vị kế toán cấp trên, 

cơ quan tài chính cùng cấp, KBNN để thẩm định. 

- Mở sổ kế toán theo dõi các nghiệp vụ kinh tế, tài chính có liên quan đến 

công tác giải thể, chấm dứt hoạt động. 

- Bàn giao tài liệu kế toán sau khi xử lý xong cho đơn vị kế toán cấp trên 

hoặc tổ chức, cá nhân lưu trữ theo quy định tại Điều 41 của Luật Kế toán. 

- Nếu điều chuyển hay bán thanh lý tài sản nhà nước thì thực hiện theo 

các quy định tài chính hiện hành về quản lý tài sản. 

b) Đơn vị kế toán cấp trên hoặc tổ chức, cá nhân lưu trữ tổ chức tiếp nhận 

tài liệu kế toán và các hồ sơ liên quan theo quy định. 

4. Đối với các đơn vị sáp nhập một bộ phận vào đơn vị khác: 

a) Đối với đơn vị kế toán có bộ phận chia tách về đơn vị khác: 

- Tiến hành thanh toán dứt điểm các khoản phải thu, phải trả, các khoản 

tạm ứng cá nhân đối với người lao động thuộc bộ phận chia tách để sáp nhập 

vào đơn vị khác. 

- Xác định giá trị về tài sản, vật tư, tiền vốn, kinh phí, công nợ trên sổ kế 

toán liên quan đến bộ phận chia tách. Phải hoàn chỉnh tất cả các hồ sơ, tài liệu kế 

toán cần thiết, làm căn cứ pháp lý cho việc bàn giao. 

-  Thành lập Hội đồng kiểm kê và tiến hành kiểm kê vật tư, tài sản, tiền 

vốn đến thời điểm sáp nhập của bộ phận chia tách. Lập báo cáo tổng hợp kiểm 

kê thực tế với số liệu ghi trên sổ sách kế toán, nếu có chênh lệch số liệu, đơn vị 

phải xac định rõ nguyên nhân và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 



- Các khoản công nợ, tạm ứng của bộ phận chia tách nếu chưa thanh toán 

dứt điểm phải được đối chiếu, có xác nhận của người lao động, chủ nợ, khách 

nợ. Những khoản công nợ chưa được xác nhận, còn tranh chấp, nợ khó đòi, tài 

sản thừa, thiếu chờ giải quyết… được liệt kê riêng, kèm theo các tài liệu, chứng 

cứ cần thiết để đơn vị nhận sáp nhập có căn cứ giải quyết theo quy định. 

b) Đối với đơn vị nhận sáp nhập từ đơn vị khác: 

Thực hiện bàn giao người lao động, tài sản, vật tư, nguồn kinh phí, các 

khoản tạm ứng, công nợ theo biên bản bàn giao với đơn vị có bộ phận chia tách, 

sáp nhập theo quy định hiện hành. 

5. Đối với các đơn vị giải thể, đơn vị chuyển một số nhiệm vụ sang 

đơn vị mới: 

Đơn vị bị giải thể và đơn vị tiếp nhận một số nhiệm vụ vận dụng các quy 

định tại các Mục 1 và 2 trên đây để thực hiện. Đơn vị bị giải thể bàn giao các tài 

liệu kế toán liên quan đến các nhiệm vụ được chuyển giao cho đơn vị tiếp nhận; 

các nội dung khác thực hiện theo quy trình đơn vị bị giải thể. Riêng tài sản xử lý 

như sau: 

- Nếu tài sản được chuyển cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 

hoặc đem bán thanh lý thì thực hiện theo quy định tài chính hiện hành về quản lý 

tài sản. 

- Nếu tài sản chuyển cho doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân 

và tổ chức kinh tế khác thì phải thành lập Hội đồng xác định giá trị tài sản theo 

quy định tại Điểm a, Mục 3 trên đây và trình UBND tỉnh quyết định việc điều 

chuyển tài sản từ đơn vị giải thể cho doanh nghiệp (doanh nghiệp ghi tăng vốn 

NSNN cấp). 

- Nếu bán tài sản Nhà nước hoặc thanh lý thì thực hiện theo quy định tại 

Điều 43 và Điều 45 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

II. Đối với các đơn vị bàn giao cho cấp hành chính khác quản lý: 

- Đối với đơn vị kế toán chuyển cấp khác quản lý, các nội dung công việc 

được tiến hành tương tự như Điểm a, Mục 1 Phần I. Cấp chuyển bàn giao, cấp 

nhận bàn giao và đơn vị thực hiện lập biên bàn bàn giao kèm các hồ sơ, tài liệu 

liên quan, có sự chứng kiến của các cơ quan có liên quan. 

- Thẩm quyền điều chuyển kinh phí, tài sản thực hiện theo phân cấp quản 

lý ngân sách và phân cấp quản lý tài sản hiện hành.  

III. Xử lý nguồn kinh phí thường xuyên: 

Các đơn vị sáp nhập, chia tách, hợp nhất theo Đề án được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt về nguyên tắc ngân sách không bố trí thêm kinh phí, các đơn vị 



dự toán căn cứ vào định mức, nhiệm vụ được giao theo dự toán của cấp có thẩm 

quyền giao từ đầu năm để tổ chức thực hiện theo quy định.  

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn vướng mắc đề nghị 

phản ánh kịp thời về Sở Tài chính (Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp, Số 

điện thoại: 3.877.056) để phối hợp giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Sở Nội vụ; 

- Phòng TC-KH các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chánh Văn phòng;  

- Các Phòng: TCHCSN, QLNS; 

- Lưu VT. 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Hoàng Quý 
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