
Thông tư về chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính 

  

 Để bảo đảm yêu cầu cải cách hành chính, giảm tối đa yêu cầu về tần suất, nội 

dung báo cáo nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực trong việc thực hiện chế độ 

báo cáo. Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định đối với mỗi chế độ báo cáo định 

kỳ, trong mỗi tháng, cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉ phải thực hiện một trong các báo 

cáo: Tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng hoặc báo cáo năm. Không được yêu cầu cơ quan, tổ 

chức, cá nhân gửi cùng một báo cáo nhiều lần đến nhiều đơn vị thuộc Bộ Tài chính. 

Trong đó, thời gian chốt số liệu báo cáo định kỳ như sau: Báo cáo định kỳ hằng 

tháng tính từ ngày 15 tháng trước đến ngày 14 của tháng thuộc kỳ báo cáo. Báo cáo 

định kỳ hằng quý tính từ ngày 15 của tháng trước kỳ báo cáo đến ngày 14 của tháng 

cuối quý thuộc kỳ báo cáo. Báo cáo định kỳ 6 tháng: Thời gian chốt số liệu 6 tháng 

đầu năm được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 6 

của kỳ báo cáo. Thời gian chốt số liệu 6 tháng cuối năm được tính từ ngày 15 tháng 6 

đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo. 

Về thời hạn gửi báo cáo: Đối với báo cáo định kỳ hằng tháng chậm nhất là ngày 

18 của tháng báo cáo. Đối với báo cáo định kỳ hằng quý: Chậm nhất là ngày 18 của 

tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo. Đối với báo cáo định kỳ 6 tháng: Chậm nhất là ngày 

18 của tháng cuối kỳ báo cáo. Đối với báo cáo định kỳ hằng năm: Chậm nhất là ngày 

18 tháng 12 của kỳ báo cáo. Đối với các báo cáo định kỳ khác: Căn cứ tình hình thực 

tế và yêu cầu công việc để gửi báo cáo vào thời gian phù hợp, đảm bảo tính hiệu quả, 

đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc của nội dung báo cáo. Đối với báo cáo chuyên 

đề sẽ theo văn bản yêu cầu báo cáo. 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện chế độ báo cáo: Các đơn vị 

thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện 

chế độ báo cáo, xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo để thực hiện báo cáo điện tử, tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc tổng hợp, chia sẻ thông tin báo cáo và tiết kiệm về thời 

gian, chi phí cho các đối tượng thực hiện báo cáo. Giá trị pháp lý của báo cáo điện tử 

và việc sử dụng, chữ ký số thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. 

 Thông tư này có hiệu lực từ ngày 29/5/2020. 
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