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UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2020 

 Số:        /SLĐTBXH-KHTC 
Hướng dẫn các qui trình thanh  

quyết toán các nguồn thuộc sở 

    Kính gửi: Các phòng chuyên môn thuộc sở. 

 
Để thực hiện thống nhất qui trình thanh toán, Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội hướng dẫn một số nội dung liên quan đến quá trình thanh toán như 

sau: 

1. Đối với việc mua sắm, in ấn, sửa chữa, dịch vụ... có giá trị từ 20 

triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng, gồm: 

- Đề xuất của phòng chuyên môn về nội dung cần thực hiện. 

- Quyết định phê duyệt danh mục và kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Có mẫu 

kèm theo) 

- Báo giá 3 nơi có ký, đóng dấu của nơi bán hàng; 

- Biên bản lựa chọn nhà thầu; 

- Thương thảo hợp đồng; 

- Quyết định lựa chọn nhà thầu (Có mẫu kèm theo); 

- Giấy đề nghị thanh toán; 

- Hợp đồng, biên bản giao nhận sản phẩm, biên bản bàn giao sản phẩm 

(nếu có bàn giao); danh sách ký nhận; biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng; 

hóa đơn. 

(Đối với các nội dung in ấn tuyên truyền cần có đề xuất của phòng 

chuyên môn về nội dung in ấn tuyên truyền, mẫu tờ rơi có ký duyệt của lãnh 

đạo sở; văn bản ý kiến của Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch (nếu có).  Đối với 

các sản phẩm in ấn, sản phẩm tuyên truyền bàn giao cho phòng LĐTBXH - DT 

các huyện để thực hiện tuyên truyền có công văn thông báo nhận sản phẩm, 

bảng ký giao nhận sản phẩm) 

(Đối với các hợp đồng tuyên truyền phát sóng trên Đài truyền hình, ngoài 

các nội dung trên còn có lịch phát sóng của đài truyền hình, tên người chịu trách 

nhiệm biên tập, lời bình, phát sóng, biên bản giao nhận sản phẩm cho Đài (Nếu 

thuê đơn vị khác xây dựng phóng sự) 

(Đối với hợp đồng lắp đặt pano áp phích, trong hợp đồng ghi rõ địa điểm 

lắp đặt, số pa nô cần lắp đặt tại địa điểm đó; biên bản xác định địa điểm lắp đặt 

của nơi cần lắp đặt có dấu của địa phương) 
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(Hình thức hợp đồng và Thời gian thực hiện hợp đồng ghi trên Hợp 

đồng phải khớp với Quyết định lựa chọn nhà thầu ) 

2. Đối với nội dung hợp đồng với các đơn vị, các huyện thành phố 

- Căn cứ Quyết định phân bổ dự toán ngân sách giao hàng năm, các 

phòng chuyên môn thông báo dự kiến số kinh phí hợp đồng với các đơn vị, các 

huyện, thành phố, các đơn vị, các huyện lập dự toán chi tiết với số kinh phí được 

thông báo, trên cơ sở đó các phòng chuyên môn phối hợp với phòng Kế hoạch – 

Tài chính thẩm định dự toán và ký kết hợp đồng 

- Hợp đồng trách nhiệm: Trong hợp đồng ghi rõ trách nhiệm của bên A và 

bên B, liệt kê các nội dung công việc bên B cần phải thực hiện; có dự toán chi 

tiết kèm theo hợp đồng ( Dự toán đã được thẩm định); biên bản xác định khối 

lượng công việc hoàn thành; Nghiệm thu thanh lý hợp đồng; hóa đơn, chứng từ 

hợp lệ theo qui định. 

- Các hợp đồng thực hiện chậm nhất kết thúc vào ngày 30/11 hàng năm, 

các phòng chuyên môn căn cứ báo cáo lập biên bản xác định khối lượng công 

việc hoàn thành. Các chứng từ thực hiện thanh quyết toán bên B gửi trực tiếp tại 

phòng Kế hoạch - Tài chính ( qua cán bộ chuyên quản trực tiếp). 

3. Đối với các nội dung mua sắm, sửa chữa, in ấn, dịch vụ trên 100 

triệu. 

3.1. Đối với nội dung thuộc thẩm quyền của Lãnh đạo sở phê duyệt 

(Quyết định mua sắm tài sản có giá trị dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản 

hoặc một lần (một gói) mua sắm có tổng giá trị dưới 2.000 triệu đồng) 

- Công văn thẩm định giá danh mục cần mua sắm, sửa chữa.....của sở Tài 

chính 

- Phê duyệt  kế hoạch mua sắm, sửa chữa......... 

- Quyết định thành lập tổ tư vấn lựa chọn nhà thầu (có 01 người có chứng 

chỉ về nghiệp vụ đấu thầu) 

- Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu ( kèm theo báo cáo của tổ tư vấn 

đấu thầu)  

- Thực hiện đăng báo (Chứng từ là số báo đăng tin) 

- Hồ sơ dự thầu (Biên bản giao nhận hồ sơ dự thầu) 

- Tổ chức đấu thầu (Biên bản giao ở thầu, đóng thầu) 

- Biên bản chấm thầu kèm theo báo cáo của tổ tư vấn 

- Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu (Gửi tát cả các nhà thầu) 

- Đăng tải thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu lên báo đấu thầu (Chứng từ 

là số báo đăng tin) 

- Biên bản thương thảo hợp đồng 
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- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

- Hợp đồng, BB nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, biên bản giao nhận.., 

chứng từ, hóa đơn theo qui định.  

(Đối với Hợp đồng nội dung này tùy từng trường hợp phát sinh cụ thể của 

các phòng chuyên môn) 

3.1. Đối với nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh phê duyệt 

Thực hiện theo qui định tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/4/2014 

của Chính phủ. 

4. Đối với các nội dung chi khác 

4.1. Chi tiếp khách 

- Phiếu đề xuất của Văn phòng; phòng chuyên môn (được giao tiếp khách) 

trình Lãnh đạo sở ký duyệt. 

- Văn phòng viết phiếu đặt cơm và trực tiếp đặt cơm; 

- Các phòng được giao nhiệm vụ tiếp khách, phối hợp với Văn phòng xác 

định số lượng mân tiếp khách. 

 - Cuối tháng Văn phòng phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính, chốt 

số nợ và thực hiện làm thủ tục thanh toán (Giấy đề nghị thanh toán, hóa đơn 

theo qui định). 

4.2. Chi văn phòng phẩm và vật tư văn phòng khác 

- Các phòng đề xuất nhu cầu VPP của phòng mình phục vụ cho công tác 

chuyên môn, chuyển văn phòng tổng hợp trình Lãnh đạo sở ký duyệt.  

- Văn phòng mở sổ theo dõi giao nhận VPP cho các phòng chuyên môn. 

- Biên bản giao nhận văn phòng phẩm. 

- Hàng tháng Văn phòng Sở phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính 

chốt số nợ và thưc hiện thanh toán. ( Giấy đề nghị thanh toán, hóa đơn.. theo qui 

định) 

 4.3. Đối với sửa chữa,  mua sắm các tài sản phục vụ công tác chuyên 

môn 

- Đề xuất của các phòng chuyên môn gửi Văn phòng Sở 

- Biên bản xác định hiện trạng của tài sản. 

- Văn phòng trình xin ý kiến Lãnh đạo Sở và thực hiện mua sắm theo qui 

định. 

- Giấy đề nghị thanh toán; Hóa đơn theo qui định; Biên bản giao nhận tài 

sản ( văn phòng và các phòng chuyên môn). 

5. Đối với các phòng chuyên môn: 
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 Các nội dung liên quan đến kinh phí như phê duyệt Kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu; Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu... các phòng chuyên 

môn dự thảo, chuyển qua phòng Kế hoạch - Tài chính thẩm định trình Lãnh đạo 

sở ban hành. 

Có trách nhiện thanh quyết toán và đôn đốc các đơn có vị hợp đồng với sở 

thuộc nguồn phòng mình quản lý để thực hiện thanh quyết toán đúng thời gian 

đúng qui định. Chậm nhất 30/11 hàng năm, tất cả các hồ sơ thanh toán phải gửi 

đến phòng Kế hoạch - Tài chính để thực hiện thanh toán với KBNN. 

6. Đối với phòng Kế hoạch - Tài chính 

Thẩm định các nội dung liên quan đến nguồn kinh phí do các phòng 

chuyển đến. Tiếp nhận các chứng thanh quyết toán cúa các phòng chuyên môn 

và các đơn vị thực hiện hợp đồng, có trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý 

của đơn vị . Nếu chứng từ chưa hợp lệ sẽ từ chối và hướng dẫn đơn vị, các 

phòng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ ( Đối với chứng từ hợp đồng với các huyện, TP, 

và các đơn vị, chứng từ nhiều, kế toán chuyên quản nhận hồ sơ để thẩm định và 

hoàn trả lại nếu có sai sót trong vòng 05 ngày).  

Trên đây là một số nội dung về qui trình thanh toán, đề nghị các phòng 

chuyên môn thực hiện. Một số nội dung, các nội dung thanh quyết toán khác 

không nêu tại  công văn này đề nghị thực hiện theo qui định hiện hành. Trong 

quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh qua phòng Kế 

hoạch - Tài chính để báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét./. 

(Công văn này thay thế Công văn số : 605/SLĐTBXH-KHTC ngày 

14/5/2019 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) 

 
 Nơi nhận:                          GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  
- Lãnh đạo Sở;  
 -CVP sở;  
- P. LĐ, TBXH – DT các 
huyện; P. LĐTB&XH TP 

 

-Các đơn vị trực thuộc sở;  
Lưu: VT, KHTC.                                     Nguyễn Quang Tuấn              
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