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Lạng Sơn, ngày        tháng 5 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Xét duyệt, thẩm định Báo cáo quyết toán kinh phí TW thực hiện Pháp lệnh ưu 

đãi người có công năm 2021. 

 

Kính gửi: - Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc các huyện; 

      - Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Lạng Sơn; 

      - Trung tâm Điều dưỡng NCC tỉnh Lạng Sơn. 

 

Căn cứ 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 Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính v/v 

hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp;  

 Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính 

quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm; Quyết định 

số 554/QĐ-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc đính chính 

Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét 

duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm; 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội lập kế hoạch thời gian xét duyệt, thẩm 

định báo cáo quyết toán kinh phí TW thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với 

cách mạng năm 2021 đối với các đơn vị dự toán như sau:  

1. Nội dung: 

- Xét duyệt, thẩm định Báo cáo quyết toán kinh phí TW thực hiện Pháp lệnh 

ưu đãi người có công với cách mạng năm 2021. 

2. Thời gian, địa điểm, thành phần: 

- Thời gian nộp báo cáo về Sở (Phòng Kế hoạch – Tài chính): Trước ngày 

20/5/2022; 

- Thời gian xét duyệt, thẩm định quyết toán: Bắt đầu từ ngày 09/6/2022. 

+ Buổi sáng bắt đầu từ 8h00’ 

+ Buổi chiều bắt đầu từ 14h00’  

(Chi tiết các đơn vị theo biểu đính kèm). 

- Thành phần:  



+ Đơn vị dự toán: Thủ trưởng đơn vị (Mời tham dự buổi đầu tiên khi duyệt 

quyết toán và khi thông qua Biên bản xét duyệt); Kế toán đơn vị và cán bộ phụ 

trách quản lý phần mềm dữ liệu đối tượng NCC. Trong thời gian xét duyệt Sở sẽ 

tiến hành kiểm tra tình hình quản lý đối tượng và tình hình thực tế chi trả trợ cấp tại 

1 đến 2 đơn vị cấp xã. 

+ Đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Lãnh đạo, chuyên viên 

Phòng Kế hoạch - Tài chính và Lãnh đạo, chuyên viên phòng người có công. 

- Địa điểm: Tại đơn vị dự toán.  

          3. Hồ sơ đề nghị các đơn vị dự toán chuẩn bị: 

 Tại Khoản 4, Điều 9, Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của 

Bộ Tài chính quy định: “Đối với kinh phí ủy quyền thực hiện Pháp lệnh ưu đãi 

người có công với cách mạng thực hiện theo Thông tư hướng dẫn riêng của Bộ tài 

chính”.  

 Tại Khoản 3, Điều 19, Thông tư số 101/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của 

Bộ Tài chính quy định: “ Báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi 

người có công với cách mạng được thực hiện theo quy định hiện hành về hướng 

dẫn chế độ kế toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách 

mạng”; Để đảm bảo thời gian tổng hợp và nộp quyết toán về Bộ, trong khi chờ 

hướng dẫn bổ sung, Sở đề nghị các đơn vị lập báo cáo quyết toán theo các mẫu 

biểu sau: 

 - Hệ thống danh mục sổ kế toán năm 2021 gồm Sổ tổng hợp, Sổ chi tiết và 

Sổ chi tiết theo dõi số liệu quyết toán quy định tại Phụ lục số 03 Thông tư số 

107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính. 

          - Chứng từ kế toán năm 2021. 

- Hệ thống danh mục báo cáo gồm: 

+ Báo cáo quyết toán năm 2021 chi tiết theo điểm 2 mục I, Phụ lục số 04 

Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính.  

+ Các biểu báo cáo tình hình quản lý đối tượng gồm: B07-QT-LĐTBXH, 

B08-QT-LĐTBXH, B09-QT-LĐTBXH, B10-QT-LĐTBXH, B11-QT-

LĐTBXH, B12-QT-LĐTBXH, B13-QT-LĐTBXH, B14-QT-LĐTBXH, B15-

QT-LĐTBXH ban hành theo Quyết định số 09/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 

30/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

+ Hồ sơ kiểm kê đánh giá lại TSCĐ cuối năm 2021. 

+ Các đơn vị được kiểm toán, thanh tra các năm trước mà phải thực hiện 

kết luận của Kiểm toán, Thanh tra trong năm 2021, đề nghị báo cáo tình hình 

thực hiện theo Mẫu biểu số 69 - PL1/TT342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ 

Tài chính. 



+ Hồ sơ, tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

- Một số nội dung khác đề nghị đơn vị lưu ý chuẩn bị như: Báo cáo công tác 

quản lý, mua sắm, sử dụng, tài sản công tại đơn vị, báo cáo thực hành tiết kiệm 

chống lãng phí. 

Trên đây là kế hoạch xét duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán kinh phí TW 

thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2021. Đề nghị thủ 

trưởng các đơn vị dự toán quan tâm, đôn đốc kế toán và các bộ phận liên quan 

nghiệm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị trao đổi 

lại với Sở (Phòng Kế hoạch – Tài chính) để thống nhất thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- CVP; Phòng NCC; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

Phạm Đức Huân 
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