UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VĨNH YÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:1445/UBND-NV

Vĩnh Yên, ngày 03 tháng 06 năm 2021

V/v hướng dẫn các đơn vị UBND các
xã, phường nghiệm thu kết quả
ĐTCSHC năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi:
-Thường trực HĐND thành phố
- Các ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy;
- UBMTTQ và các Đoàn thể Chính trị xã hội thành phố;
- Các phòng chuyên môn thành phố;
- Các cơ quan ngành dọc cấp huyện trên địa bàn thành phố;
- UBND các xã, phường.
Thưc hiện Công văn số 651/BCĐ -TTT ngày 28/5/2021 của Ban chỉ đạo Tổng
điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Vĩnh Phúc;
Đến nay 100% các cơ quan ngành dọc cấp huyện trên địa bàn thành phố, các
phòng, ban, đơn vị, U|BND các xã, phường đã hoàn thành việc kê khai phiếu Điều
tra cơ sở hành chính năm 2021, tuy nhiên qua theo dõi trên hệ thống các phiếu
thực hiện kê khai còn sai sót ở một số danh mục. Do vậy, để việc thực hiện nghiệm
thu phiếu điều tra cơ sở hành chính đạt kết quả tốt UBND thành phố Vĩnh Yên đề
nghị cơ quan ngành dọc cấp huyện trên địa bàn thành phố, các phòng, ban, đơn vị ,
UBND các xã, phường tiến hành như sau:
Chỉ đạo cán bộ trực tiếp làm phiếu điều tra và thu thập hồ sơ có liên quan và
thực hiện đối chiếu kết quả khai phiếu điều tra cơ sở hành chính của đơn vị mình
gồm.
-Các báo cáo Tài chính của năm 2020 ban hành theo Thông tư số 107/2017/TTBTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế kế toán hành chính, sự
nghiệp, gồm:
+ Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01/BCTC).
+ Báo cáo kết quả hoạt động (Mẫu số B02/BCTC).
+ Thuyết minh cáo cáo tài chính (Mẫu số B04/BCTC), Phần IV Thông tin bổ
sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động).
+ Báo cáo tài chính (Mẫu số B04/BCTC), đối với các đơn vị hành chính áp
dụng mẫu báo cáo đơn giản).
- Đối với với đơn vị kế toán cấp xã áp dụng chế độ báo cáo theo Thông tư số
70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ ngân sách
và tài chính xã gồm các báo cáo: Báo cáo Tài chính (Mẫu số B01 -X) Bảng cân
đối số phát sinh và các báo cáo có liên quan đến doanh thu, chi phí năm 2020.
- Đối với các đơn vị hành chính áp dụng chế độ kế toán đặc thù; Cung cấp các
báo cáo năm 2020 tương tự như các báo cáo của đơn vị hành chính hạch toán theo
Thông tư 107/2017/TT - BTC.

- Quyết định giao biên chế của cấp có thẩm quyền các năm 2015, 2016, 2017,
2018, 2019, 2020.
- Bảng lương tháng 1, tháng 12/2020.
- Thời gian nghiêm thu hoàn thành trước ngày 20/6/2021, tại phòng Nội vụ
thành phố.(Kết thúc nghiệm thu các bên tham gia nghệm thu lập Biên bản nghiệm
thu theo mẫu đính kèm). Trong quá trình nghiệm thu, hệ thống phần mềm vẫn tiếp
tục hoạt động để các đơn vị chỉnh sửa, bổ sung thông tin theo quy định.
UBND thành phố yêu cầu các cơ quan đơn vị chỉ đạo, thực hiện đúng thời gian
quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu : VT, NV.
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