
PHỤ LỤC 1



Phụ lục số 01.1

Huyện: ......... ...................... Mẫu số: C51-X
UBND xã:...........................  (Ban hành theo TT số: 146 /2011/TT-BTC
Mã ĐV có QHVNS:.......  ... ngày 26/10/2011 của BTC)

HỢP ĐỒNG GIAO THẦU
Số:.

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 33/2005/QHU của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước 
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính Phủ hướng đẫn 
thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây đựng theo Luật đấu thầu.

Căn cứ kết quả mở thầu ngày..................................................................................
Hôm nay, ngày..........tháng........... năm....., Tại......................................................

Chúng tôi gồm:
Một bên là UBND xã (bên giao thầu gọi tắt là Bên A):
Ông/Bà.................................................. Đại điện cho UBND
Ông/Bà...........................................................Kế toán trướng xẫ
Có TK số:...................................... ................ Tại......................................................
Một bên là ................... (bên nhân thầu, nhân khoán gọi tắt là Bên B);
Ông/Bà.................................... Chức v ụ :...................Đại điện cho..............................
Ông/Bà.................................... Chức v ụ :................... Đại điện cho.............................
C ó  T K số:............... ....................... ......Tại..................... ]......!..... .......................
Cùng thoả thuận thống nhất ký kết hợp đồng kinh tế với các điều khoản sau:

Điều 1;
Bên B nhận làm hợp đồng cho Bên A, gồm những công việc và các yêu cầu kỹ 

thuật như sau:

Điều 2: Thời hạn thực hiện hợp đồng:
- Ngày bát đ ầ u :......................................
- Ngày kết thúc:......................................

Điều 3;
- Giá trị của Hợp đồng:.......................đồng (Viết bằng chữ).
- Phương thức thanh toán :.......................................................
- Thời hạn thanh toán quy định như sau:

+ Đợt 1: N g ày .... tháng .... n ăm ......



số tiền :.....................đồng (Viết bằng chữ)..
+ Đợt 2: N g ày .... tháng .... n ăm ......

Số tiền :.................. đồng (Viết bằng chữ)...,

+ Đợt 3: N gày .... tháng .... n ăm ......
Số tiề n :......................đồng (Viết bằng chữ)

Điều 4: Trách nhiệm và quyền lợi của hai bên:

1- Bên A:

2- Bên B:

Điều 5: Các cam kết chung:

Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các quy định đã ghi trong hợp đồng. Trong quá 
trình thực hiện hợp đồng nếu có gỉ vướng mắc 2 bên tự trao đổi thông nhất giải quyết, 
nêu bên nào vi phạm sẽ bị xử lý theo chê độ Hợp đông kinh tế đã quy định.

Điều 6: Hợp đồng được lập thành 4 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ
2 bần.

Đại diện bên nhận thầu Đại diện bên giao thầu
(Ký, họ tên, đóng dấu) Kế toán trưởng Chủ tịch UBND xã

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng   dấu)



Phụ lục số 01.2

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN
Số:..............

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ quy định của UBND xã v ề : ........................................................................
Căn cứ kết quả chọn khoán ngày ..........tháng ........... n ăm .................................
Hôm nay ngày.......... tháng........... năm..., Tại.............................................. ...........

Chúng tôi gồm:
Một bên là UBND xã (bên giao khoán gọi tắt là Bên A);
Ông /Bà............Chức v ụ :.................Đại diện cho UBND xã................................
Ông/Bà............ Chức vụ: .................Kế toán trưởng x ã .........................................
Có TK số:..........................................Tại.....................................................................

Một bên là.....................(bên nhận khoán gọi tắt là Bên B):

Ồng /Bà............. Chức v ụ : .................... Đại tfiên cho.............................................
Ồng/ Bà............. Chức v ụ : ..... ................Ke toán trưởng.........................................
Có TK số:.............................. ...............Tại..............................................................
Cùng thoả thuận thống nhất ký kết hợp đồng giao khoán với các điều 

khoản sau:

Điều 1:
- Bên A cho Bên B nhận khoán.............. trong thời g ian ....................................
Gồm các công việc với nội đung quy định như sau:
1 - ......................................... ...................... ..................................... .......................................... .................................................................................................................................... .. ..........................................

2- ............................................... .......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................

Điều 2: Thời hạn thực hiện hợp đồng:
- Ngày bắt đ ầ u :........................................................................................................
- Ngày kết thúc:.........................................................................................................

Điều 3:
- Giá trị của Hợp đồng B ên ..... . phải thanh toán cho B ên ......là..............đồng.
Viết bằng chữ:............................................................................................................

- Phương thức thanh to án :.......................................................................................
- Thời hạn thanh toán quy định như sau:

Huyện:.............................. M ẫu số: C52- X
UBND xã:........................  (Ban hành theo TT số: 146 /2011/TT-BTC
Mã ĐV CÓ QHVNS:............. ngày 26/10/2011 của BTC)



Điều 4: Trách nhiệm và quyền hạn mỗi bên 
7- Bên A, bên giao khoản:

2- Bên B, bên nhận khoán:

Điều 5: Các cam kết chung:
Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các quy định đã ghi trong hợp đồng. Trong quá 

trình thực hiện hợp đồng nếu có gì vướng mắc 2 bên tự trao đổi thống nhất giải quyết, 
nếu bên nào vi phạm sẽ bị xử lý theo chế độ Hợp đồng kinh té đã quy định.

Hợp đồng giao khoán được lập thành 4 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 2
bản.

Đại diện bên nhận khoán Đại diện bên giao khoán
(Ký, họ tên, đóng dấu) Kế toán trưởng Chủ tịch UBND  xã

(Kỷ, họ tên) (Kỷ, họ tên, đóng  dấu)



Huyện:....................
UBND xã:.
Mã ĐV có QHVNS:

Mẫu số: C60- X
(Ban hành theo TT số: 146/2011/TT-BTC

ngày 26/10/2011 của BTC)

BẢNG KÊ GHI THƯ, GHI CHI NGÂN SÁCH XÃ 

A- Phần ghi thu ______________ ______________________ ______

Chương Mã nội dung 
kinh tế

Chứng từ Nội dung thu Số tiền
Số Ngày

1 2 3 4 5 6

X X X X Cộng

B- Phần ghi chi

Chương Mã ngành 
kinh tế

Mã nội 
dung kinh tế

Chứng từ Nội dung chi số
tiềnSố Ngày

1 2 3 4 5 6 7

X X X X X Cộng

(Kèm th eo ............. chứng từ gốc)
Số tiền đề nghị ghi thu ngân sách xã là
(Viết bằng chữ............................................
Số tiền đề nghị ghi chi ngân sách xã là 
(Viết bằng chữ............................................ .)

ủy ban nhân dân xã
Ngày......tháng..........năm..........

Kê toán trưởng Chủ tịch UBND xã
(Ký, họ tên) (Kỷ, họ tên, đóng dấu)

Ngày.
Kế toán Kiểm soát

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Kho bạc nhà nước
....tháng.......... năm.........

Giám đốc 
(Kỷ, họ tên, đóng dấu)

Phụ lục số 01.3



Phụ lục số 01.4

BẢNG THANH TOÁN PHỤ CẤP
Thảng....... năm.........

Số:.................
Nợ:................
Có:................

M ẫu số C05 -  X
(Ban hành theo TT số: 146 /2011/TT-BTC

ngày 26/10/2011 của BTC)

Số
TT Họ và lên

■

Chức
vụ

Địa chỉ 
cơ quan 
làm việc

Mức lương 
đang hưởng

Tỷ lê 
(%) 

hưởng 
phụ cấp

Số tiền 
phụ cấp được 

hưởng

Ký
nhận

A B c D 1 2 3 E

Ị Cộng X X X X X

Tổng số tiền (Viết bằng chữ):..........................................................................................
(Thanh toán phụ cấp cho các khoản phụ cấp chưa tính trong bảng thanh toán tiền lương 
như phụ cấp cho các cán bộ kiêm nhiệm...)

Ngày.... tháng...... năm ....
Người lập Kế toán trưởng Chủ tịch UBND  xã
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ  tên)

Huyện:....................
UBND Xã 
Mã ĐV có QHVNS:



Giải thích nội dung và phương pháp lập “Bảng thanh toán phụ cấp”
(Mẫu số C05-X)

1- Mục đích: Bảng thanh toán phụ cấp nhằm xác định khoản phụ cấp tháng 
hoặc quý được hưởng ngoài lương (Khoản phụ cấp này chưa được tính trong Bảng 
thanh toán tiền lương tháng của Xã) của những cán bộ kiêm nhiệm nhiều việc cùng 
1 lúc được hưởng phụ cấp theo chế độ, là cơ sở để thanh toán tiền phụ cấp cho cán 
bộ, công chức cấp Xã được hưởng (Ví dụ: Phụ cấp cán bộ tham gia ban quản lý dự 
án).

2- Phương pháp lập và trách nhiệm ghi
Góc trên, bên trái của Bảng thanh toán phụ cấp ghi rõ tên huyện, UBND Xã 

và mã đơn vị có quan hệ với ngân sách đăng ký.
Cột A, B, C, D: Ghi số thứ tự, họ và tên, chức vụ, địa chỉ cơ quan làm việc 

cùa từng người được nhận phụ cấp
Cột 1 : Ghi mức lương đang hưởng (gồm cả phụ cấp trách nhiệm nếu có)
Cột 2: Ghi tỷ lệ (%) được hưởng phụ cấp theo quy định (nếu quy ước trả cố 

định hàng tháng theo mức lương chung thì cột này để trống)
Cột 3: Ghi số tiền phụ cấp từng người được hưởng theo tháng hoặc theo quý
Cột E: Từng người ký nhận khi nhận phụ cấp
Bảng thanh toán phụ cấp được lập 1 bản theo tháng hoặc theo quý và phải có 

đầy đủ chữ ký theo quy định.



PHỤ LỤC 2



Phụ lục số 02.1

Huyện:......
UBND Xã:

SỔ THU NGÂN SÁCH XÃ
- Năm.............

- Chương.....................................................
- Mã nội dung kinh tế................................

M ẫu số S04 - X
(Ban hành kèm theo TT số: 146 /2011/TT-BTC

Ngày 26/10/2011 của BTC)

Ngày
tháng
ghi
sổ

Diễn giải 
( Diễn giải tên mục thu 

hoặc nội dung thu)

Thu NSX chưa qua KB Thu ngân sách xã đã qua Kho bạc

Ghi
giảm
thu

Chứng từ
Sổ
tiền

Ghi
giảm
thu

Chứng từ Sổ
thu

NSNN
Số thu xã, 

được hường
SỐ

hiệu
Ngày
tháng

Số Ngày 
hiệu tháng

1 2 3 4 5 6 7 1 8 9 10 11
Tháng... năm 20...

1ì

!]
ỉ

- Cộng PS ìháng
- Luỹ kế từ đầu năm Ị

- Sổ này có.... trang, được đánh số từ 01 đến trang.
- Ngày mở sổ:....

Ngày.... tháng... năm 20....
Kế toán trưởng Chủ tịch UBND xã

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)



Phụ lục số 02.2

SỔ CHI NGÂN SÁCH XÃ
- Năm:..........

- Chương................................................
- Mã ngành kinh tế:..............................
- Mã nội dung kinh tế...........................

M ẫu số: S05- X
(Ban hành kèm theo TT số: 146 /2011/TT-BTC

Ngày 26/10/2011 của BTC)

Ngày 
tháng 
ghi sổ

Diễn Giải
(Diễn giải nội dung chi hoặc tên mục chi)

Chi ngân sách xã chưa qua KB Chi Ngân sách xã đã qua Kho bạc
Chứng từ

số  tiên Ghi giảm chi
Chứng từ

số  tiên
Ghi giảm 

chi 
ngân sách

số
hiệu

Ngày,
tháng

số
hiệu

Ngày
tháng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tháng....nãm 20....

- Cộng phát sinh tháng

- Luỹ kế từ đầu nãm

- Sổ này c ó ...... trang, đánh số từ trang 01 đến trang
- Ngày mở sổ : ............................................

Ngày tháng năm 20.... 
Người ghi sổ Kế toán trưởng Chủ tịch UBND xã
(Ký, họ tên) (Ký. họ tên ) (Ký, họ tên. đóng  dấu)

H u y ệ n :.....
UBND Xã:



Phụ lục số 02.3

H uyện:......
UBND Xã:

SỐ TỔNG HỢP THU NGÂN SÁCH XÃ
Năm:................

M ẫu số S06a - X
(Ban hành kèm theo TT số: 146 /2011/TT-BTC

Ngày 26/10/2011 c ủ a  BTC)

STT Tên chỉ tiêu thu 
(Tên đơn vị)

Thu ngân sách xã đã qua tho bac

Chương
Mã nội 

dung kinh 
tế

Tháng 1
Tháng 2 Tháng 12 Tháng chỉnh tý

Trong
tháng

Lũy
kể

Trong
tháng

Lũy kế Trong
tháng

Luỹ kế

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ỉ0 11 12 13
Tổng thu NSX

- Sổ này c ó .......trang, đánh số từ trang 01 đến trang
- Ngày m ả sổ : ............. ..............................

Ngày tháng năm 20.... 
Người ghi sổ Kế toán trưởng Chủ tịch UBND xã
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ  tên, đóng dấu)



Phụ lục số 02.4

SỔ TỔNG HỢP CHI NGÂN SÁCH XẢ
Năm:................

Huyện:..................  M ẫu  s ố  S 06b -X
UBND Xã:............  (Ban hành kèm theo TT số: 146 /2011/TT-BTC

Ngày 26/10/2011 c ủ a   BTC)

C h i  n g â n  s á c h  x ã  đ ã  q u a  k h o  b ạ c

STT Tên chi tiêu chi
Mã ngành 

kinh tế

Mã nôi Tháng 2 Tháng 12 Tháng chỉnh lý
(Tên đơn vị) Chương dung kinh 

tế
Tháng 1 Trong

tháng
Lũy
kế

Trong
tháng

Luỹ kê Trong
tháng

Luỹ kế

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tổng chi N S X

- Sổ này c ó .......trang, đánh số từ trang 01 đến trang
- Ngày mở sổ : ............................................

Ngày tháng năm 20.... 
Người ghi sổ Kế toán trưởng Chủ tịch UBND xã
(Ký, họ tên ) (Ký, họ tên) (Ký, họ  tên, đóng, dấu)



Phụ lục số 02.5

SỔ THEO DÕI TSCĐ VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ TẠI NƠI SỬ DỤNG
•  7  •  •  »  9

Năm :........
Tên bộ phận (Hoặc người sử dụng):................................................................
Loại công cụ, dụng cụ (Hoặc nhóm công cụ, dụng cụ ):...............................

M ẫu số S21 - X
(Ban hành kèm theo TT số: 146 /2011/TT-BTC

Ngày 26/10/2011 của BTC)

Ngày, 
tháng 
ghi sổ

GHI TĂNG TSCĐ VÀ CÔNG cụ, DỤNG cụ GHI GIẢM TSCĐ VÀ CỒNG cụ, DỤNG cụ
Chứng từ

Tên TSCĐ và công 
cụ, dụng cụ

Đơn
vị

tính

Số
lượng

Đơn
giá

Thành
tiền

Chứng từ
Lý
do

số
lượng

Đom
giá

Thành
tiềnSỐ

hiệu

Ngày

thảng
sổ hiệu

Ngày

tháng
A B c D 1 2 3 4 E F G 5 6 7

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...
- Ngày mở s ổ :............

N gày ... tháng... năm.....
Kế toán trưởng Chủ tịch UBND xã

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
Ngưòi ghi sổ
(Ký, họ tên)

Huyện:......
UBND Xã:



Giải thích nội dung và phương pháp ghi “Sổ theo dõi TSCĐ và 
công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng” (Mẫu số S21-X)

1- Mục đích: sổ này dùng để ghi chép tình hình tăng, giảm TSCĐ và 
công cụ, dụng cụ tại các phòng, ban, bộ phận sử dụng, nhằm quản lý TSCĐ 
và công cụ, dụng cụ đã được trang cấp cho các bộ phận trong Xã và làm căn 
cứ để đối chiếu khi tiến hành kiểm kê định kỳ.

2- Căn cứ và phương pháp ghi sổ
- Sổ được mở cho từng bộ phận trong xã (nơi sử dụng) và lập hai 

quyển, một quyển lưu bộ phận kế toán, một quyển lưu bộ phận sử dụng công 
cụ, dụng cụ.

- Mỗi loại TSCĐ và loại công cụ, dụng cụ hoặc nhóm công cụ, dụng 
cụ được ghi 1 trang hoặc 1 số trang.

- Sổ có hai phần: Phần ghi tăng, phần ghi giảm.
Căn cứ vào các biên bản giao nhận TSCĐ hoặc công cụ, dụng cụ, các 

Phiếu xuất công cụ, dụng cụ, Giấy báo hỏng công cụ, dụng cụ để ghi vào số.
Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ

- Trong phần ghi tăng TSCĐ hoặc công cụ, dụng cụ:
+ Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày tháng của chứng từ (Biên bản giao nhận 

TSCĐ hoặc bàn giao công cụ, dụng cụ, phiếu xuất kho công cụ, dụng cụ,...).
+ Cột D: Ghi tên TSCĐ hoặc công cụ, dụng cụ; mỗi TSCĐ hoặc công 

cụ, dụng cụ ghi 1 dồng.
+ Cột 1 : Ghi đơn vị tính
+ Cột 2: Số lượng TSCĐ hoặc công cụ, dụng cụ được giao quản lý, sử

dụng
+ Cột 3: Ghi đơn giá của TSCĐ hoặc công cụ, dụng cụ xuất dùng
+ Cột 4: Ghi giá trị của từng TSCĐ hoặc công cụ, dụng cụ xuất dùng 

(Cột 4 = Cột 2 X Cột 3)
- Trong phần ghi giảm TSCĐ hoặc công cụ, dụng cụ:
+ Cột E, F: Ghi số hiệu, ngày tháng của chứng từ giảm TSCĐ hoặc 

công cụ, dụng cụ (Biên bản giao nhận TSCĐ, Biên bản thanh lý TSCĐ hoặc 
Giấy báo hỏng, mất công cụ, dụng cụ).

+ Cột G: Ghi rõ lý do giảm
+ Cột 5: Số lượng TSCĐ hoặc công cụ, dụng cụ ghi giảm
+ Cột 6: Ghi nguyên giá (đơn giá) của từng TSCĐ hoặc công cụ, dụng

cụ
+ Cột 7: Ghi nguyên giá (giá trị) của từng TSCĐ hoặc công cụ, dụng 

cụ (Cột 7 == Cột 6 X Cột 5)



Phụ lục số 02.6

Huyện:.................... Mẫu số: S22-X
UBND xã:..............  (Ban hành kèm theo TT số: 146 /2011/TT-BTC

Ngày 26/10/2011 c ủ a  BTC)

SỔ THEO DÕI DỰ TOÁN
Loại dự toán :.............

Mã ngành kinh tế:........................

I- GIAO D ự  TOÁN

Dự toán Tổng số Chia ra
Quý I Quý II Quý III Quý IV

A 1 2 3 4 5

1- Dự toán năm trước còn lại 

chuyển sang

2- Dự toán giao đầu năm

3- Dự toán giao bổ sung

4- Dự toán được sử dụng 

(4= 1 + 2  + 3)

Cộng



II. THEO DÕI NHẬN DỰ TOÁN
I Mã Ị Chứng từ

nội
dung
kinh

tế

Số
hiệu

Ngày,
tháng

Nội dung Số dự toán đã nhận
số 

dự toán 
phải nộp 

khôi phục

số 
dự toán 
bị huỷ

Số
dự toán còn lại

A B c D 1 2 3 4
......................... ................................. ...... ........................... ..........

Quý I... ............ ..
...... ...... - - ............. ......- .......... - ............- .—.....—....... -...................... ................. .....- ................... ... ....... - ...................... - - - ... ....... - ....

Công quý I
..................... ....

L u ỹ  k ê  t ừ  đ â u  n ă m

Quý II
• • • •

Công quý II
----------------------------------• J ,  J

Lũy kế từ đầu năm

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang
- Ngày mở sổ: ...

Ngày... tháng... năm...
Người ghi sổ Kế toán trưởng Chủ tịch UBND xã
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng  dấu)



Giải thích nội dung và phương pháp ghi “Sổ theo dõi dự 
toán” (Mẫu số S22- X)

1- M ục đích: sổ này dùng để theo dõi dự toán được giao và việc 
tiếp nhận dự toán của đơn vị, bao gồm dự toán từ nguồn ngân sách nhà 
nước và nguồn khác.

2- Căn cứ và phương pháp ghi sổ
Căn cứ vào Quyết định giao dự toán và Giấy rút dự toán để ghi 

cho từng loại dự toán (nguồn NSNN hoặc nguồn khác) và theo từng 
Mã ngành kinh tế. sổ chia làm 2 phần:

- Phần I: Giao dự toán
+ Cột A: Ghi tình hỉnh dự toán, gồm: số dự toán năm trước còn 

lại chuyển sang; số dự toán giao đầu năm nay và số dự toán giao bổ 
sung trong năm (Bổ sung vào quý nào thì ghi vào quý đó), số dự toán 
được sử dụng trong năm (Số dự toán được sử dụng = số dự toán năm 
trước còn lại chuyển sang + Dự toán giao đầu năm + Dự toán giao bổ 
sung).

+ Cột 1 : Ghi tổng số dự toán
+ Cột 2 đến Cột 5: Ghi số dự toán giao năm nay; Trong đó:
+ D ự toán phân bổ cho quý I: Ghi vào Cột 2 
+ Dự toán  phân bổ cho quý II: Ghi vào Cột 3 
+ D ự toán phân bổ cho quý III: Ghi vào Cột 4 
+ D ự toán phân bổ cho quý IV: Ghi vào Cột 5

- Phan II; Theo dõi nhận dự toán
+ Cột A: Ghi Mã nội dung kinh tế
+ Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày tháng của chứng từ nhận dự toán 
+ Cột D: Ghi nội dung nhận dự toán 
+ Cột 1 : Ghi số dự toán đã nhận 
+ Cột 2: Ghi số dự toán phải nộp khôi phục 
+ Cột 3: Ghi số dự toán bị huỷ 
+ Cột 4; Ghi số dự toán còn lại
Cuối quý cộng số đã nhận trong quý và cộng số đã nhận luỹ kế 

từ đâu năm đến cuối quý.



PHỤ LỤC 3



Phụ lục số 03. 1

BÁO CÁO TỔNG HỢP THU NGÂN SÁCH XÃ 
THEO NỘI DUNG KINH TẾ 

Tháng....năm 200...

Tỉnh;........  Mẫu số B02a-X
Huyện:......  (Ban hành theo TT số: 146 /2011/TT-BTC
Xã:............. ngày 26/10/2011 của BTC)

Đơn vị tính đồng
Thưc hiên So sánh

s
T
T

Nội dung Mã
số

Dự
toán
năm

Trong
tháng

Luỹ kể 
từ đầu 
năm

thực hiện từ đầu 
năm với dự toán 

năm (%)

A B C 1 2 3 4
Tổng số thu ngân sách xã 100

A Thu ngân sách xã đã qua Kho bạc 200

I Các khoán thu 100% 300

1 Phí, lệ phí 320

2 Thu từ quĩ đất công ích và đất công 330

3 Thu từ hoạt động kinh tế  và sự nghiệp 340

4 Đóng góp của nhân dân theo qui 

định

350

5 Đóng góp tự nguyện của các tổ 

chức, cá nhân trong và ngoài nước

360

6 Thu kết dư ngân sách năm trước 380

7 Thu khác 390

II Các khoản thu phân chia theo tỷ 
lệ phần trăm (%)
Các khoản thu phân chia (ỉ)

400

ỉ Thuế thu nhập cá nhân 420

2 Thuế nhà đất 430

3 Thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ 

kinh doanh

440

4 Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu 450



-  ■■ ■ - -  ‘ ~~ 1 - j : s

( i ) Chỉ áp dụng đôi với cấp ngân sách xã, thị trấn

Kế toán trưởng
(Kỷ, họ tên)

ngày..... tháng.......năm 200.
Chủ tịch UBND xã
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Xác nhận của Kho bạc:

- Số thu ngân sách xã đã qua Kho bạc:..............
Kế toán Giám đốc

(Ký , họ tên) (Ký, họ lên, đóng dấu)

!

từ hộ gia đình

X. Lộ phí trước bạ nhà, đất 460

Các khoản thu phân chia khác do

tỉnh quy định

1ỈI Thu b ổ  sung từ ngân sách cấp trên 500

ị- Thu b ổ  sung cân đối từ ngân sách 510

c ấ p  trê n .

Iỉ:
ii Thu b ố  sung có mục tiêu từ ngân 520
li sách cấp trên

IV Viện trợ  không hoàn lại trực tiếp 600
i'
1;ii

cho xã (nếu có)

B Thu ngân sách xã chưa qua Kho 700

bac•



Tỉnh:...
Huyện:
Xã:,,....

Mẫu số  B02b-X
(Ban hành theo TT số: 146 /2011/TT-BTC

ngày 26/10/2011 của BTC)

BÁO CÁO TỔNG HỢP CHI NGÂN SÁCH XÃ 
THEO NỘI DUNG KINH TÉ

Tháng...,, năm 20...

Đơn vị tính: đồng

s
T
T

Nội dung Mã số
Dự

toán
năm

Thưc hẹện So sánh 
thực hiện từ đầu 
năm với dự toán 

năm (%)
Trong
tháng

Luỹ kế 
từ đầu 
năm

A B c 1 2 3 4

Tổng chi Dgân sách xã 100
A Chi ngân sách xã đã qua Kho bạc 200
I Chị đầu tư phát triển (X) 300
1 Chi đầu tư XDCB 310
2 Chì đầu tư phát ứiển khác 320
II Chi thường xuyên 400
1 Chi công tác dân quân tự vệ, an ninh trật tự 410

“ Chi dân quân tự vệ 411
- Chi an ninh trật tự 412

2 Sự nghiệp giáo dục 420
3 Sự nghiệp y tế 430
4 Sự nghiệp văn hoá, thông tin 440
5 Sự nghiệp thể dục thể thao 450
6 Sự nghiệp kinh tế 460

- SN giao thông 461
- SN nông - lâm - thuỷ lợi - hải sản 462
- SN thị chính 463
- Thương mại, dịch vụ 464
- Các sự nghiệp khác 465

7 Sự nghiệp xã hội 470
- Hưu xã và trợ cấp khác 471
- Trẻ mồ côi, người già không nơi nương 472
tựa, cứu tế xã hôi
-Khác 473



8 Chi sự nghiệp môi trường 474
9 Chi xây dựng đời sống ở khu dân cư, gia 

đình văn hoá
475

10 Chi quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể 480
Trong đó: Quỹ lương 481

10.1 Quản lý nhà nước 482
10.2 Đảng cộng sản Việt Nam 483
10.3 Mặt trận tổ quốc Việt Nam 484
10.4 Đoàn Thanh niên CSHCM 485
10.5 Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 486
10.6 Hội Cựu chiến binh VN 487
10.7 Hội Nông dân VN 488
11 Chi khác 490

III Dự phòng 400
B Chi ngân sảch xã chưa qua Kho bạc 600
1 Tạm ứng XDCB 610
2 Tạm chi 620

(1) Chi áp dụng đổi với ngân sách xã, thị trấn

, ngày. . tháng. năm 20.
Chủ tịch UBND xã

(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Xác nhận của Kho bạc:

- S ố  chi ngân sách xã đã qua Kho bạc:.

Kể toán Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng  dấu)



Phụ Ịục số 03.3

T ỉnh :........  Mẫu số B03a - X
Huyện:......  (Ban hành theo TT số: 146 /2011/TT-BTC
Xã:...........  ngày 26/10/2011 của BTC)

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ THEO MỤC LỤC NSNN
Năm 20....

Đơn vị tỉnh: đồng

Chương Mã nội đung kinh tế Nội dung thu số quyêt toán
] 2 3 4

Tông thu

Tổng số thu ngân sách xã bằng chữ:

ngày..... tháng..... năm 20.

Xác nhận cửa Kho bạc Kế toán trưởng Chủ tịch UBND  xã
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng  dấu)



Phụ lục số 03.4

Tỉnh:.........  Mẫu số B03b - X
H uvcn:........ (Ban hành theo TT số: 146 /2011/TT-BTC
X ã:...............  ngày 26/10/2011 của BTC)

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO MỤC LỤC NSNN

Năm 20....
___________________ Đơn vị tính: đồng

Chương Mã ngành kinh 
tế

Mã nội đung 
kinh tế Nội đung chi Số tiền

1 2 3 4 5

Tổng chi

Tổng số chi ngân sách xà bằng
chữ:......................................................................

.... . ngày... tháng....năm 20.

Xác nhận của Kho bạc Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Chủ tịch UBND xã
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Tỉnh:...
Huyện:
Xã:......

Mẫu số B03c-X
(Ban hành theo TT số: 146/2011/TT-BTC 

ngày 26/10/2011 của BTC)

BÁO CÁO TÒNG HỢP QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ 
THEO NỘI DUNG KINH TẾ 

Năm 20....

Đơn vị tính: đồng
s
T Mã

Dự 
toán năm

Quyết 
toán năm

(%) SO
QT/

sánh
E)T

T NỘI DUNG isố Thu
NSN

N

Thu
NS
X

Thu
NSN

N

Thu
NS
X

Thu
NSN

N

Thu
NS
X

A B c 1 2 3 4 5 6

Tổng số thu ngân sách xâ 100

I Các khoản thu 100% 300
1 Phí, lệ phí 320

2 Thu từ quĩ đất công ích và 
đất công

330

3 Thu từ hoạt động kinh tế và 
sự  nghiệp

340

4 Đóng góp của nhân dân theo 
qui định

350

5 Đóng góp tự nguyện của các 
tổ chức, cá nhân

360

6 Thu kết dư ngân sách năm 
trước

380

7 Thu khác 390

II Các khoản thu phân chia 
theo tỷ lệ phần trăm (% )

Các khoản thu phân chia

400



(ỉ)
Ị Thuế thu nhập cá nhân

2 Thuế nhà đất

3 Thuế môn bài thu từ cá nhân, 
hộ kinh doanh

Thuế sử dụng đất nông 
nghiệp thu từ hộ gia đình

Lệ phí trước bạ nhà, đất

Các khoản thu phân chia 
khác do tỉnh quy định

III

IV

V

500

510

520

Thu bổ sung từ ngân sách 
cấp trên

Thu bổ sung cân đối từ ngân 
sách cấp trên.

Thu bổ sung có mục tiêu từ 
ngân sách cấp trên

Viện trợ không hoàn lại 600
trực tiếp cho xã (nếu có)

Thu chuyển nguồn năm 700
trước chuyển sang (nếu có)

420

430

440

450

460

(1) Chỉ áp dụng đối với ngân sách xã, thị trấn

ngày..... tháng.......năm 20.
Kể toán trưởng Chủ tịch UBND  xã

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng  dấu)

X ác n h ận  của K ho  bạc:

- Số thu ngân sách xã đã qua Kho bạc:.

Kế toán Giám  đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng  dấu)



Tỉnh:...
Huyện:
Xã:..’....

Mẫu số B03d> X
(Ban hành theo TT số: 146 /2011/TT-BTC 

ngày 26/10/2011 của BTC)

BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ 
THEO NỘI DUNG KINH TẾ

Năm 20. . . .

Đơn vị tính: Đồng

STT NỘI DUNG Mã
số

Dự
toán
năm

Quyết
toán
năm

(%)So
sánh

QT/DT
A B c 1 2 3

Tổng chỉ n g â n  sách xã 100

ĩ Chi đầu tư phát triển (1) 300
1 Chi đầu tư XDCB 310
2 Chi đầu tư phát triển khác 320

II Chi thường xuyên 400
1 Chi công tác dân quân tự vệ, an 

ninh trật tự

- Chi dân quân tự vệ

- Chi an ninh trật tự

410

411

412

2 Sự nghiệp giáo dục 420

3 Sự nghiệp y tế 430
4 Sự nghiệp văn hoá, thông tin 440

5 Sự nghiệp thể dục thể thao 450

6 Sự nghiệp kinh tế

- SN giao thông

- SN nông - lâm “ thuỷ lợi * hải 
sản

- SN thị chính

- Thương mại, dịch vụ

- Các sự nghiệp khác

460

461

462

463

464

465



7 Sự nghiệp xã hội

- Hưu xã và trợ cấp khác

- Trẻ mồ côi, người già không 
nơi nương tựa, cứu tế xã hội

- Khác

470

471

472

473

8 Chi sự nghiệp môi trường 474

9 Chi xây dựng đời sống ở khu 
dân cư, gia đỉnh văn hóa

475

10

10.1

1 0.2 

Chi quản lý nhà nước, Đảng, 
Đoàn thể

Trong đó : Quỹ lương 

Ọuản lý nhà nước 

Đảng cộng sản Việt Nam

480

481

482

483

 10.3 Mặt trận tổ quốc Việt Nam 484

 10.4 Đoàn Thanh niên CSHCM 485

10.5 Hội Phụ nữ Việt nam 486

10.6 Hội Cựu chiến binh VN 487

10.7

11

Hội Nông dân VN 

Chi khác

488

490

111 Chi chuyển nguồn năm sau 
(nếu có)

500

( ! ) chi áp dụng đổi với ngân sách xã, thị trân

..., ngày........tháng năm 200...
Ke toán trưởng Chủ tịch UBND  xã

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng  dấu)

Xác nhận của Kho bạc:
- Số chi ngân sách xã đã qua Kho bạc:.

Kế toán Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng  dấu)



Phụ lục số 03.7

Tỉnh:....
Huyện:.
Xã:......

Mẫu số B07-X 
(Ban hành theo TT số: 146 /2011/TT-BTC 

ngày 26/10/2011 của BTC)
BẢNG ĐỐI CHIẾU DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH CẤP 

THEO HÌNH THỨC RỨT DỰ TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Quý.... năm .....

PHẦN I- TỔNG HỢP TÌNH HÌNH DỰ TOÁN
Mã

nguồn
NS

Mã 
ngành 
kinh tế

Dụ toán 
năm trước 

còn lại

Dự toán giao 
trong năm (kể 

cả số điều 
chỉnh)

Dự toán 
được 

sử dụng 
trong năm

Dự toán đã rút Nộp khôi phục dự 
toán

Dự toán 
bị huỷ

Dự toán còn lại 
ở Kho bạc

Trong
kỳ

Lũy kế từ 
đầu năm

Trong
kỳ

Luỹ kế từ 
đầu năm

A B 1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 7 8 9 = 3-5+7-8

Cộng



PHẦN II- CHI T IẾT DỰ TOÁN ĐÃ CHI

Mã nguồn 
NS

Mã ngành 
kinh tế

Mã nội dung 
kinh tế

Dư toán đã chi Nộp khôi phục dự toán
Trong kỳ Luỹ kế từ đầu năm Trong kỳ Lũy kế từ đầu năm

A B c 1 1 3 4

Xác nhận của KBNN 
Kế toán Kế toán trưởng

(Ký. họ tên) (Kỷ. họ tên. đóng dấu)

ủy ban nhân dân xã
Ngày.... tháng.....năm .....

Kế toán trưởng Chủ tịch UBND  xã
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng  dấu)



Giải thích nội dung và phương pháp lập “Bảng đối chiếu dự toán 
kinh phí ngân sách cấp theo hình thức rút dự toán tại kho bạc nhà 
nước” (Mẫu s ố  B07-X)

1- Mục đích
Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách cấp theo hình thức rút dự 

toán tại Kho bạc nhà nước được lập nhàm xác nhận tình hình dự toán được 
giao theo hình thức rút dự toán, dự toán đã rút và dự toán còn lại tại Kho 
bạc giữa xã với Kho bạc nhà nước nơi giao dịch. Bảng này do xã lập và 
Kho bạc nhà nước nơi xã giao dịch xem xét, xác nhận cho xã.

2- Căn cứ lập
Căn cứ lập Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách cấp theo hình 

thức rút dự toán tại Kho bạc nhà nước là:
+ Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách cấp theo hình thức rút dự 

toán tại Kho bạc nhà nước kỳ trước;
+ Quyết định giao dự toán theo hình thức rút dự toán và sổ  theo dõi 

dự toán.

3- Nội dung và phương pháp lập
Phần ỉ: Tổng hợp tình hình dự toán:
Cột A, B; Ghi rõ Mã nguồn ngân sách, Mã ngành kinh tể;
Cột 1 : Ghi dự toán kinh phí năm trước còn lại ở Kho bạc nhà nước, số 

liệu ghi cột này căn cứ vào số dự toán kinh phí năm trước còn lại được cơ 
quan có thẩm quyền cho phép chuyển qua năm sau;

Cột 2: Ghi dự toán kinh phí được giao trong năm: số  liệu để ghi vào 
các cột này là quyết định giao dự toán và quyết định giao bổ sung dự toán 
theo hình thức rút dự toán của cấp có thẩm quyền;

Cột 3: Ghi tổng số dự toán kinh phí được sử dụng trong năm bao gồm 
dự toán kinh phí năm trước còn lại chưa sử dụng được phép chuyển năm 
nay và dự toán kinh phí được giao trong năm (kể cả phần bổ sung) (Cột 3 = 
cột 1 + cột 2);

Cột 4: Ghi số dự toán đã rút trong kỳ, số liệu để ghi vào cột này căn 
cứ vào số liệu ghi ở cột 1, dòng cộng phát sinh, Phần II- Theo dõi nhận dự 
toán trên “Sổ theo dõi dự toán”;

Cột 5: Ghi số dự toán đã rút luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo, số 
liệu để ghi vào cột này căn cứ vào số liệu ghi ở cột 1, dòng luỹ kế từ đầu 
năm, Phần II- Theo dối nhận dự toán trên “Sổ theo dõi dự toán”;



Cột 6: Ghi số nộp khôi phục dự toán trong kỳ số liệu để ghi vào cột 
này căn cứ vào số liệu ghi ở cột 2, dòng cộng phát sinh, Phần II- Theo dõi 
nhận dự toán trên “Sổ theo dõi dự toán”;

Cột 7: Ghi số nộp khôi phục dự toán luỹ kế từ đầu năm, số liệu để ghi 
vào cột này căn cử vào số liệu ghi ở cột 2 dòng luỹ kế từ đầu năm Phần II- 
Theo dõi nhận dự toán trên “Sổ theo dõi dự toán”;

Cột 8: Ghi số dự toán bị huỷ theo quyết định của cấp có thẩm quyền 
(bao gồm số dự toán đương nhiên bị huỷ và số dự toán không được xét 
chuyển) số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số liệu ghi ở cột 3, Phẩn
II- Theo dõi nhận dự toán trên “Sổ theo dõi dự toán” ;

Cột 9: Ghi dự toán còn lại tại Kho bạc (cột 9 = cột 3 - cột 5 + cột 7 - cột
8)

Phần II- Chi tiết dự toán đã rút
Cột A, B, C: Ghi rõ Mã nguồn ngân sách, Mã ngành kinh tế, Mã nội 

dung kinh te.
Cột 1 : Ghi số dự toán đã rút theo hình thức rút dự toán trong kỳ chi tiết 

theo Mã ngành kinh tế, Mã nội dung kinh tế; số liệu để  ghi vào cột này căn 
cử vào số liệu ghi ở cột 1, dòng cộng phát sinh, Phần II- Theo dõi nhận dự 
toán trên s ổ  theo dõi dự toán” .

Cột 2: Ghi số dự toán đã rút theo hình thức rút dự toán luỹ kế từ đầu 
năm đến cuối kỳ báo cáo, số liệu để ghi vảo cột này căn cứ vào số liệu ghi ở 
cột 1, dòng luỹ kế từ đầu năm, Phần II- Theo dõi nhận dự toán trên “Sổ 
theo dõi dự toán”;

Cột 3 : Ghi số dự toán đã nộp khôi phục trong kỳ chi tiết theo Mã ngành 
kinh tế, Mã nội dung kinh tế; số liệu để ghi vảo cột này căn cứ vào số liệu 
ghi ở cột 2, dòng cộng phát sinh, Phần II- Theo dôi nhận dự toán trên “Sổ 
theo dõi dự toán”;

Cột 4: Ghi sổ dự toán đã nộp khôi phục luỹ ké từ đầu năm đến cuối kỳ 
báo cáo, số liệu để ghi vào cột này căn cứ vào sổ liệu ghi ở cột 2, dòng luỹ 
kể từ đầu năm, Phần II- Theo dõi nhận dự toán trên “Sổ theo dõi dự toán”.

Bảng đối chiếu lập thành 4 bản, kế toán trưởng (phụ trách kế toán) và 
Chủ tịch U BND  xã ký tên đóng dấu và chuyền ra Kho bạc đối chiếu. Sau 
khi Kho bạc nhà nước đối chiểu đảm bảo khớp đúng Ký xác nhận và trả lại 
đơn vị 3 bản, xã lưu 1 bản, 1 bản gửi cấp trên, 1 bản gửi cơ quan tài chính.



Phụ lục số 03.8

Tỉnh:...
Huyện:
Xã:..'....,

BẢNG ĐỐI CHIẾU TÌNH HÌNH TẠM ỨNG 
VÀ THANH TOÁN TẠM ỨNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Qú y  n ă m ...

______ ______ ___________________________________ __________ ___________ Đơn vị tính:

Mẫu số B08-X
(Ban hành theo TT số: 146 /2011/TT-BTC 

ngày 26/10/2011 của BTC)

Mã ngành kinh 
tế

Mã 
nội dung 

kinh tể Nộỉ dung
Tạm ứng 
còn lại 
đầu kỳ

Rút tạm ứng tại KB Thanh toán tạm ứng Tạm ứng 
còn lại cuối kỳTrong kỳ Lũy kế từ 

đầu năm
Trong

kỳ
Lũỵ kế từ 
đầu năm

A B c 1 2 3 4 5 6=l+3-5

Xác nhận của Kho bạc 
Kế toán Kế  toán trưởng

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Ngày..,. tháng...năm....
UBND xã

Kế toán trưởng Chủ  tịch UBND  xã
(Ký, họ tên) (Ký, họ  tên, đóng dấu)



ầ

Giải thích nội dung và phương pháp lập “Bảng đất chiếu tình 
hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng kinh phí ngân sách tại kho bạc 
nhà nước” (Mẫu số B08- X)

1- Mục đích: Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng 
kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhằm xác nhận tình hình tạm ứng và thanh toán 
tạm ứng kinh phí ngân sách giữa xã với Kho bạc nhà nước nơi giao dịch. Bảng 
này do xã lập và Kho bạc nhà nước nơi xã giao dịch xác nhận cho xã.

2- Căn cứ lập
Căn cứ lập bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho 

bạc là:
+ Bảng dối chiếu này kỳ trước;
+ Sổ theo dõi tạm ứng kinh phí của Kho bạc nhà nước.

3 - Nộỉ dung và phương pháp lập
- Cột A: Ghi Mã ngành kinh tế theo Mục lục NSNN.
- Cột B: Ghi Mã nội dung kinh tế theo Mục lục NSNN.
- Cột C” Nội dung: Ghi rõ nội dung tạm ứng trường hợp chưa giao dự 

toán và trường hợp đã giao dự toán nhưng chưa đủ điều kiện làm thủ tục thanh 
toán với KBNN

- Cột 1- Tạm ứng còn lại đầu kỳ: Ghi số dư tạm ứng kinh phí của Kho 
bạc còn lại đến đầu kỳ báo cáo. số liệu ghi cột này căn cứ vào cột 6 của Bảng 
đối chiếu này kỳ trước.

- Cột 2- Rút tạm ứng trong kỳ: Ghi số kinh phí xã đã nhận tạm ứng của 
Kho bạc trong kỳ. số liệu để ghì vào chỉ tiêu này căn cứ vào số liệu tổng cộng 
cùa cột 5 trên sổ  theo dõi tạm ứng cùa Kho bạc.

- Cột 3- Rút tạm ứng lũy kế từ đầu năm: Ghi số kinh phí xã đã nhận tạm 
ứng của Kho bạc từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo khi dự toán kinh phí chưa 
được giao hoặc dự toán đã được giao nhưng chưa có đủ điều kiện để thanh 
toán, Số liệu để ghi vào cột này được căn cứ vào số liệu ghi ở cột 2 của báo 
cáo này kỳ này cộng (+) số liệu ghi ở cột 3 của báo cáo này kỳ trước.

- Cột 4- Thanh toán tạm ứng trong kỳ: Ghi số thanh toán tạm ứng kinh 
phí với kho bạc trong kỳ, số liệu để ghi vào cột này căn cử vào số tiền dòng 
tống cộng cột 6 trên sổ theo dõi tạm ứng của Kho bạc.

- Cột 5- Thanh toán tạm ứng luỹ kế từ đầu năm: Ghi số thanh toán tạm 
ưng kinh phí với Kho bạc luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo. sổ liệu để 
ghi vào cột này được căn cứ vào số liệu ghi ở cột 4 của báo cáo này kỳ này 
cộng (+) số liệu ghi ở cột 5 của báo cáo này kỳ trước.

- Cột 6- Tạm ứng còn lại cuối kỳ: Ghi số dư tạm ứng của Kho bạc còn lại 
đến cuối kỳ báo cáo. số liệu để ghỉ vào cột này bằng số tiền dòng tổng cộng 
cột 7 trên sổ theo đổi tạm ứng của Kho bạc.

Báng đối chiếu lập thành 4 bàn, kế toán trưởng (phụ trách kế toán) và 
Chư tịch UBND xã ký tên đóng dấu và chuyển ra Kho bạc đối chiếu. Kho bạc 
sau khi đối chiếu ký xác nhận và trả lại đơn vị 3 bản, xã lưu 1 bàn, 1 bản gửi 
cấp trên, 1 bản gửi cơ quan tài chính.



Phụ lục số 03.09

Tỉnh:......... Mẫu s ố  B09-X
Huyện:.....  (Ban hành theo TT số: 146 /2011/TT-BTC
X ã:......... ngày 26/10/2011 của BTC)

BẢN XÁC NHẬN SỐ DƯ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI TẠI KBNN
Tháng (Quý)....năm.....

Tên tài khoản:......
Số hiệu Tài khoản:

Diễn giải Số liệu tại xã số liệu tại KBNN Chênh lệch Nguyên nhân
A 1 2 3 4

- số dư đầu kỳ

- Phát sinh tăng trong kỳ

- Phát sinh giảm trong kỳ

- số dư cuối kỳ

Ngày tháng  năm...
Xác nhận của KBNN ủy  ban nhân  dân xã

Kế toán Kế toán trưởng Kế toán trưởng Chủ tịch UBND  xã
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng  dấu)



Giải thích nội dung và phương pháp lập “Bản xác nhận số dư tài 
khoản tiền gửi tại KBNN” (Mẫu số B09- X)

1- Mục đích
Bản xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN được lập nhằm xác 

nhận số dư tài khoản tiền gửi xã mở tại Kho bạc nhà nước nơi giao dịch. Bảng 
này do xã lập và Kho bạc nhà nước nơi xã giao dịch xem xét, xác nhận cho xã.

2- Căn cứ lập
Căn cứ lập Bảng đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi là:
+ Bản xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN kỳ trước;
+ Sổ theo dõi tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.

3 - Nội dung và phương pháp lập
Xã có bao nhiêu tài khoản tiền gửi mở tại KBNN thì xã phải lập bấy 

nhiêu bản xác nhận số dư của từng tài khoản tiền gửi.
Cột A: Ghi số dư đầu kỳ, số phát sinh tăng trong kỳ, số phát sinh giảm 

trong kỳ và số dư còn lại cuối kỳ của tài khoản tiền gửi.
Cột 1: Ghi số liệu số dư đầu kỳ, số phát sinh tăng trong kỳ, số phát sình 

giảm trong kỳ và số dư còn lại cuối kỳ của tài khoản tiền gửi tại xã
Cột 2: Ghi số liệu số dư đầu kỳ, số phát sinh tăng trong ký, số phát sinh 

giảm trong kỳ và sổ dư còn lại cuối kỳ của tài khoản tiền gửi tại KBNN
Sau khi đối chiếu giữa số liệu tại xã với số liệu tại KBNN, có chênh lệch 

phản ảnh vào cột 3, trong đó chênh lệch tăng ghi đương (+); chênh lệch giảm 
ghi âm (-) và xác định rõ nguyên nhân để ghi vào cột 4.

Bản xác nhận sổ dư tài khoản tiền gửi tại KBNN lập thành 4 bản, kế toán 
trướng (Phụ trách kế toán) và Chủ tịch UBND xã ký tên đóng dấu và chuyển 
ra Kho bạc đối chiếu. Sau khi Kho bạc nhà nước đối chiếu đảm bảo khớp đúng 
ký xác nhận và trả lại xã 3 bản, xã lưu 1 bản, 1 bản gửi cấp trên, 1 bản gửi cơ 
quan tài chính.




