
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:  16931   /BTC- CĐKT    Hà Nội, ngày  28  tháng 11 năm 2016 
V/v lấy ý kiến dự thảo Thông 
tư hướng dẫn CĐKTHCSN 

 

        
 

Kính gửi: ...................................................................................... 
 

 
Năm 2015 Quốc hội đã thông qua Luật Kế toán số 88 thay thế Luật Kế 

toán số 03  năm 2003. Theo đó, tại Điều 29 quy định các đơn vị kế toán (trong 
đó bao gồm các đơn vị hành chính, sự nghiệp) phải lập 04 báo cáo tài chính là 
(1) Báo cáo tình hình tài chính; (2) Báo cáo kết quả hoạt động; (3) Báo cáo lưu 
chuyển tiền tệ; (4) Thuyết minh báo cáo tài chính. Bên cạnh đó các cơ chế tài 
chính áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp cũng đã thay đổi (như Luật 
Ngân sách nhà nước năm 2015 thay thế Luật Ngân sách nhà nước năm 2002; 
Luật Phí, lệ phí 2015 thay thế Pháp lệnh phí, lệ phí 2001; Nghị định số 
16/2015/NĐ-CP thay thế Nghị định số 43/2006/NĐ-CP; quy định về mua sắm 
tài sản nhà nước theo phương thức tập trung...). Như vậy, chế độ kế toán hành 
chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 
cần được sửa đổi để đáp ứng yêu cầu mới của cơ chế tài chính, ngân sách và lập 
được Báo cáo tài chính theo Luật Kế toán 2015.              

Căn cứ yêu cầu nêu trên, Bộ Tài chính đã dự thảo Thông tư hướng dẫn 
chế độ kế toán hành chính sự nghiệp (thay thế Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC 
ngày 30/3/2006). Bộ Tài chính đề nghị Quí cơ quan tham gia ý kiến dự thảo 
Thông tư nêu trên và Ý kiến xin gửi về Bộ Tài chính (Vụ Chế độ kế toán và 
kiểm toán) trước ngày 22/12/2016 để tổng hợp hoàn thiện Thông tư.  
  

Nơi nhận:  KT. BỘ TRƯỞNG 
- Như trên; 
- Website Chính phủ; 
- Website BTC; 

THỨ TRƯỞNG  

- Lưu  VT, Vụ CĐKT.  
  
  

 
Trần Văn Hiếu   

 

 

 

 
 

 
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:               /BTC- CĐKT    Hà Nội, ngày        tháng 11 năm 2016 
V/v lấy ý kiến dự thảo Thông 
tư hướng dẫn CĐKTHCSN 

 

        
 

         Kính gửi:      Ủy ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương 
   

            Kính gửi:   Ủy ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương 

                          
Năm 2015 Quốc hội đã thông qua Luật Kế toán số 88 thay thế Luật Kế 

toán số 03  năm 2003. Theo đó, tại Điều 29 quy định các đơn vị kế toán (trong 
đó bao gồm các đơn vị hành chính, sự nghiệp) phải lập 04 báo cáo tài chính là 
(1) Báo cáo tình hình tài chính; (2) Báo cáo kết quả hoạt động; (3) Báo cáo lưu 
chuyển tiền tệ; (4) Thuyết minh báo cáo tài chính. Bên cạnh đó các cơ chế tài 
chính áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp cũng đã thay đổi (như Luật 
Ngân sách nhà nước năm 2015 thay thế Luật Ngân sách nhà nước năm 2002; 
Luật Phí, lệ phí 2015 thay thế Pháp lệnh phí, lệ phí 2001; Nghị định số 
16/2015/NĐ-CP thay thế Nghị định số 43/2006/NĐ-CP; quy định về mua sắm 
tài sản nhà nước theo phương thức tập trung...). Như vậy, chế độ kế toán hành 
chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 
cần được sửa đổi để đáp ứng yêu cầu mới của cơ chế tài chính, ngân sách và lập 
được Báo cáo tài chính theo Luật Kế toán 2015.              

Căn cứ yêu cầu nêu trên, Bộ Tài chính đã dự thảo Thông tư hướng dẫn 
chế độ kế toán hành chính sự nghiệp (thay thế Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC 
ngày 30/3/2006). Bộ Tài chính đề nghị Quí cơ quan tham gia ý kiến dự thảo 
Thông tư nêu trên và Ý kiến xin gửi về Bộ Tài chính (Vụ Chế độ kế toán và 
kiểm toán) trước ngày 22/12/2016 để tổng hợp hoàn thiện Thông tư.  
  

Nơi nhận:  KT. BỘ TRƯỞNG 
- Như trên; 
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