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1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của q   định này. 

2. Mỗi đơn vị được phát 01 bản (có đóng dấu kiểm soá ). Các đơn vị khi có nhu cầu bổ sung thêm 

tài liệ , đề nghị liên hệ với   ư ký ISO để có bản đóng dấu kiểm soát. Cán bộ viên chức được 

cung cấp file mềm trên mạng nội bộ để chia sẻ thông tin khi cần. 

 

NƠI NHẬN (g i  õ nơi n ận rồi đán  dấu X ô bên cạnh) 

X Gi m  ốc X Phòng  iều dưỡng X 
Khoa  iều trị tích 

cực 

X Các Phó giám  ốc X Khoa Cấp cứu X Khoa Dinh dưỡng 

X P. Kế hoạch tổng hợp X Khoa Xét nghiệm X Khoa Nhi 

X P. Tổ chức cán bộ X 
Khoa Huyết học và 

truyền máu 
X Khoa Khám bệnh 

X 
P. Hành chính Quản 

trị 
X 

Khoa Virut Ký sinh 

trùng 
X Khoa Dược 

X 
P. Vật tư - Thiết bị y 

tế 
X 

Khoa Nhiễm Khuẩn 

tổng hợp  
X 

Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

X P. Tài chính kế toán X Khoa  Viêm gan  X 
Khoa khám bệnh 

 ông Anh 

X 
Trung tâm  ào tạo 

và Chỉ  ạo tuyến 
X 

Khoa Chẩn  o n hình 

ảnh 
  

 

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó) 

Trang Hạng mục sửa đổi Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi 
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1. MỤC ĐÍCH 
 

Quy  ịnh trình tự, nội dung và trách nhiệm của c c c  nhân,  ơn vị có liên quan 

khi thực hiện các khoản thanh toán . Nhằm hướng dẫn mọi người có liên quan nắm rõ 

thủ tục thanh to n và  ảm bảo tuân thủ c c quy  ịnh liên quan của Luật kế toán, Chế  ộ 

kế toán HCSN do Nhà nước ban hành và những quy  ịnh riêng  ược áp dụng tại Bệnh 

viện Bệnh nhiệt  ới Trung ơng.  

 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG  
 

- Áp dụng cho thanh toán các khoản: Mua s¾m tài sản, thuốc, dịch truyền, hoá 

chất, vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng ho  ,…(gọi chung là mua hàng), thanh toán các 

dịch vụ, chi phí thuê mướn,….của khách hàng cung ứng hàng hóa, dịch vụ với mục  ích 

phục vụ  iều trị bệnh nhân và c c chi phí kh c liên quan  ến hoạt  ộng chung toàn 

Bệnh viện. 

- Phòng Tài chính Kế toán chịu trách nhiệm chủ trì và hướng dẫn thực hiện quy 

trình này 
 

3.TÀI LIỆU VIỆN DẪN:  

- Luật  gân s ch nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; 

- Luật Kế toán số 03/2003/QH ngày 17/06/2003; 

- Luật  ấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 

- Nghị  ịnh số 128/2004/  -CP ngày 31/05/2004 của Chính Phủ quy  ịnh chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số  iều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kinh tế Nhà 

nước;  

- Nghị  ịnh số 63/2014/  -CP ngày 26/06/2014 của Chính Phủ quy  ịnh chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số  iều của Luật  ấu thầu; 

- Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ tài chính về việc quy 

 ịnh chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước  ể mua sắm nhằm duy trì hoạt  ộng thường 

xuyên của cơ quan nhà nước,  ơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân,  ơn vị sự 

nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - 

nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

- Chế  ộ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết  ịnh số 19/2006/Q -

BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

- Quy chế chi tiêu nội bộ Bệnh viện do  i m  ốc bệnh viện ra quyết  ịnh ban 

hành hàng năm; 

- Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 quy ®Þnh chÕ ®é chi tæ chøc c¸c 

cuéc héi nghÞ ®èi víi c¸c c¬ quan nhµ níc vµ ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng lËp; 
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- Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/09/2010 của Bộ Tài chính thanh to¸n 

viÖc lËp dù to¸n, qu¶n lý vµ sö dông kinh phÝ tõ ng©n s¸ch nhµ níc dµnh cho c«ng t¸c 

®µo t¹o, båi dìng c¸n bé c«ng chøc. 

 

4.THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT 
 

4.1 Giải thích thuật ngữ: 

- UNC:Ủy nhiệm chi - Chứng từ thanh toán qua Ngân hàng, kho bạc 

- Giấy rút tiền từ ngân s ch:  ề nghị kho bạc chi tiền từ Dự toán Ngân sách. 

- PT: Phiếu thu 

- PC: Phiếu chi 

- Từ viết tắt: 

- TCKT: Tài chính kế toán 

- HCSN: Hành chính sự nghiệp 

- GTGT: Giá trị gia tăng 

- DN: Doanh nghiệp 

-    :  an gi m  ốc ( i m  ốc Bệnh viện và Phó Giám  ốc) 

- KTTT: Kế toán thanh toán 
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5.NỘI DUNG QUY TRÌNH  

5.1. Sơ đồ 

Ngươi thực hiện Các bước thực hiện Mô tả/ Tài liệu 

liên quan 

 gười thanh toán 

 5.2.1 

Phụ lục.01 Danh sach 

chứng từ hồ sơ thanh to n 

BM.01.TCKT.01 

KTTT 

 5.2.2 

BM.01.TCKT.01 

KTTT nghiệp 

 vụ có liên quan 

 5.2.3 

Phụ lục.01 Danh sach 

chứng từ hồ sơ thanh to n 

 

 gười thanh toán 

  

KTTT nghiệp 

 vụ có liên quan 

 MÉu C31-BB, MÉu C30-

BB, MÉu C2-02/NS, MÉu 

C4-02/KB, LÖnh chi. 

TP TCKT 

 i m  ốc 

 MÉu C31-BB, MÉu C30-

BB, MÉu C2-02/NS, MÉu 

C4-02/KB, LÖnh chi. 

KTTT nghiệp  

vụ có liên quan 

 5.2.4 

Thủ quỹ 

Kho bạc 

 5.2.5 

Cá nhân,  

 ơn vị liên quan 

 Theo mục 6 của quy trình 

Tập hợp chứng từ thanh 

toán 

Phân loại và bàn giao 

chứng từ 

Kiểm tra: 

Sự  ầy  ủ; tính hợp pháp, 

hợp lý, hợp lệ 

Lập chứng từ thanh 

toán, cập nhật dữ liệu; 

trình ký duyệt 

Bổ sung hoàn chỉnh 

chứng từ ( nếu cần) 

Chuyển chứng từ thanh 

toán cho quỹ/ Kho bạc , 

ng©n hµng 

Thanh toán tiền theo 

chứng từ  

Lưu hồ sơ  

Xét duyệt 
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5.2. Mô tả 

5.2.1 Tập hợp chứng tư thanh toán 

Cán bộ, nhân viên Bệnh viện khi thanh toán có trách nhiệm: 

- Tập hợp  Çy  ủ các chứng từ thanh to n theo quy  ịnh tại Phụ lục.01 quy trình này  

“Danh mục hồ sơ chứng từ thanh toán” và chuyển bộ chứng từ  ề nghị thanh toán cho 

KTTT. 

- KTTT kiểm tra sự  ầy  ủ của danh mục chứng từ theo quy  ịnh tại PL.01 “Danh 

mục hồ sơ chứng từ thanh toán” và   nh dấu vào “Phiếu giao nhận chứng từ” theo 

biểu mẫu BM.01.TCKT.01 và yêu cầu người thanh toán ký giao nhận chứng từ. 

5.2.2 Phân loại và bàn giao chứng từ cho KTTT phụ trách nghiệp vụ liên quan 

KTTT sau khi nhận chứng từ có trách nhiệm phân loại chứng từ theo từng nghiệp vụ 

và bàn giao cho KTTT có nghiệp vụ liên quan và ký nhận vào “ iên bản giao nhận 

chứng từ” theo biểu mẫu BM.01.TCKT.01 

5.2.3. Kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ của chứng từ 

KTTT nghiệp vụ có trách nhiệm kiểm tra sự  ầy  ủ của chứng từ theo “Danh mục hồ 

sơ, chứng từ thanh to n”; tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ của chứng từ. 

Trường hợp chứng từ  ầy  ủ, hợp pháp, hợp lý, hợp lệ thì lập chứng từ thanh toán 

tương ứng (PC/PT/ UNC/ Giấy rút dự toán) và trình TP TCKT xét duyệt và trình 

 i m  ốc ký duyệt. 

Trường hợp chứng từ không  ầy  ủ hoặc/và hợp pháp, hợp lý, hợp lệ thì KTTT 

nghiệp vụ yêu cầu  gười thanh toán bổ sung, hoàn chỉnh bộ chứng từ. 

5.2.4 Chuyển chứng từ thanh toán ra kho bạc NN, ngân hàng, thủ quỹ.  

Hồ sơ thanh toán sau khi hoàn thành  ầy  ủ các thủ tục theo  úng quy  ịnh của pháp 

luật sẽ  ược KTTT chuyển ra Ngân hàng, Kho bạc. 

Hồ sơ thanh toán có chữ ký của KTTT, thủ quỹ có thể thực hiện chi tiền mặt tại  ơn 

vị. 

5.2.5 Thanh toán tiền theo chứng từ. 

Thực hiện thanh toán  tại kho bạc, ngân hàng hoặc chuyển phiếu chi cho Thủ quỹ 

Nhận chứng từ  ã thanh to n từ Ngân hàng, Kho bạc hoặc Thủ quỹ. 

In chứng từ ghi số (theo BM.01.TCKT.02) phản  nh ph t sinh,  óng tập. 

VI. HỒ SƠ 

 

S

T

T 

Tên hồ sơ lưu Người lưu Nơi lưu Thời gian lưu 
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1 Biên bản giao nhận chứng từ 

(BM.01.TCKT.01) 

Người thanh 

toán 

KTTT 

Lưu tại 

chứng từ 

 

2 Bộ chứng từ thanh toán (Các 

chứng từ  ề nghị thanh toán; 

Phiếu chi; Phiếu thu; UNC; Giấy 

rút dự toán) 

KTTT nghiệp vụ 

(bản chính) 

K o lư  

trữ 

  eo q   định của 

luật Kế tóan 

 

VII. PHỤ LỤC 

(1) Phụ lục.01: Danh mục hồ sơ chứng từ thanh toán 

(2) BM.01.TCKT.01: Biên bản bàn giao chứng từ 

(3) BM.01.TCKT.02: Chøng tõ ghi sæ 

(4) Biểu mẫu số: C41/HD 

(5) Biểu mẫu số: C32/HD 

(6) Biểu mẫu số: C33/BB 

(7) Biểu mẫu số: C31/BB 

(8) Biểu mẫu số: C30/BB 

(9) Biểu mẫu số: C12-HD 

(10) Biểu mẫu số C2-02/NS 

(11) Biểu mẫu số C4-02/KB 

(12) Các biểu mẫu liên quan theo quy  ịnh tại hệ thống chứng từ kế toán tại 

Quyết  ịnh số 19/2006/Q -BTC ngày 30/3/2006 và Thông tư số 08/2013/TT-

BTC ngày 10/1/2013 của Bộ tài chính. 
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              Phụ lục 01:            DANH MỤC CHỨNG TỪ HỒ SƠ THANH TOÁN 

1.Mua thuốc, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao trong thầu (bằng nguồn vốn 

 gân s ch  hà nước, viện phí) căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC 29/3/2016 của 

Bộ Tài Chính 

+ Quyết  ịnh phê duyệt kết quả trúng thầu (kèm danh mục thuốc, hóa chất, vật tư ); 

+ Hợp  ồng ; 

+ Phiếu nhập kho sản phẩm – có chữ ký xác nhận của kế toán công nợ  ã kiểm tra 

việc nhập kho; 

+ Hoá  ơn tài chính hợp lệ của  ơn vị bán hàng; 

+ Biên bản nghiệm thu - Thanh lý hợp  ồng (nếu có) 

 

2. Mua thuốc, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao dưới 15.000.000đ ngoài thầu 

(bằng nguồn vốn  gân s ch  hà nước, viện phí) căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-

BTC 29/3/2016 của Bộ Tài Chính. 

+ Bảng kê  ề nghị thanh to n  ược ghi  ầy  ủ chi tiết theo biểu mẫu số C41 – HD  

với chữ ký của người  ề nghị thanh toán (nếu thanh toán bằng tiền mặt); 

+ Tờ trình phê duyệt mua ngoài thầu (kèm danh mục thuốc, hóa chất, vật tư  các báo 

giá thuốc, hóa chất, vật tư mua lẻ  ã  ược phòng TCKT và các phòng ban liên quan 

khảo sát hàng hóa, giá cả  ề xuất Lãnh  ạo Bệnh viện phê duyệt; 

+ Phiếu nhập kho sản phẩm – có chữ ký xác nhận của kế toán công nợ  ã kiểm tra 

việc nhập kho; 

+  o   ơn tài chính hợp lệ của  ơn vị bán hàng. 

 

3. Mua thuốc, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao từ 15.000.000đ đến dưới 

100.000.000đ ngoài thầu (bằng nguồn vốn  gân s ch  hà nước, viện phí) căn cứ 

Thông tư số 58/2016/TT-BTC 29/3/2016 của Bộ Tài Chính: 

+ Tờ trình phê duyệt mua ngoài thầu; 

+ Hợp  ồng; 

+ Biên bản nghiệm thu - Thanh lý hợp  ồng ; 

+ Quyết  ịnh phê duyệt mua ngoài thầu (kèm danh mục thuốc, hóa chất, vật tư  c c 

báo giá thuốc, hóa chất, vật tư mua lẻ  ã  ược phòng TCKT và các phòng ban liên 

quan khảo sát hàng hóa, giá cả  ề xuất Lãnh  ạo Bệnh viện phê duyệt; 
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+ Phiếu nhập kho sản phẩm – có chữ ký xác nhận của kế toán công nợ  ã kiểm tra 

việc nhập kho; 

+  o   ơn tài chính hợp lệ của  ơn vị bán hàng. 

 

.4.Mua sắm trang thiết bị, TSCĐ, công cụ dụng cụ, phần mềm quản lý có giá trị 

từ 15 triệu trở xuống không qua đấu thầu, hồ sơ phải có:  

+ Bảng  ề nghị thanh to n  ược ghi  ầy  ủ chi tiết theo biểu mẫu số C41 – HD, với 

chữ ký của người  ề nghị thanh toán; 

+ Tờ trình phê duyệt mua sắm ; 

+ Ít nhất 03 báo giá của c c  ơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ; 

+ Biên bản nghiệm thu bàn giao tài sản có ký nhận của  ơn vị tiếp nhận sử dụng tài 

sản; 

+ Phiếu nhập kho  ủ chữ ký của Cán bộ theo dõi TSC , Trưởng phòng TCKT (Hoặc 

người  ược uỷ quyền), Lãnh  ạo  ơn vị sử dụng TSC ; 

+  o   ơn tài chính hợp lệ của  ơn vị bán hàng; 

Lãnh  ạo bệnh viện tự chịu trách nhiệm về quyết  ịnh nhưng bảo  ảm  ầy  ủ hóa  ơn 

chứng từ theo quy  ịnh. 

* Nếu mua sắm trang thiết bị, TSCĐ, công cụ dụng cụ, phần mềm quản lý có giá 

trị từ 15 triệu đến dưới 100 triệu đồng không qua đấu thầu, hồ sơ phải có thêm: 

- Tờ trình phê duyệt mua sắm ; 

- Ít nhất 03 báo giá của c c  ơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ; 

- Biên bản họp xét chỉ  ịnh thầu; 

- Quyết  ịnh phê duyệt mua sắm tài sản; 

- Hợp  ồng;  

+ Nếu là TSC  nhập khẩu: Giấy chứng nhận chất lượng (C/Q) và giấy chứng nhận 

xuất xứ hàng hóa (C/O). 

+  o   ơn tài chính hợp lệ của  ơn vị bán hàng 

+ Biên bản nghiệm thu - Thanh lý hợp  ồng (Nếu là thanh quyết toán lần cuối) 

Lãnh  ạo các  ơn vị liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm  ảm bảo chọn tốt nhất về chất 

lượng, giá cả, thời hạn giao hàng, yêu cầu bảo hành, bảo trì,…. 
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5.Mua sắm Tài sản cố định (TSCĐ)> 100.000.000VND căn cứ Thông tư số 

58/2016/TT-BTC 29/3/2016 của Bộ Tài Chính 

+ Quyết  ịnh phê duyệt kết quả trúng thầu. 

+ Hợp  ồng. 

+ Biên bản nghiệm thu bàn giao tài sản (Khi thanh toán lần cuối) có ký nhận của  ơn 

vị tiếp nhận sử dụng tài sản. 

+ Phiếu nhập kho có  ủ chữ ký của Cán bộ theo dõi TSC , Trưởng phòng TCKT 

(Hoặc người  ược uỷ quyền), Lãnh  ạo  ơn vị sử dụng TSC  

+ Nếu là TSC  nhập khẩu: Giấy chứng nhận chất lượng (C/Q) và giấy chứng nhận 

xuất xứ hàng hóa (C/O). 

+  o   ơn tài chính hợp lệ của  ơn vị bán hàng 

+ Biên bản nghiệm thu - Thanh lý hợp  ồng (Nếu là thanh quyết toán lần cuối) 

 

    6. Trường hợp thanh toán chi phí sửa chữa thường xuyên từ 10.000.000đ trở 

xuống: 

+ Bảng kê  ề nghị thanh to n  ược ghi  ầy  ủ chi tiết theo biểu mẫu số C41 – HD, 

với chữ ký của người  ề nghị thanh toán; 

+ Giấy yêu cầu  ề nghị sửa chữa của  ơn vị trực tiếp quản lý sử dụng tài sản, thiết bị 

và x c  ịnh thực trạng tài sản, thiết bị cần sửa chữa của Phòng Vật tư T YT hoặc 

Phòng Hành chính quản trị hoặc  ơn vị kỹ thuật khác(nếu có); 

+ Biên bản nghiệm thu bàn giao tài sản, thiết bị x c  ịnh  ã  ược sửa chữa thay thế 

 ưa vào sử dụng của  ơn vị sử dụng; 

+ Ít nhất 03 báo giá của c c  ơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ; 

+  o   ơn tài chính hợp lệ của  ơn vị cung ứng dich vụ; 

+ Các tài liệu liên quan khác (nếu có). 

 

       * Nếu sửa chữa lớn có giá trị từ 10 triệu đến dưới 100 triệu đồng không qua 

đấu thầu, hồ sơ phải có: 

- Giấy yêu cầu  ề nghị sửa chữa của  ơn vị trực tiếp quản lý sử dụng tài sản, thiết bị 

và x c  ịnh thực trạng tài sản, thiết bị cần sửa chữa của Phòng Vật tư T YT hoặc 

Phòng Hành chính quản trị hoặc  ơn vị kỹ thuật khác(nếu có); 
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- Ít nhất 03 báo giá của c c  ơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ; 

- Biên bản họp xét chỉ  ịnh thầu (với sửa chữa có giá trị từ 20 triệu  ồng trở lên); 

- Quyết  ịnh phê duyệt (với sửa chữa có giá trị từ 20 triệu  ồng trở lên); 

- Hợp  ồng; 

- Biên bản nghiệm thu bàn giao tài sản, thiết bị (Khi thanh toán lần cuối) có xác nhận 

của  ơn vị tiếp nhận sử dụng; 

- Hoá  ơn tài chính hợp lệ của  ơn vị bán hàng; 

-Biên bản nghiệm thu - Thanh lý hợp  ồng (Nếu là thanh quyết toán lần cuối); 

 Lãnh  ạo các  ơn vị liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm  ảm bảo chọn tốt nhất về 

chất lượng, giá cả, thời hạn, yêu cầu bảo hành, bảo trì,… 

 

7.Trường hợp thanh toán chi phí sửa chữa lớn TSCĐ > 100 triệu qua đấu thầu: 

+ Giấy yêu cầu  ề nghị sửa chữa của  ơn vị trực tiếp quản lý sử dụng tài sản, thiết bị 

 ược lãnh  ạo bệnh viện phê duyệt; 

+ Biên bản kiểm tra thực trạng tài sản thiết bị làm căn cứ lập dự toán; 

+ Dự toán sửa chữa lớn Tài sản thiết bị  ược cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

+ Quyết  ịnh phê duyệt kết quả trúng thầu hoặc quyết  ịnh chỉ  ịnh thầu; 

+ Hợp  ồng; 

+ Biên bản nghiệm thu bàn giao tài sản, thiết bị (Khi thanh toán lần cuối) có xác nhận 

của  ơn vị tiếp nhận sử dụng; 

+ Hoá  ơn tài chính hợp lệ của  ơn vị bán hàng; 

+ Biên bản nghiệm thu - Thanh lý hợp  ồng (Nếu là thanh quyết toán lần cuối); 

+ Các tài liệu liên quan khác (nếu có). 

 

8.Thanh toán chi phí cho hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn, giám sát: 

+ Chương trình hội nghị, hội thảo,  ào tạo  ược cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

+ Quyết  ịnh  ề nghị mở hội nghị, hội thảo,  ào tạo, tập huấn, giám sát  nêu mục 

 ích, yêu cầu, sự cần thiết  ược cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

+ Quyết  ịnh các giảng viên, ban tổ chức tham gia hội nghị, hội thảo,  ào tạo, tập 

huấn, gi m s t  ược cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

+ Quyết  ịnh cử cán bộ  i công t c tổ chức hội nghị, hội thảo,  ào tạo, tập huấn, giám 

s t  ược cấp có thẩm quyền phê duyệt; 
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+ Danh sách khách mời,  ại biểu (Nếu có nhận văn phòng phẩm, tài liệu, tiền phải có 

ký nhận); 

+ Dự toán (Lập theo Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010, Thông tư số 

139/2010/TT-BTC ngày 21/09/2010 của Bộ Tài chính; c c TT hướng dẫn liên quan) 

 ược Ban gi m  ốc và Trưởng phòng TCKT phê duyệt; 

+  o   ơn tài chính hợp lệ của  ơn vị bán hàng (cung ứng tài liệu, văn phòng phẩm, 

nước uống, thuê hội trường và phương tiện phục vụ); 

+ Bảng  ề nghị thanh to n  ược ghi  ầy  ủ chi tíêt theo biểu mẫu số C41 – HD với 

chữ ký của người  ề nghị thanh toán ; 

+ Các tài liệu liên quan khác (nếu có). 

 

9.Thanh toán công tác phí : 

+ Công văn, giấy mời  i họp, học tập, tập huấn, hội thảo,…  ược cấp có thẩm quyền 

phê duyệt; 

+ Giấy  i  ường có ký duyệt của Thủ trưởng cơ quan hoặc người  ược uỷ quyền cử 

cán bộ  i công t c và x c nhận của cơ quan nơi c n bộ  ến công tác; 

+ Thẻ lên m y bay  úng tên người  i công t c ( ược     phê duyệt), vé tàu xe, vé 

cầu  ường, … và cước hành lý (nếu có); 

+  o   ơn tài chính hợp lệ của  ơn vị bán hàng (Thuê phòng nghỉ, mua vé m); 

+ Lập bảng kê thanh toán công tác phí mẫu số C12-HD của Bộ tài chính (Nếu thanh 

toán cho nhiều người); 

+ Bảng kê  ề nghị thanh to n  ược ghi  ầy  ủ chi tiết theo biểu mẫu số C41-HD với 

chữ ký của người  ề nghị thanh toán ; 

+ Các tài liệu liên quan khác (nếu có). 

 

10.Thanh toán chi phí đề tài, chương trình nghiên cứu khoa học : 

+ Bảng kê  ề nghị thanh to n  ược ghi  ầy  ủ chi tiết theo biểu mẫu số C41-HD với 

chữ ký của người  ề nghị thanh toán ; 

+ Quyết  ịnh của cấp có thẩm quyền về thành lập Hội  ồng KHCN nghiệm thu  ề tài; 

+ Dự toán thực hiện  ề tài, chương trình nghiên cứu khoa học (nếu là cấp bộ, cấp nhà 

nước); 

+ Hợp  ồng giao khoán (nếu có); 
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+ Kết quả nghiên cứu; 

+ Biên bản   nh gi  kết quả  ề tài nghiên cứu khoa học; 

+ Biên bản nghiệm thu-Thanh lý hợp  ồng; 

+ Giấy biên nhận tiền, hoặc bảng kê chi phí phục vụ thực hiện nghiên cứu (có ký 

nhận tiền của từng người tham gia); 

+  o   ơn tài chính hợp lệ của  ơn vị bán hàng. 

 

11. Thanh toán chi phí khác: tiếp khách, điện, nước, dịch vụ thuê ngoài, … và 

các chi phí hành chính : 

+ Bảng kê  ề nghị thanh to n  ược ghi  ầy  ủ chi tiết theo biểu mẫu số C41-HD với 

chữ ký của người  ề nghị thanh toán; 

+ Hợp  ồng, Biên bản nghiệm thu - thanh lý hợp  ồng (áp dụng  ối với chi phí ≥ 15 

triệu  ồng); 

+  o   ơn tài chính hợp lệ của  ơn vị bán hàng; 

+ Giấy biên nhận hoặc bản tự kê khai  ối với hàng hóa là sản phẩm tự cung tự cấp 

của người dân  (hoa, quả, chè,…). 

 

12.Thanh toán mua hàng hoá có giá trị dưới 200.000 đồng:  

+ Bảng kê chi phí  ính kèm theo ho   ơn b n lẻ hoặc các giấy biên nhận viết bằng tay 

(nếu có); 

+ Bảng kê  ề nghị thanh to n  ược ghi  ầy  ủ chi tiết theo biểu mẫu số C41-HD với 

chữ ký của người  ề nghị thanh toán . 

 

13.Tạm ứng và thanh toán tạm ứng : 

+ Giấy  ề nghị tạm ứng theo mẫu số C32-HD do Bộ Tài chính phát hành ghi  ầy  ủ 

và rõ ràng họ tên,  ơn vị công tác, lý do tạm ứng, thời hạn thanh toán – có ký của phụ 

tr ch  ơn vị và duyệt  i m  ốc Bệnh viện. 

+ Khi quyết toán tạm ứng, bộ hồ sơ phải áp dụng theo yêu cầu như của từng nội dung 

chi phí nêu trên. Ngoài ra lập thêm mẫu số C33-BB Giấy thanh toán tạm ứng. 

 


