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1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của quy định này.
2. Nội dung trong quy định này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của Giám đốc bệnh viện.

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

thêm tài liệu, đề nghị liên hệ với thư 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 (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu X ô bên cạnh)
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X
X
X
X
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X
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I. MỤC ĐÍCH
Thực hiện việc kiểm kê hàng hóa, tài sản cố ịnh hàng năm là yêu cầu của công
t c quản lý hàng hóa, tài sản.
II. PHẠM VI ÁP DỤNG
Áp dụng ối với tất cả c c loại hàng hoá, tài sản cố ịnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt ới
TW.
III. TÀI LIỆU THAM KHẢO:
- Luật Kế to n số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015;
- Chế ộ kế to n Hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết
19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

ịnh số

- Thông tư 185/2010/TT-BTC ngày 15 th ng 11 năm 2010 của Bộ Tài Chính.
IV.

THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

4.1 Giải thích thuật ngữ
- Hàng ho : Thuốc , dịch truyền, m u, ho chất sinh phẩm, vật tư tiêu hao,
vật tư kh c.
- TSCĐ : Tài sản cố ịnh hữu hình, vô hình, ặc thù ủ tiêu chuẩn theo quy
ịnh tại thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 6 th ng 11 năm 2014 của Bộ
Tài chính.
4.2
-

Từ viết tắt
HĐKK: Hội ồng kiểm kê .
TCKT: Tài Chính Kế To n.
VTTBYT: Vật tư thiết bị y tế.
HCQT: Hành chính quản trị
KTTH: Kế to n tổng hợp.
KSNK: Kiểm so t nhiễm khuẩn
KHTH: Kế hoạch tổng hợp
TSCĐ : Tài sản cố ịnh

Trang 3/9

Quy trình thưc hiện kiểm kê hàng hóa

QT.02.TCKT

NỘI DUNG QUY TRÌNH
Trách nhiệm
Lãnh ạo bệnh
viện.
Lãnh ạo c c
ơn vị liên
quan.

Trưởng/phó
phòng VT
TBYT, Phòng
HCQT, Khoa
Dược, Phòng
KHTH, Khoa
KSNK, Kế
toán theo dõi.

C n bộ ược
phân công

HĐKK,
Kế to n theo
dõi,
Thủ kho.

Các bƣớc thực hiện
Thành lập
hội ồng
kiểm kê

Thông tin về
hàng hóa,
TSCĐ
kiểm kê

Thông báo ến
các ơn vị liên
quan.

Tiến hành
kiểm kê ối
chiếu

Mô tả/ Tài liệu liên quan
- Ban hành Quyết ịnh thành lập hội
ồng kiểm kê, danh sách HĐKK, yêu cầu
thành phần kiểm kê gồm: Lãnh ạo
Bệnh viện, Trưởng/ phó khoa, phòng liên
quan, thủ kho, kế to n . BM.02.TCKT.01

- TSCĐ : Hàng năm ( 2 tuần trước
ngày 31/12) phòng VTTBYT và
phòng HCQT
+ Căn cứ danh s ch TSCĐ ã giao
cho c c ơn vị sử dụng, in danh
s ch cần kiểm kê.
(BM.02.TCKT.02)
+ ửi danh s ch cần kiểm kê này tới
c c ơn vị sử dụng.
- Hàng năm , kế to n kho in danh
mục hàng ho cần kiểm kê cho thủ
kho của c c khoa , phòng liên quan.
- Hội ồng kiểm kê lập kế hoạch
kiểm kê: thông b o thời gian kiểm kê
hàng hóa, TSCĐ ến c c khoa , phòng
liên quan
- Các ơn vị chuẩn bị sắp xếp nhân
lực ể thực hiện công t c kiểm kê.
- Thông báo kiểm kê.(
BM.02.TCKT.03)
- TSCĐ : Đoàn kiểm kê cùng ơn vị
sử dụng TSCĐ tiến hành ối chiếu danh
s ch TS cần kiểm kê với số lượng thực tế
tồn tại ơn vị.
- Đoàn kiểm kê thực hiện kiểm tra
tình hình hàng hóa thực tế còn tồn kho
tại ơn vị
- C n bộ kế toán theo dõi kho và thủ
kho, cùng c c thành viên HĐKK, tiến
hành kiểm kê thực tế số lượng tồn kho
theo danh mục
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HĐKK,
Kế to n theo
dõi,
Thủ kho.

QT.02.TCKT

Xử lý các biến ộng,
chênh lệch.

C n bộ phụ
tr ch của
phòng TCKT

Lưu hồ sơ

- Kế to n theo dõi có nhiệm vụ lập biên
bản kiểm kê tài sản (theo mẫu C53-HD
tại Quyết ịnh 19/2006/QĐ-BTC), biên
bản kiểm kê (BM .02.TCKT.04)
- Lập danh mục chênh lệch và x c ịnh
nguyên nhân chênh lệch (nếu có) BM.02.TCKT.05; xử lý chênh lệch vào
sổ kế to n (nếu có).
Theo mục 6 của quy trình

VI. HỒ SƠ
STT Tên hồ sơ lƣu
1.

2.

3.
4.

Ngƣời lƣu

Quyết ịnh thành lập Kế to n theo
HĐKK
dõi kho, theo
(Danh s ch HĐKK)
dõi TSCĐ
Biên bản kiểm kê
kế to n theo
dõi kho, theo
dõi TSCĐ
Danh mục vật tư sản Kế to n theo
phẩm hàng hóa
dõi kho
Sổ tài sản
Kê toán theo
dõi TSCĐ

Nơi lƣu
Phòng
TCKT

Thời gian
lƣu
10 năm

Phòng
TCKT

10 năm

Phòng
TCKT
Phòng
TCKT

10 năm
10 năm

VII. PHỤ LỤC
(1) BM.02.TCKT.01: Quyết ịnh thành lập HĐKK
(2) BM.02.TCKT.02: Sổ tài sản
(3) BM.02.TCKT.03: Thông b o kiểm kê
(4) BM.02.TCKT.04: Biên bản kiểm kê vật tư sản phẩm, hàng ho
(5) BM.02.TCKT.05: Danh mục vật tư sản phẩm, hàng ho thừa thiếu (nếu

có)
(6) Mẫu C53-HD Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC: Biên bản kiểm kê
TSCĐ
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BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TƯ

Sè :

QT.02.TCKT

CỘN HÒA XÃ HỘI CHỦ N HĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------------

/Q§-N§TW

Hà Nội, ngày… tháng…. năm 200....
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng kiểm kê…năm…
-----------------------GIÁM ĐỐC
BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƢƠNG

Căn cứ quyết ịnh …. số …. về việc tiến hành kiểm kê……..
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Hội ồng kiểm kê cuối năm Bệnh viện Bệnh nhiệt ới Trung ương, gồm
những ông bà có tên sau:
1
2
3
4
5
6
7
8

i m ốc bệnh viện
Trưởng phòng Tài chính kế to n
Trưởng phòng/khoa ….
Thủ kho
Kế to n theo dõi
……….
……….
……….

Chủ tịch Hội ồng kiểm kê
Ủy viên
Ủy viên

Điều 2: Hội ồng kiểm kê có nhiệm vụ….
Điều 3: Quyết ịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký
Điều 4: C c ông bà liên quan chịu tr ch nhiệm thi hành

N¬i nhËn:
- Nh- ®iÒu 4;
- L-u VT, TCKT.

gi¸m ®èc

BM.02.TCKT.01
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CỘN HÒA XÃ HỘI CHỦ N HĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------------Hà Nội, ngày… tháng…. năm 200....

THÔNG BÁO
Kính gửi: Các khoa phòng trong bệnh viện

Căn cứ Quyết ịnh….
Nội dung kiểm kê:
Thời gian kiểm kê như sau:….
Đề nghị c c khoa phòng trong bệnh viện cùng phối hợp ể hoàn thành tốt công t c kiểm kê.

IÁM ĐỐC

. BM.02.TCKT.03
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CỘN HÒA XÃ HỘI CHỦ N HĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------------Hà Nội, ngày… tháng…. năm 200....

BIÊN BẢN KIỂM KÊ NĂM 20...
Căn cứ Quyết ịnh...
Hội ồng kiểm kê ược thành lập và tiến hành kiểm kê như sau:
Thời gian bắt ầu từ :...
I.Thành phần:

1
2
3
4
5
6
7
8

i m ốc bệnh viện
Trưởng phòng Tài chính kế to n
Trưởng phòng/khoa ….
Thủ kho
Kế to n theo dõi
……….
……….
……….

Chủ tịch Hội ồng kiểm kê
Ủy viên
Ủy viên

Đã chứng kiến và tiến hành kiểm kê (có phụ lục số lượng hàng hóa tồn kèm theo)
II.Nội dung:


Đối chiếu sổ theo dõi xuất nhập với chứng từ



Đối chiếu sổ s ch với thực tế



X c ịnh nguyên nhân thừa thiếu (nếu có)



Lập biên bản kiểm kê



Xử lý

Thời gian kết thúc...
B o c o lên i m ốc bệnh viện
Thành viên hội đồng :

BM.02.TCKT.04
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