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        UBND TỈNH QUẢNG BÌNH             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                  VÀ XÃ HỘI 

     Số:       /SLĐTBXH-KHTC                          Quảng Bình, ngày      tháng  12  năm 2019 

V/v điều chỉnh thời hạn nộp báo cáo tài chính năm. 
 
 

  

Kính gửi:  

-  Các đơn vị trực thuộc Sở; 

   - Phòng Lao động – TBXH các huyện, thị xã, thành phố. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 49/UBND-TH ngày 14/01/2019 

về việc quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán hàng năm và Công văn số 1684/UBND-

TH ngày 15/10/2019 việc chấn chỉnh công tác nộp báo cáo quyết toán hàng năm, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội đã có các văn bản hướng dẫn thực hiện (Công văn số 

79/SLĐTBXH ngày 16/01/2019, CV số 395/SLĐTBXH-KHTC ngày 03/04/2019 và CV số 

1572/SLĐTBXH-KHTC ngày 28/10/2019). 

Tuy nhiên, thời hạn Sở quy định nộp báo cáo tài chính năm còn chậm (Công văn số 

395/SLĐTBXH-KHTC ngày 03/04/2019 quy định nộp trước ngày 10/5), chưa đúng thời hạn 

quy định của Bộ Tài chính tại Khoản 6, Điều 7 Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 

10/10/2017 hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp (Báo cáo tài chính năm của 

đơn vị HCSN phải được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc đơn vị cấp trên 

trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật).  

Để đảm bảo quy định trong việc lập và gửi báo cáo tài chính tổng hợp gửi Kho bạc 

Nhà nước và Sở Tài chính theo Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế 

toán cấp trên, Sở điều chỉnh lại một số nội dung sau đây: 

- Thời hạn nộp báo cáo tài chính tại mục 4 Công văn số 395/SLĐTBXH-KHTC ngày 

03/04/2019 được điều chỉnh như sau: “Các đơn vị kế toán cơ sở nộp Báo cáo tài chính và 

Báo cáo bổ sung thông tin tài chính về Sở (qua Phòng KHTC) chậm nhất trước ngày 15/3 

năm sau”. Các nội dung khác của Công văn này không thay đổi. 

- Phòng Lao động - TBXH các huyện, thị xã, thành phố lập và nộp báo cáo tài chính 

năm theo hướng dẫn của UBND tỉnh và cơ quan tài chính địa phương (Sở không thực hiện 

tổng hợp báo cáo tài chính của Phòng Lao động - TBXH trong báo cáo tài chính tổng hợp 

của Sở theo hướng dẫn của Sở Tài chính tại Công văn số 1119/STC-HCSN ngày 

12/4/2019).   

Nơi nhận:                                                                GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- Sở Tài chính; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, KHTC.    

 

        Nguyễn Trường Sơn 
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