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1. Mục đích 

Quy trình này quy định trình tự, thủ tục và cách thức thực hiện hoạt động 

mua sắm, quản lý tài sản, tài chính công đảm bảo đúng pháp luật, công khai, 

minh bạch theo các băn bản hướng dẫn quản lý tài sản, tài chính hiện hành. 

2. Phạm vi áp dụng 

Quy trình này áp dụng đối với hoạt động mua sắm, quản lý tài sản, tài 

chính công. 

Phòng Tổ chức Hành chính phối hợp với các phòng, bộ phận có liên quan, 

các Chi cục Thống kê các huyện, thành phố thị xã tham mưu ban lãnh đạo thực 

hiện quy trình này. 

3. Tài liệu viện dẫn 

 - Luật Thống kê năm 2015; 

 - Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 

- Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015; 

- Luật Giao dịch điện tử ngày 29/11/2005; 

- Luật xử lý vi phạm hành chính 2012. 

- Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

 - Nghị đinh số 128/2008/NĐ-CP ngày  16/12/2008 Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử 

lý vi phạm hành chính năm 2008. 

 - Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 Quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính. 

- Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán; 

 - Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ Quy định 

chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành 

chính đối với các cơ quan nhà nước. 

- Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của 

Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế  và 

kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước. 

- Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 quy định về thủ tục 

Hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; 

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 

của liên Bộ Tài chính Bộ Nội quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử 

dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước. 
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- Căn cứ Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán Chi thường xuyên Ngân 

sách Nhà nước năm 2017; 

   - Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức trang sử dụng máy móc, thiết bị. 

 - Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định 

về chế độ công tác phí chế độ hội nghị. 

 - Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính 

Hướng dẫn Chế độ kế toán Hành chính, sự nghiệp. 

- Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính Quy 

định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước. 

- Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 sửa đổi bổ sung một số 

điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính Quy 

định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.  

- Quyết định cấp dự toán ngân sách của Tổng cục Thống kê hàng năm. 

- Thông báo kế hoạch công tác và điểm thi đua của Tổng cục Thống kê 

hàng năm. 

- Quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng Cục Thống kê Hà Tĩnh. 

4. Định nghĩa/Viết tắt  

- TCTK: Tổng cục Thống kê. 

- Vụ KHTC: Vụ Kế hoạch Tài chính. 

- CTK: Cục Thống kê. 

- CCTK: Chi Cục Thống kê. 

- Phòng TCHC: Phòng Tổ chức hành chính. 

- VPC: Văn phòng Cục 

- CBCC, VC: Cán bộ công chức, viên chức. 

- KBNN: Kho bạc nhà nước 

- NHKB: ngân hàng kho bạc. 
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5. Nội dung quy trình  

5.1. Lập dự toán, phân bổ dự toán toán kinh phí 
 

Bước Trình tự thực hiện  Trách nhiệm 
Biểu mẫu, 

tài liệu 

B 1 

Thu thập thông tin, nguồn số liệu lập dự 
toán: 

     Qúy III hàng năm, căn cứ tình hình thực 
hiện biên chế và biên chế được giao để lập dự 
toán lương, chi quản lý Hành chính cho năm 
tiếp theo. 

Kế toán VP 
Cục phối hợp  
Trưởng phòng 

TCHC. 

Phần mềm 
lập dự toán 

của Vụ 
KHTC 

B2 

Xử lý thông tin: 

    Tổng hợp, kiểm tra toàn bộ dự toán của toàn 
tỉnh. 

Kế toán VPC 

Phần mềm 
lập dự toán 

của Vụ 
KHTC 

B3 

Lãnh đạo Phòng kiểm tra  

    Trình lãnh đạo Phòng Tổ chức – Hành 
chính kiểm tra. 

Kế toán;  

TP TC-HC 

Biểu mẫu 
theo quy định 

của TCTK  

B4 

Trình lãnh đạo Cục kiểm tra, ký duyệt 

      Xuất file excel từ phần mềm, chuyển đổi 
qua file PDF và trình ký qua Hệ thống Quản lý 
văn bản và điều hành tác nghiệp Eoffice để ký 
và gửi báo cáo cho đơn vị Tổng cục. 

Cục trưởng  

B5 

Phân bổ dự toán 

     - Khi dự toán đã được TCTK phê duyệt, Kế 
toán Cục căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ và kế 
hoạch, định mức hiện hành mà lập phân bổ dự 
toán cho các đơn vị theo năm. 

     - Kế toán báo cáo Trưởng phòng TCHC về 
phân bổ dự toán (Kinh phí tự chủ); 

      - Kế toán phối hợp các phòng VP Cục 
phân bổ dự toán kinh phí các cuộc điều tra 
thường xuyên và Tổng điều tra; 

      - Tổng hợp giao dự toán. 

Kế toán phối 
hợp với các 
phòng Văn 
phòng Cục 

Biểu mẫu 
theo quy 
định của 
TCTK 

B6 

Lãnh đạo Cục phụ trách các phòng ký 
duyệt dự toán 

       Lãnh đạo Cục phụ trách các phòng căn cứ 
các quy định hiện hành, kiểm tra nội dung, 
định mức, mẫu, số lượng phiếu được các 
phòng phân bổ cho các đơn vị liên quan, ký 
kiểm tra trước khi trình lãnh đạo Cục phê 
duyệt. 

Lãnh đạo Cục  
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Bước Trình tự thực hiện  Trách nhiệm 
Biểu mẫu, 

tài liệu 

B7 

Lãnh đạo Cục ký duyệt dự toán cho cấp 
huyện và kế hoạch kinh phí theo định mức 
số lượng các phòng Văn phòng Cục 

      - Dự toán sau khi đã được tổng hợp, kiểm 
tra trình Cục trưởng phê duyệt. 

      - Tổ chức họp bàn và thống nhất phương 
án giao dự toán hàng năm, thành phần gồm 
Lãnh đạo Cục, Chi cục trưởng các huyện, 
thành phố, thị xã; Trưởng phòng các phòng 
Văn phòng Cục, kế toán cơ quan Cục Thống 
kê. 

Cục trưởng  

B8 

Phát hành Dự toán cho các Chi cục Thống 
kê cấp huyện 

      - Dự toán khi đã được phê duyệt giao cho 
Chi cục Thống kê cấp huyện và gửi đến các 
Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện. 

      - Kế toán lập Phiếu phân bổ, điều chỉnh dự 
toán gửi Kho bạc Nhà nước. 

Kế toán VPC  

B9 

Nhận phản hồi và khắc phục (nếu có) 

      - Trong trường hợp có những sai sót, về 
địa chỉ, Mã số MLNS, thừa/thiếu kinh phí dự 
toán sẽ được tổng hợp, điều chỉnh vào cuối 
năm. 

      - Trường hợp cần thiết phải khắc phục kịp 
thời. 

Kế toán VPC  

B10 

Theo dõi tình hình thực hiện dự toán 

      - Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo 
theo kế hoạch dự toán được phê duyệt.         

      - Trường hợp có thay đổi phải được báo 
cáo giải trình rõ ràng và phải được người có 
thẩm quyền quyết định. 

Kế toán Văn 
phòng Cục và 

CCTK cấp 
huyện 

 

B11 

Lưu hồ sơ 

      Hồ sơ dự toán phải được lưu theo chế độ 
hiện hành tại Mục 7 của Quy trình này và phải 
được theo dõi tình hình thực hiện một cách 
thường xuyên. 

Kế toán văn 
phòng Cục, 
CCTK cấp 

huyện 

 

 

                 5.2 Quyết toán tài chính 
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Bước Trình tự thực hiện  Trách nhiệm 
Biểu mẫu, 

tài liệu 

B1 

Thu nhận và duyệt quyết toán tài chính của 
các đơn vị cơ sở 

       - Chi cục Thống kê cấp huyện lập quyết 
toán báo cáo theo đúng quy định tài chính hiện 
hành và theo niên độ quý, năm. Báo cáo Tài 
chính, báo cáo quyết toán phải được in nộp 
kèm đối chiếu, các sổ kế toán bằng bản giấy. 
Các báo cáo giữa niên độ, nộp qua đường gửi 
nhận văn bản. 

       - Các phòng VPC lập chứng từ từng cuộc 
điều tra như dự toán được duyệt, làm theo chế 
độ hợp đồng và chứng từ theo thực tế phát 
sinh theo đúng Thông tư hướng dẫn của Bộ 
Tài chính và Tổng cục Thống kê. 

      - Quyết toán tài chính phải đảm bảo tính 
chính xác, hợp pháp, hợp lý và đúng thời gian 
quy định. Trong trường hợp cụ thể cần báo cáo 
lãnh đạo Cục để quyết định. 

     - Quyết toán tài chính cấp huyện phải chịu 
sự kiểm tra, thanh tra, phúc tra theo chế độ 
thanh tra tài chính và thanh tra của Ngành 
Thống kê. 

Kế toán  

B2 

Tổng hợp quyết toán tại tỉnh 

      Việc tổng hợp quyết toàn tài chính theo 
chế độ MISA nhập tin.  

      Cuối niên độ Tài chính, các Chi cục Thống 
kê cấp huyện lập báo cáo Tài chính, báo cáo 
quyết toán theo Chương trình phần mềm 
MISA gửi Kế toán Cục để tiến hành hợp nhất 
BCTC, BCQT nộp cho các đơn vị liên quan. 

Kế toán Cục; 
Kế toán Chi 

cục Thống kê 
cấp huyện 

Theo  

thông tư số   
107/2017/ 
TT-BTC 

B3 

Lãnh đạo ký duyệt. 

      - BCTC, BCQT năm các Chi cục Thống kê 
phải in bản giấy, đóng nộp kèm đối chiếu năm 
có xác nhận của Kho bạc Nhà nước quản lý và 
nộp cho kế toán Cục để lưu trữ. 

     - BCTC, BCQT của toàn ngành được in, 
trình Lãnh đạo Cục ký duyệt và gửi cho các 
đơn vị liên quan.  

Kế toán VPC 

Theo thông 
tư số 

107/2017/ 
TT-BTC 
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Bước Trình tự thực hiện  Trách nhiệm 
Biểu mẫu, 

tài liệu 

B 4 

Phát hành báo cáo quyết toán 

     Báo cáo Quyết toán được gửi về Vụ 
KHTC- Tổng cục Thống kê bằng văn bản và 
qua Email cũng như đường truyền thi đua  
Tổng cục Thống kê. 

Kế toán VPC  

B5 Nhận phản hồi và khắc phục (nếu có) Kế toán VPC  

B6 

Lưu hồ sơ 

     Hồ sơ quyết toán tài chính được lưu trữ 
theo Mục 7 của Quy trình này. 

Kế toán VPC  

 

                   5.3. Mua sắm tài sản, công cụ, dụng cụ 

Bước Trình tự thực hiện  Trách nhiệm 
Biểu mẫu, 

tài liệu 

B 1 

Thu thập thông tin mua sắm 

      Hàng năm, các phòng/Chi cục Thống kê 
lập tờ trình nhu cầu mua sắm, sửa chữa tài sản 
trình Phòng TCHC xem xét tổng hợp chung. 

Các phòng VP 
cục; Chi cục 

Thống kê  

Thực hiện 

Nghị định số 

151/2017/ 

NĐ-CP   

B2 

Tổng hợp thông tin mua sắm  

       Kế toán tổng hợp nhu cầu mua sắm của 
toàn ngành, xem xét nguồn kinh phí dành cho 
công tác mua sắm, sửa chữa tài sản của ngành 
báo cáo Trưởng phòng TCHC để trình Lãnh 
đạo Cục Thống kê xem xét phê duyệt. 

Kế toán VPC 

 
 

B3 

Tổ chức mua sắm 

       - Tài sản có giá trị lớn (hoặc) nhà cung 
cấp dịch vụ có giá trị lớn trong năm phải được 
tổ chức mua sắm tập trung và mời chào hàng 
cạnh tranh theo đúng quy định trong Nghị định 
63/2014/NĐ-CP của Chính phủ; 

       - Nhà cung cấp dịch vụ bán sản phẩm 
hàng hóa phải xuất trình Phiếu kiểm tra chất 
lượng sản phẩm, quy cách, phẩm chất, tính 
năng, công suất và thời gian bảo hành (đối với 
tài sản cố định); 

        - Trong trường hợp cần thiết thành lập tổ 
(hoặc bộ phận) kiểm tra chất lượng hàng hóa, 
kiểm tra giá trước khi ký kết hợp đồng mua 
bán. 

Phòng TCHC; 
Lãnh đạo Cục 

phê duyệt 
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Bước Trình tự thực hiện  Trách nhiệm 
Biểu mẫu, 

tài liệu 

B4 

Lãnh đạo Cục Thống kê kiểm tra, ký kết 
hợp đồng mua bán. 

        Sau khi kiểm tra các hồ sơ mua bán, số 
lượng, chất lượng, báo giá đảm bảo tính hợp 
pháp, hợp lý, Lãnh đạo Cục Thống kê ký hợp 
đồng và xét duyệt mua sắm tài sản, công cụ. 

Cục trưởng  

B 5 

Lãnh đạo Cục Thống kê kiểm tra tình hình 
thực hiện mua sắm và thanh toán 

        Lãnh đạo Cục kiểm tra, ký Biên bản 
thanh lý hợp đồng, các văn bản liên quan do 
Phòng TCHC chuyển đến để làm cơ sở thực 
hiện thanh toán cho nhà cung cấp. 

Cục trưởng  

B6 

Làm thủ tục nhập kho, xuất kho 

       Tài sản, công cụ, dụng cụ mua sắm phải 
làm thủ tục theo chế độ nhập kho, xuất kho, có 
người ký nhập/xuất và người nhận ký. Đối với 
tài sản cố định được lập Sổ theo dõi TSCĐ 
trong quá trình sử dụng, sửa chữa, bảo trì, điều 
chuyển theo đúng quy định. 

Phòng TCHC, 
kế toán và thủ 
kho cơ quan 

CTK 

 

B7 

Nhận phản hồi và khắc phục (nếu có) 

         - Trong quá trình sử dụng, theo dõi chất 
lượng sản phẩm hàng hóa, nếu có vấn đề về 
chất lượng cần được lập biên bản và thực hiện 
theo chế độ bảo hành đã được ghi trong hợp 
đồng mua bán. 

        - Trong các trường hợp khác, Lãnh đạo 
phòng TCHC đề nghị cách khắc phục và được 
sửa chữa kịp thời. 

Trưởng phòng 
TCHC 

 

B8 

Lưu hồ sơ 

         Phòng TCHC thực hiện lưu hồ sơ theo 
Mục 7 của Quy trình này. 

Kế toán  
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       5.4. Tạm ứng, thanh toán 

Bước Trình tự thực hiện Trách nhiệm 

Biểu 

mẫu/Tài 

liệu 

5.4.1 Tạm ứng và thanh toán   

B1 

     - Trường hợp tạm ứng, lập giấy đề nghị tạm 

ứng: Căn cứ chủ trương, kế hoạch được duyệt; 

người có nhu cầu tạm ứng lập dự toán kinh phí 

tạm ứng (kèm theo các chứng từ, tài liệu có liên 

quan); 

      - Trường hợp thanh toán sau khi đã thực hiện 

nhiệm vụ được giao, người lập giấy đề nghị 

thanh toán (kèm theo các chứng từ, tài liệu có 

liên quan); 

      - Chứng từ thanh toán, tạm ứng sau khi được 

lập xong, người thanh toán, tạm ứng ký người 

lập nộp lại cho Kế toán kiểm tra trình Cục trưởng 

ký duyệt chi . 

Cán bộ công 

chức, người 

lao động;  

 Kế toán 

Theo biểu 

mẫu quy 

định 

B2 

Tiếp nhận, kiểm tra chứng từ của người lập 

tạm ứng 

       - Kế toán tiếp nhận, kiểm tra nội dung tạm 

ứng, tính hợp lệ, hợp pháp, tính rõ ràng, đầy đủ 

và chính xác của chứng từ kế toán. Nếu chứng từ 

chưa rõ ràng, đầy đủ thì hoàn trả để CBCC và 

người lao động điều chỉnh, bổ sung. 

      - Kế toán kiểm tra số dư tạm ứng, nếu có tạm 

ứng thì thanh toán hoàn tạm ứng; Trường hợp 

vẫn còn số dư tạm ứng thì yêu cầu thanh toán hết 

tạm ứng trước mới tiếp tục cho tạm ứng lần tiếp 

theo. 

Kế toán   

B3 

Định khoản kế toán 

        Định khoản kế toán hạch toán vào phần 

mềm kế toán để theo dõi tài khoản tạm ứng. 

Kế toán 

 
 

B4 

Lập chứng từ, chi tiền 

      - Chứng từ kế toán chi tiền mặt: 

      Sau khi kế toán kiểm tra chứng từ, lập phiếu 

chi, trình Lãnh đạo Cục ký duyệt, chuyển thủ 

quỹ chi tiền mặt. Đồng thời, kế toán lập giấy rút 

tiền mặt tại Kho bạc, giấy chuyển khoản qua 

Kho bạc, gửi lên trang dịch vụ công của Kho bạc 

Nhà nước, trình Lãnh đạo Cục ký duyệt và 

chuyển Kho bạc xử lý. 

 

Kế toán; 

Cục trưởng; 

Thủ quỹ 

 

Theo thông 

tư số 

11/2020/TT-

BTC 
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       - Đối với các chứng từ nhận tiền mặt: 

       Sau khi nhận tiền mặt, kế toán lập phiếu thu, 

thủ quỹ ký xác nhận và trình Lãnh đạo Cục phê 

duyệt. 

B5 

Kiểm tra, đối chiếu sổ sách và luân chuyển 

chứng từ kế toán 

       - Sau khi chi, thu tiền, Thủ quỹ ghi sổ quỹ 

rồi tập hợp chứng từ kế toán chuyển cho Kế toán 

đóng dấu và luân chuyển chứng từ theo quy 

định. Phiếu thu, chi được lập thành 02 liên, trong 

đó 01 liên lưu tại thủ quỹ, 01 liên và chứng từ 

gốc lưu tại Kế toán. 

       - Thực hiện kiểm tra, đối chiếu sổ sách kế 

toán, quỹ tiền mặt, lập biên bản kiểm kê quỹ tiền 

mặt, lập bảng đối chiếu dự toán ngân sách tại 

Kho bạc theo quy định. 

Thủ quỹ, 

Kế toán  

 

 

- Biên bản 

kiểm kê quỹ 

tiền mặt 

- Bảng đối 

chiếu dự 

toán ngân 

sách tại Kho 

bạc nhà 

nước 

 

   5.5. Quản lý, sửa chữa tài sản 

Bước Trình tự thực hiện  
Trách 
nhiệm 

Biểu mẫu, 
tài liệu 

B 1 

Lập hồ sơ quản lý tài sản: 

      Tài sản sau khi làm các thủ tục mua sắm, lập 
sổ sách theo dõi theo đúng quy định quản lý tài 
sản, có bên giao, bên nhận quản lý và sử dụng tài 
sản. 

      Nhật ký sử dụng tài sản, các kỳ sửa chữa, 
nâng cấp tài sản. 

Phòng 
TCHC     

(Kế toán ) 
 

B2 

Kiểm kê tài sản 
      Hàng năm vào 31/12 (hoặc đột xuất), thành 
lập Tổ kiểm kê tài sản, đánh giá giá trị còn lại, lập 
biên bản về nguyên nhân việc tài sản thừa, thiếu 
trong kiểm kê và đề xuất hướng xử lý. 

Phòng 
TCHC  

(Kế toán 
tham mưu 
thực hiện) 

 

B2 

Tổng hợp báo cáo kiểm kê tài sản 
      Lập báo cáo kiểm kê tài sản theo định kỳ hoặc 
đột xuất để làm căn cứ lập kế hoạch nhu cầu mua 
sắm tài sản hàng năm. 

Kế toán  

B3 

Việc điều chuyển, thu hồi, cấp phát tài sản 
      Việc điều chuyển, cấp phát phải có giấy đề 
nghị, phòng TCHC tổng hợp tham mưu đề xuất 
trong kế hoạch trình Lãnh đạo Cục Thống kê phê 
duyệt. 

Phòng 
TCHC 
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Bước Trình tự thực hiện  
Trách 
nhiệm 

Biểu mẫu, 
tài liệu 

B4 

Trình Lãnh đạo Cục kiểm tra, ký phê duyệt 

       Phòng TCHC trình Lãnh đạo Cục Thống kê 
xem xét kết quả quản lý, sửa chữa tài sản do các 
phòng đề xuất và trình ký duyệt. 

Cục trưởng  

B5 

Sửa chữa, thanh lý tài sản 

       Việc thanh lý tài sản phải có biên bản hiện 
trạng tài sản, xuất xứ, năm sử dụng, thời hạn sử 
dụng, giá trị còn lại, ý kiến đề xuất kiến nghị xử 
lý, thanh lý tài sản. 

Các phòng 
VP Cục, 

CCTK cấp 
huyện 

 

B6 

Phòng TCHC tổng hợp 

      Phòng TCHC tổng hợp kết quả đề xuất kiến 
nghị việc sửa chữa, thanh lý tài sản, tham mưu, đề 
xuất, trình Lãnh đạo Cục Thống kê hướng xử lý. 

Phòng 
TCHC 

 

B7 

Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản 
      Phòng TCHC tham mưu, đề xuất Lãnh đạo 
Cục thành lập Hội đồng thanh lý tài sản theo đúng 
quy định của pháp luật về quản lý tài sản. 

Trưởng 
phòng 
TCHC 

 

B8 

Nhận phản hồi và khắc phục (nếu có) 
      Các phản hồi về quản lý tài sản được khắc 
phục xử lý theo đúng trình tự quy định của pháp 
luật. 

Phòng 
TCHC; 

Kế toán 

 

 
Lưu hồ sơ 
      Hồ sơ quản lý tài sản, thanh lý tài sản được 
lưu trữ theo Mục 7 của Quy trình này. 

Kế toán VPC  

  6. Biểu mẫu 

 Quy trình này áp dụng các biểu mẫu, tài liệu hiện hành theo quy định. 

7. Hồ sơ lưu 

STT Tên tài liệu được lưu trữ 

1 Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán của Cục Thống kê. 

2 
Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán hàng năm của Chi cục Thống kê cấp huyện, 

thành phố, thị xã và Văn phòng Cục Thống kê. 

3 Các chứng từ kế toán. 

4 Sổ theo dõi tài sản. 

5 Sổ quỹ. 

Các hồ sơ thực hiện quy trình này được lưu trữ tối thiểu 05 năm tại Phòng TCHC, 
hết thời hạn trên chuyển bộ phận lưu trữ cơ quan theo Quy định tại Quyết định số 
556/QĐ-TCTK ngày 04/10/2012 của Tổng cục Thống kê và Quy trình Văn thư, lưu trữ 
QT/TCHC-01 của CTK Hà Tĩnh.  
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