
Phụ lục II 

Phương pháp đối chiếu, nghiệm thu Phiếu thu thập thông tin ĐTCSHC năm 2021 

(Kèm theo Công văn số               /BNV-BCĐ ngày       tháng       năm 2021 của Ban Chỉ 

đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương) 

STT Chỉ tiêu Phiếu thu thập thông tin Chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, hồ 

sơ có liên quan 

1 A1. Thông tin định danh Phần III, Phụ lục I Giải thích, hướng 

dẫn cách ghi Phiếu thu thập thông tin 

CSHC, tổ chức CT-XH trong 

ĐTCSHC năm 2021 (Ban hành kèm 

theo Quyết định số 88/QĐ-BNV ngày 

02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 

(sau đây gọi là Phần III, Phụ lục I 

QĐ88). 

2 A2. Thông tin về lao động của đơn 

vị 

- Phần III, Phụ lục I QĐ88. 

- Bảng lương tháng 1, tháng 12/2020 

- Quyết định, các văn bản giao biên 

chế từ năm 2015 đến năm 2020. 

3 A3. Thông tin về tài sản của đơn vị  

3.1 A3.1 Tài sản đầu kỳ - cuối kỳ - Phần III, Phụ lục I QĐ88. 

- Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số 

B01/BCTC theo Thông tư số 

107/2017/TT-BTC), Báo cáo tài 

chính (Mẫu số B01-X theo Thông tư 

số 70/2019/TT-BTC đối với đơn vị 

cấp xã). 

- Các báo cáo tài chính của đơn vị áp 

dụng chế độ kế toán đặc thù. 

3.2 A3.2 Chi phí đầu tư XDCB, mua 

sắm TSCĐ, nâng cấp, sửa chữa lớn 

- Phần III, Phụ lục I QĐ88. 

- Chỉ ghi chi phí đơn vị trực tiếp chi 

ra. 

4 A4 Thông tin về hoạt động của đơn 

vị 

 

4.1 A4.1 Doanh thu, chi phí hoạt động 

của đơn vị năm 2020 

- Phần III, Phụ lục I QĐ88. 

- Báo cáo kết quả hoạt động (Mẫu số 

B02/BCTC), Thuyết minh báo cáo tài 

chính (Mẫu số B04/BCTC, Phần IV 

Thông tin bổ sung cho các khoản mục 

trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt 

động), Báo cáo tài chính (Mẫu số 

B05/BCTC đối với các đơn vị hành 

chính áp dụng mẫu báo cáo đơn giản) 

(đối với đơn vị áp dụng chế độ kế toán 

HCSN theo Thông tư số 

107/2017/TT-BTC)  

- Báo cáo tài chính (Mẫu số B01-X), 

Bảng cân đối số phát sinh và các báo 



cáo có liên quan đến doanh thu, chi 

phí năm 2020 (đối với đơn vị cấp xã). 

- Các báo cáo tài chính của đơn vị áp 

dụng chế độ kế toán đặc thù. 

4.2 A4.2 Thông tin về sản phẩm (vật 

chất và dịch vụ) của đơn vị trong 

năm 2020 

- Phần III, Phụ lục I QĐ88. 

- Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam 

ban hành theo Quyết định số 

43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 

của Thủ tướng Chính phủ. 

5 A5 Ứng dụng công nghệ thông tin 

và hoạt động đổi mới, sáng tạo của 

đơn vị 

- Phần III, Phụ lục I QĐ88. 

6 Phần B. Thông tin về địa điểm 

thuộc đơn vị 

- Phần III, Phụ lục I QĐ88. 
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