
TT
hông tư 70/2019/TT-
BTC (gọi tắt là TT 70)
bao gồm 3 chương, 9
điều, 2 phụ lục với phạm

vi là quy định về Chế độ kế toán
đối với Ủy ban nhân dân (UBND)
các xã, phường, thị trấn thuộc các
quận, huyện, thị xã, thành phố của
các tỉnh và thành phố trực thuộc
trung ương cũng như là các tổ
chức, cá nhân có liên quan đến
công tác kế toán ngân sách và tài
chính (NS&TC) xã. Trong đó,
chương 1 gồm 2 điều với phạm vi
và đối tượng áp dụng, chương 2 với

5 điều hướng dẫn về các quy định
cụ thể như: chứng từ kế toán, tài
khoản (TK) kế toán, sổ kế toán, báo
cáo quyết toán (BCQT), báo cáo tài
chính, chương 3 gồm 2 điều với nội
dung về hiệu lực thi hành và hướng
dẫn tổ chức thực hiện.

Như vậy, đây là văn bản hướng
dẫn đặc thù về công tác kế toán
NS&TC xã thay thế cho chế độ kế
toán được ban hành và áp dụng từ
năm 2006. Bài viết đưa ra quan
điểm trao đổi về nội dung thông tư
này trên khía cạnh có sự so sánh

giữa TT 70 và Quyết định
94/2005/QĐ-BTC (gọi tắt là QĐ
94), được sửa đổi và bổ sung thêm
tại Thông tư 146/2011/TT-BTC
(gọi tắt là TT 146).

Theo quan điểm của tác giả thì
giữa nội dung 2 văn bản này có một
số sự khác biệt như sau:

- Thứ nhất, về kết cấu
TT 70 là văn bản có nội dung

bao gồm 2 phần chính là quy định
chung và quy định cụ thể bên cạnh
02 phụ lục hướng dẫn về biểu mẫu
chứng từ, hệ thống TK và nội dung,
kết cấu, phương pháp ghi chép TK
kế toán. Trong khi đó kết cấu của
QĐ 94 khi ban hành chế độ kế toán
NS&TC xã gồm 05 phần: quy định
chung, chứng từ kế toán, hệ thống
TK, sổ kế toán, hệ thống BCTC.
Trong khi đó nội dung chính của
TT 146 là hướng dẫn nội dung, kết
cấu và phương pháp ghi chép TK.

Như vậy có thể nhận thấy rằng
TT 70 nói riêng và các văn bản về
chế độ kế toán trong thời gian gần
đây được ban hành với nội dung có
kết cấu logic và khoa học hơn. Việc
quy định và hướng dẫn chi tiết
được tích hợp trong nội dung của
một văn bản giúp cho người đọc,
nghiên cứu tiếp cận dễ dàng hơn so
với việc phải đọc cả quyết định và
thông tư hướng dẫn.
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- Thứ hai, về hệ thống chứng
từ kế toán

TT70 có quy định liên quan đến
chứng từ kế toán tương đối ngắn
gọn hơn bởi các nội dung trình bày
chi tiết như tại QĐ 94 đã được quy
định cụ thể trong Luật kế toán và
các văn bản hướng dẫn luật. Mặc
dù đưa ra hướng dẫn 13 biểu mẫu
chứng từ tương tự như QĐ 94 song
TT 70 chỉ rõ có 3 loại chứng từ bắt
buộc và 10 loại chứng từ hướng
dẫn đồng thời có một số chứng từ
mà trong QĐ 94 không giới thiệu
như: Giấy đề nghị thanh toán tạm
ứng (mẫu C43-X), bảng thanh toán
phụ cấp (mẫu C05-X). Tuy nhiên,
cũng có một số chứng từ trong TT
70 được bỏ đi so với QĐ 94 và TT
146 như: Hợp đồng giao thầu (mẫu
C51-X). Riêng đối với các nghiệp
vụ chứng từ chưa có chứng từ theo
13 biểu quy định thì các xã tự thiết
kế sử dụng trên nguyên tắc đảm
bảo tuân thủ tối thiểu 7 nội dung về
lập chứng từ quy định tại Điều 16
Luật Kế toán. Trong khi đó đối với
QĐ 94 và TT 146 có quy định khá
cụ thể ngoài các biểu mẫu được
hướng dẫn và ban hành kèm thông
tư, trong quá trình phát sinh các
nghiệp vụ cần có chứng từ khác thì
kế toán xã có thể căn cứ theo biểu
mẫu chứng từ của Chế độ kế toán
hành chính sự nghiệp.

Bên cạnh sự khác biệt này thì
TT 70 khi quy định và hướng dẫn
về phương pháp lập chứng từ về cơ
bản chỉ thực hiện đối với phương
thức thủ công và không đề cập đến
hướng dẫn khởi tạo, luân chuyển và
chứng từ trong trường hợp điện tử
hóa.

- Thứ ba, về hệ thống TK
TT 70 quy định hệ thống TK đối

với kế toán NS&TC xã bao gồm 28
TK cấp 1 (trong đó có 2 TK ngoài
bảng), 17 TK cấp 2 và 4 TK cấp 3.
Trong đó các TK loại 1 có 4 TK,
loại 2 có 3 TK, loại 3 có 7 TK, loại
4 có 4 TK, loại 7 và 8 mỗi loại có 3
TK, loại 9 có 2 TK.

Ngược lại với TT 70, hệ thống
TK kế toán NS&TC xã theo QĐ 94
và TT 146 trước đây gồm 24 TK
cấp 1 (trong đó có 2 TK ngoại
bảng), 19 TK cấp 2 và 2 TK cấp 3.
Trong đó, TK loại từ loại 1,2,4,7,8
mỗi loại đều có 3 TK, loại 3 có 6
TK, loại 9 có 1 TK.

Như vậy, về cơ bản TT 70 khác
với các văn bản trước đó ở các
điểm cụ thể: (1) quy định đối với
TK cấp 3 và bổ sung thêm số lượng
một số các TK. Cụ thể đó là Chi
ngân sách chưa được hạch toán vào
NSNN (TK 137), Thu ngân sách xã
chưa hạch toán vào NSNN (TK
337); (2) Các TK loại 7,8,9 được
thiết kế ngoài thu/chi sự nghiệp thì
các khoản thu/chi được chia làm 2
loại đó là thu/chi NS xã đã hạch
toán vào NSNN và thu/chi NS xã
đang trong thời gian chỉnh lý.
Trước đó, quyết định 90 và TT 146
chia thu/chi NS xã làm 2 loại đã
qua kho bạc và chưa qua kho bạc.

- Thứ tư, về phương pháp hạch
toán các nghiệp vụ

TT 70 mới ban hành khác với
QĐ 94 và TT 146 ở những điểm
sau đây:

+ TT 70 ban hành đầy đủ và
hướng dẫn chi tiết nguyên tắc kế
toán chung đối với từng nhóm TK.
Đây chính là nội dung mà trong
QĐ 94 và TT 146 không trình bày.
Quan điểm của người viết bài đó
việc đưa ra nguyên tắc kế toán
chung rất quan trọng bởi sẽ giúp
cho người thực hiện công tác kế
toán NS&TC xã nắm rõ được bản
chất của các TK và tổ chức thiết kế
thêm hệ thống các TK chi tiết sao
cho phù hợp với đặc thù các nghiệp
vụ kinh tế phát sinh tại đơn vị mình
phụ trách.

+ So với QĐ 94 và TT 146 chỉ
hướng dẫn việc hạch toán các
nghiệp vụ kinh tế đối với các TK
chính như tiền (TK 111), tài sản cố
định (TK 211), một số TK phải trả

(TK 332, 333, 334) và TK ngoại
bảng (TK 005, 008) thì nội dung
của TT 70 đưa ra hướng dẫn hết
sức chi tiết tất cả 28 TK cấp 1. 

+ TT 70 trong việc hướng dẫn
hạch toán TK về cơ bản chia ra 2
nhóm TK đó là nhóm TK sử dụng
trong năm tài chính từ 1/1 đến
31/12 và nhóm TK sử dụng trong
thời gian chỉnh lý quyết toán (TK
715, 815, 915). Bổ sung thêm việc
hướng dẫn hạch toán đối với TK
474 - Kết dư ngân sách xã. Những
quy định này cho thấy, việc hướng
dẫn công tác kế toán NS&TC xã
được quan tâm và đồng bộ hóa với
quy trình quản lý ngân sách và tài
chính của các cấp cao hơn (huyện,
tỉnh, thành phố) trên thực tế. So với
trước đây việc kết chuyển các
khoản thu, chi ngân sách từ năm
trước sang năm nay được thực hiện
lúng túng trong thời gian chờ chỉnh
lý quyết toán số liệu thì hướng dẫn
chi tiết tại TT 70 đã cơ bản giải
quyết được thời điểm sử dụng TK
để hạch toán phù hợp với công tác
quản lý ngân sách hơn.

+ Nếu so sánh việc thiết kế TK
tại TT 70 so với Chế độ kế toán
HCSN được quy định tại Thông tư
107/2017/TT-BTC ngày
10/10/2017 có thể nhận thấy việc
thiết kế các TK chưa thực sự đồng
nhất. Ví dụ các TK phải thu và phải
trả còn được xếp chung vào nhóm
TK loại 3 theo như quan điểm của
chế độ Kế toán HCSN cũ theo
Quyết định 19/2006/QĐ-BTC
trước đây.

- Thứ năm, về hệ thống sổ sách
và báo cáo

Quy định về hệ thống sổ sách và
hình thức sổ kế toán  giữa TT 70 và
QĐ 94, TT 146 về cơ bản không có
sự khác biệt lớn. Hình thức sổ kế
toán áp dụng bắt buộc đối với các
xã đó là Nhật ký – Sổ Cái và hình
thức này có thể được thực hiện thủ
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công hoặc trên máy tính tùy theo
trình độ và năng lực của kế toán
viên. Khác biệt duy nhất giữa các
văn bản đó là trong TT 70 có quy
định bổ sung biểu mẫu của 2 sổ:
thu ngân sách xã trong thời chỉnh
lý và chi ngân sách xã trong thời
gian chỉnh lý. TT 70 cũng không
quy định chi tiết các nội dung về
sửa chữa sai sót trên sổ kế toán như
các văn bản trước đó.

TT 70 có khác biệt lớn với QĐ
94 và TT 146 ở chỗ chia hệ thống
báo cáo cấp xã bao gồm 2 loại đó
là: BCQT và báo cáo tài chính
(BCTC). Trong đó, BCQT là các
báo cáo được lập nhằm tổng hợp
tình hình thu, chi ngân sách xã
được trình bày chi tiết theo mục
lục NSNN cung cấp cho Hội đồng
nhân dân xã, báo cáo phòng tài
chính huyện và các cơ quan có
thẩm quyền khác. Riêng BCTC là
báo cáo được lập nhằm cung cấp
thông tin về tình hình tài chính, kết
quả hoạt động và luồng tiền của xã
cho huyện để lập BCTC nhà nước.
Trong khi đó, quan điểm của QĐ
94 và TT 146 thì chỉ có hệ thống
BCTC với 3 mẫu BCTC và 9 mẫu
BCQT. Đây cũng là điểm khác
biệt lớn trong phân loại hệ thống
báo cáo theo mục đích cung cấp
thông tin. 

Bên cạnh đó khác với các quy
định trước đây TT 70 không quy
định chi tiết hệ thống BCQT mà yêu
cầu các xã lập các báo cáo này tuân
thủ theo quy định tại Thông tư
344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016
và các văn bản sửa đổi thông tư này
đi kèm. Nội dung TT 70 chỉ quy
định có một hệ thống BCTC duy
nhất được lập vào cuối năm tài
chính đồng thời tích hợp các chỉ tiêu
báo cáo thành các phần: tình hình tài
chính, kết quả hoạt động, lưu
chuyển tiền, thuyết minh. Về cơ bản
với phạm vi cấp xã các chỉ tiêu báo
cáo là ngắn gọn và đơn giản song

thể hiện rõ các nội dung tương ứng
để cấu thành BCTC nhà nước.

- Thứ sáu, về tổ chức bộ máy,
công tác kiểm tra kế toán

Khác với QĐ 94 và TT 146 thì
TT 70 không có các quy định cụ thể
liên quan đến việc tổ chức bộ máy,
công tác kiểm tra kế toán, đặc biệt
là các điều kiện để đảm nhận vị trí
phụ trách kế toán, kế toán trưởng
tại các xã. Nội dung này về cơ bản
đã được lược giản bởi các quy định
liên quan đều thực hiện nhất quán
tuân theo Luật Kế toán và các văn
bản hướng dẫn.

Kết luận và khuyến nghị
Như vậy có thể đánh giá, so với

QĐ 94 và TT 146 thì TT 70 mới
ban hành quy định về chế độ kế
toán NS&TC xã có khá nhiều điểm
khác biệt theo phân tích ở trên. Tuy
nhiên, theo quan điểm của bài viết
thì tác giả đề xuất một số các
khuyến nghị như sau:

- Nội dung hướng dẫn hạch toán
các nghiệp vụ phát sinh được quy
định tại TT 70 đã có rất nhiều điều
chỉnh và thay đổi theo hướng phù
hợp với việc vừa phục vụ cho công
tác quản lý NSNN vừa thực hiện
việc cung cấp thông tin phục vụ
cho lập BCTC nhà nước. Tuy nội
dung của TT 70 dù rất chi tiết và
đầy đủ song để thực hiện tốt đòi hỏi
trình độ của kế toán xã phải đạt ở
mức độ nhất định. Do đó, trong
thời gian đến cần thiết phải thực
hiện việc bồi dưỡng và tập huấn
cho đội ngũ kế toán tại các cấp xã,
đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu,
vùng xa.

- Cần bổ sung thêm các quy
định và hướng dẫn về khởi tạo,
luân chuyển và lưu trữ chứng từ
trong trường hợp các xã, phường và
thị trấn có đủ điều kiện ứng dụng
CNTT trong công tác kế toán, điện
tử hóa các biểu mẫu, chứng từ theo
đúng quy định.

- Đồng thời, ngân sách xã, là
cấp dự toán nhỏ nhất trong hệ
thống quản lý NSNN và mục đích
chung là cung cấp thông tin trên
BCTC nhà nước từ cấp huyện trở
lên một cách chính xác. Tuy nhiên,
việc quy định hệ thống TK tại TT
70 tương đối có nhiều khác biệt lớn
so với quy định tại Chế độ kế toán
HCSN nói chung theo Thông tư
107/2017/TT-BTC ngày
10/10/2017. Tác giả có khuyến
nghị đối với kế toán các khoản phải
thu liên quan đến tạm ứng, số phải
thu về nộp khoán, thầu theo hợp
đồng, thu từ đóng góp của dân, thu
từ thanh lý TSCĐ… cần thiết kế
TK này thuộc nhóm tiền, vật tư và
phải thu để phản ánh tài sản theo
đúng bản chất.

Trên đây là một số các trao
đổi trên quan điểm so sánh quy
định mới theo TT 70 với các quy
định sắp sửa hết hiệu lực về chế
độ kế toán NS&TC xã để hiểu rõ
và áp dụng văn bản tốt hơn trong
thực tế.
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