
 

Quy trình thanh toán  

Nội dung đề xuất gồm: mua trang thiết bị, mua văn phòng phẩm, chi phí tiếp 

khách, chi phí đi công tác, tổ chức sự kiện. 

 Bước 1: Làm đơn đề xuất + Giấy tạm ứng (mẫu 03‐TT) nộp Kế toán. 

Bước 2: Kế toán trình Trưởng Bộ phận tài chính duyệt, ký. 

Bước 3: Kế toán thông báo người đề xuất làm giấy tạm ứng (mẫu 03‐TT). 

Bước 4: Kế toán làm phiếu thanh toán tạm ứng (C33‐BB), Làm phiếu chi (mẫu C31‐BB ) 

Bước 5: Người đề xuất làm đề nghị thanh toán (mẫu C37_BB) hồ sơ gồm: đề xuất, hóa 

đơn, tạm ứng, phiếu chi, bảng kê hóa đơn 

Quy định: Mức đề nghị thanh toán không quá 15% so đề xuất. 

Đề xuất được duyệt có hiệu lực trong 15 ngày, quá thời hạn trên phải duyệt lại đề xuất. 

 

 

  



 

 

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH THANH TOÁN TÀI CHÍNH 

 

 

 

 

   

Đề xuất 

Mua thiết bị 

Trình ký duyệt 

 Đề nghị tạm  ứng 

Làm phiếu chi 

Làm tạm 

ứng 

Mua thiết bị 

Thanh toán tạm ứng 

Người đề xuất  

 Kế toán

Người đề xuất 

Người đề xuất   

Không Có 

Người đề xuất 

Người đề xuất 

Người đề xuất 

Người đề xuất 

Thủ tục thanh toán 

Phiếu chi  Kế toán 

Quy định:  

Mức đề nghị thanh toán không quá 10% so đề xuất. 

Đề xuất được duyệt có hiệu lực trong 15 ngày, quá thời hạn trên phải duyệt lại đề 

xuất. 

Kế toán

Đề nghị thanh toán C37‐ HD

C31‐BB

 C31‐BB 

 C33‐BB 

 03 TT 

  Mẫu số 1 



 
Mẫu số 1 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

TRUNG TÂM CNTHLN GIÁM SÁT HIỆN TRƯỜNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              

              

                                                                                                    Hà Nội, ngày    tháng    năm 2015    

 

ĐƠN ĐỀ XUẤT………  

 

Người đề xuất:   

Phòng, ban:  

Lý do đề xuất:   

 

Kinh phí thực hiện: 

 

 

 

Người phụ trách 

(Ký, họ tên)                      

 

 

 

 

 

Người đề nghị 

(Ký, họ tên)                      

  



 

 

Đơn vị: ...............................        Mẫu số 03 - TT 

Bộ phận: ............................      (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC 

        ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) 

 

  GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG                                              

     Ngày ................. tháng .............. năm 2008          

                                                                                                                       Số: .....................................  

 

Kính gửi: ..........................................................................................................................................................  

Tên tôi là: .........................................................................................................................................................  

Địa chỉ: .............................................................................................................................................................  

Đề nghị cho tạm ứng số tiền: ...................................................... (Viết bằng chữ): ...............................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

Lý do tạm ứng: ......................................................................................................................................................  

Thời hạn thanh toán: .............................................................................................................................................  

 

  Giám đốc duyệt            Kế toán trưởng          Phụ trách bộ phận           Người đề nghị tạm ứng 

(Ký, họ tên)                     (Ký, họ tên)                     (Ký, họ tên)                                 (Ký, họ tên) 

  

 

 

 

 

 

 

  



 
Đơn vị:.................................. Mẫu số C33 - BB 

Bộ phận:................................ (Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC 

Mã đơn vị QHNS:.................. ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

GIẤY THANH TOÁN TẠM ỨNG 
Ngày ..... tháng ..... năm ....... 

Số :............... 

 - Họ tên người thanh toán:............................................................................. 

 - Bộ phận (hoặc địa chỉ):................................................................................                 

 - Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây: 

 

      

Thủ trưởng  đơn vị  

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng  

(Ký, họ tên) 

Kế toán thanh toán 
(Ký, họ tên) 

Người đề nghị  

thanh toán 

   (Ký, họ tên) 

 

Diễn giải Số tiền  

A 1 

I - Số tiền tạm ứng  

1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết  

2. Số tạm ứng kỳ này:  

           - Phiếu chi số .............ngày .........  

           - Phiếu chi số .............ngày .........  

           - ...  

II - Số tiền đã chi   

1. Chứng từ số ...........ngày.................  

2. .........................................................  

III - Chênh lệch  

1. Số tạm ứng chi không hết ( I - II )  

2. Chi quá số tạm ứng ( II - I )  

  



 
Đơn vị: Trung tâm CNTHLN 

 Giám sát hiện trường 

 

 Mẫu số C37- HD 
(Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC 

ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

   

   

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN  

Ngày.......tháng........năm... 

Số:.............. 

Kính gửi: Bộ phận Tài chính Trung tâm Fimo................................................ 

Họ và tên người đề nghị thanh toán:................................................................. 

Bộ phận (Hoặc địa chỉ):.................................................................................... 

Nội dung thanh toán:........................................................................................ 

Số tiền:..............................Viết bằng chữ:.................................................................. 

(Kèm theo............chứng từ gốc) 

Người đề nghị thanh toán 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 
(Ký, họ tên) 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên) 

    

 

 

 

 

  



 
 

Cơ quan chủ quản : ……….. Mẫu số C31-BB 

Đơn vị : …………………….. Ban hành theo QĐ số 
19/2006/QĐ-BTC ngày 

30/6/2006 của Bộ tài chính Mã ĐVQHNS: …………….. 

 

PHIẾU CHI 

Ngày        tháng      năm 20….  

              Số : ….. 

  

  

Họ tên người nhận tiền:…………………………………………………….................. 

Địa chỉ:………………………………………………………………………………... 

Lý do thanh toán:……………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………… 

Số tiền(*):…………………(Viết bằng chữ :…………………………………………) 

(Kèm theo:………………………… chứng từ gốc). 

 

 Ngày     tháng      năm 20…..

Thủ quỹ Người nhận tiền 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 

 


