Nội dung:
-

Kiểm tra chứng từ thanh toán Kho bạc: được ứng 50% g/trị h/đồng TT39 2016
+ Hợp đồng tuyệt đối không được ghi giá trị tạm tính hoặc dự kiến; không
giới hạn thời gian hiệu lực trong ngắn hạn để ràng buộc thanh toán
+ Hợp đồng phải có số theo dạng ngắn gọn VD: 01/2016/NV-CT
+ Về tiến trình ngày tháng thời gian của Hợp đồng, phải có quyết định ngày
tháng trước, sau đó mới đến hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý và
xuất hóa đơn có ngày cuối cùng
+ Nội dung chi tiết hay phần chiết tính để lên tổng giá trị hợp đồng có các
mục của hợp đồng như thế nào thì biên bản nghiệm thu, thanh lý phải như
thế, copy y chang phần chi tiết này lại
+ Về ủy quyền phải xem xét ngay thời hạn ủy quyền từ lúc nào đến lúc nào,
có phù hợp với thời gian ký trên hợp đồng hay thanh lý hay không để kiểm
soát. Yêu cầu bắt buộc có giấy ủy quyền với phó đơn vị ký
+ Xử lý và khuyến khích phần giáp lai để đơn vị phía bên Trường Nhân văn
đóng dấu
+ Về thông tin tài khoản để chuyển khoản bên cung cấp dịch vụ, nếu là dấu
tròn công ty, tên tài khoản nhất định phải là tên theo con dấu; Còn trường
hợp dấu vuông thì tên tài khoản phải có ký trên hóa đơn và ghi theo như
sau trên hợp đồng:
Thông tin tài khoản thanh toán:
* Tên tài khoản: Nguyễn Văn Kiên
* Số tài khoản: 0071000015269 tại NH TMCP Á Châu, Tp.HCM
Với dấu vuông dù chuyển tên theo cá nhân nhưng mọi thông tin gồm tên trong
quyết định và hợp đồng, thanh lý phải trùng khớp với tên dấu vuông là tên đơn vị
cung cấp
+ Cách đọc số tiền bằng chữ: chữ đầu tiên viết hoa, sau đó viết thường hết cả
dãy chữ, không có dấu phẩy ngăn các phần gì cả, điều này có quy định của bộ tài
chính về cách viết số tiền bằng chữ
+ Thanh lý hợp đồng: phải ghi Biên bản Nghiệm thu, thanh lý hợp đồng

(điều này được điều chỉnh bổ sung theo TT39/2016/TT-BTC)
Đảm bảo 3 thông tin sau: bên cung cấp dịch vụ cung cấp dịch vụ theo đúng
điều khoản hợp đồng quy định; bên Trường phải thanh toán số tiền ghi cụ
thể là bao nhiêu cả số và chữ; sau khi bên trường chuyển tiền và bên cung
cấp dịch vụ nhận được tiền thì hợp đồng được thanh lý.
 Mọi thắc mắc liên hệ phòng KH-TC để được hướng dẫn cụ thể thêm./.

