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khoản 

Nội dung 

1 
3713- Tiền gửi 
khác 

3713- Tiền gửi 

khác của đơn vị 
hành chính, sự 

nghiệp 

Tài khoản này được mở cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp để theo dõi các khoản thu không có nguồn gốc 

ngân sách khác như: Khoản thu từ nguồn vốn vay, vốn viện trợ, tài trợ theo quy định của pháp luật; Các Quỹ 

được trích lập theo quy định; nguồn thu khác theo quy định của pháp luật (nếu có) của các đơn vị hành chính, 

sự nghiệp,...  

3717- Tiền gửi 
khác có nguồn gốc 
từ ngân sách nhà 

nước 

Tài khoản này phản ánh các khoản tiền gửi khác có nguồn gốc NSNN của đơn vị hành chính, sự nghiệp như 

tiền gửi của đơn vị hạch toán phụ thuộc nhận kinh phí của NSNN từ đơn vị cấp trên; Khoản thu từ NSNN hỗ 

trợ (hỗ trợ của ngân sách địa phương cho cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách cấp trên đóng trên địa bàn),...  

2 

3714- Tiền gửi 

thu sự nghiệp 
khác 

3714- Tiền gửi thu 
sự nghiệp, kinh 

doanh, dịch vụ 

Tài khoản này phản ánh các khoản tiền gửi thu từ hoạt động sự nghiệp (không bao gồm phí được để lại), hoạt 

động kinh doanh, dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp (trừ các khoản thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, dịch vụ 

y tế dự phòng, học phí theo mức giá quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của các đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc nhóm 3, nhóm 4).  

3716- Tiền gửi thu 

dịch vụ khác 

Tài khoản này phản ánh các khoản tiền gửi từ thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, dịch vụ y tế dự phòng, học 

phí theo mức giá quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc nhóm 3, 

nhóm 4. 
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3715-Tiền gửi 
thu dịch vụ sự 
nghiệp công tính 

đủ chi phí 

3715- Tiền gửi thu 
dịch vụ sự nghiệp 
công tính đủ chi 

phí 

Tài khoản này chỉ được sử dụng khi có hướng dẫn 
(Các đơn vị liên hệ trực tiếp với giao dịch viên KBNN Lào Cai để được hướng dẫn chi tiết) 

4 

 

3731- Tiền gửi 
chi phí Ban quản 

lý dự án 

3731- Tiền gửi chi 
phí Ban quản lý dự 

án 

Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình tăng, giảm và số hiện có các khoản tiền gửi chi phí ban quản lý dự 

án được NSNN cấp kinh phí. 

3739- Tiền gửi 
khác của Ban quản 
lý dự án 

Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình tăng, giảm và số hiện có các khoản tiền gửi khác của ban quản lý 

như tiền thu từ hoạt động dịch vụ, hoặc được các tổ chức, đơn vị khác tài trợ. 
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