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Các Loại Dịch Vụ Quản Lý Tài Chính Dành Cho  

Học Viên Chương Trình Tự Quyết 

 

Như đã thảo luận trong phần Câu hỏi Thường gặp về Dịch vụ Quản lý Tài chính trên trang web 

của Sở Dịch vụ Phát triển, mỗi học viên Chương trình Tự quyết phải sử dụng một nhà cung cấp 

Dịch vụ Quản lý Tài chính (FMS) do trung tâm khu vực cung cấp.  Có ba nhóm nhà cung cấp 

FMS: 1. Đại diện Thanh toán Chi phí hay Đại diện Tài khóa, mô hình này được sử dụng khi 

hàng hóa hay dịch vụ được mua từ một doanh nghiệp; 2. Đồng Chủ lao động, mô hình này 

được sử dụng khi học viên muốn chia sẻ một số vai trò và trách nhiệm của chủ lao động với 

một nhà cung cấp FMS và 3. Chủ lao động Duy nhất, còn được gọi là Đại diện Tài khóa/Đại 

diện Chủ lao động), mô hình này được sử dụng khi học viên muốn là chủ lao động trực tiếp của 

các nhà cung cấp dịch vụ.    

Biểu đồ này thể hiện cách phân chia nhiệm vụ và trách nhiệm giữa quý vị và nhà cung cấp FMS 

của quý vị. 

 Loại Mô hình FMS 

Nhiệm vụ Đại diện Thanh 
toán Chi phí 

Đồng Chủ lao 
động 

Chủ lao động 
Duy nhất 

Thanh toán cho các hàng hóa và 
dịch vụ được xác định trong kế 
hoạch chi tiêu của quý vị và được 
mua từ các doanh nghiệp hoặc 
nhà cung cấp khác 

FMS FMS FMS 

Ai Là Người Thuê Tuyển Các Cá Nhân Cung Cấp Dịch Vụ Cho Quý vị? 

• Quyết định các kỹ năng cần 
thiết 

Không áp dụng Quý vị với sự 
hỗ trợ từ 
FMS  

Quý vị với sự 
hỗ trợ từ 
FMS 

• Quyết định mức lương và 
quyền lợi 

Không áp dụng Quý vị và 
FMS 

Quý vị với sự 
hỗ trợ từ 
FMS 

• Phỏng vấn ứng viên Không áp dụng Quý vị  Quý vị  

• Xác minh việc người lao động 
đáp ứng tiêu chí của việc làm 

Không áp dụng Quý vị và 
FMS 

Quý vị và 
FMS 

• Quyết định ai là người thuê 
tuyển người làm việc cho quý 
vị 

Không áp dụng Quý vị và 
FMS 

Quý vị với sự 
hỗ trợ từ 
FMS 

• Tổ chức các hoạt động đánh 
giá chuyên môn cần thiết 
được mô tả trong chỉ thị về 
Đánh giá Chuyên môn Nhà 
cung cấp Dịch vụ Tự quyết 

Không áp dụng FMS và 
người lao 
động quý vị 
muốn thuê 
tuyển 

FMS và 
người lao 
động quý vị 
muốn thuê 
tuyển 

• Xác minh việc nhà cung cấp 
dịch vụ đạt yêu cầu của đánh 
giá chuyên môn  

Không áp dụng FMS FMS 

 Loại FMS 
Nhiệm vụ Đại diện Thanh 

toán Chi phí 
Đồng Chủ lao 
động 

Chủ lao động 
Duy nhất 

Ai là chủ lao động? Doanh Quý vị và Quý vị 

https://www.dds.ca.gov/initiatives/sdp/frequently-asked-questions/
https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2019/11/SDP_BackgroundChecks_20191101.pdf
https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2019/11/SDP_BackgroundChecks_20191101.pdf
https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2019/11/SDP_BackgroundChecks_20191101.pdf
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nghiệp/nhà cung 
cấp cung cấp 
hàng hóa/dịch vụ 

FMS 

Giám sát và Phê duyệt Bảng chấm công 

• Lên lịch cho người lao động Không áp dụng Quý vị Quý vị 

• Giám sát công việc Không áp dụng Quý vị Quý vị 

• Phê duyệt bảng chấm công Không áp dụng Quý vị Quý vị 

Lương và Thuế của Người lao động  

• Trả lương cho người lao động Không áp dụng FMS FMS 

• Nộp các khoản thuế bắt buộc 
của chính phủ 

Không áp dụng FMS FMS 

• Lấy mã số báo cáo thuế Không áp dụng FMS Quý vị 

• Nộp tất cả các báo cáo thuế Không áp dụng FMS FMS 

Bảo hiểm và Tuân thủ 

• Mua Bảo hiểm Trách nhiệm Không áp dụng FMS Quý vị 

• Mua Bảo hiểm Tiền lương 
cho Người lao động 

Không áp dụng FMS Quý vị 

• Đảm bảo tuân thủ các luật về 
lao động 

Không áp dụng Quý vị và 
FMS 

Quý vị và 
FMS 

• Đảm bảo các dịch vụ tuân thủ 
HCBS với các chứng từ lấy 
từ bộ phận RC trước khi 
thanh toán 

Không áp dụng FMS FMS 

Quản lý Ngân sách 

• Đảm bảo học viên có ngân 
sách cho cả năm.   

Quý vị và FMS Quý vị và 
FMS 

Quý vị và 
FMS 

• Gửi báo cáo chi tiêu hàng 
tháng cho học viên và điều 
phối viên dịch vụ 

FMS FMS FMS 

 

Trung tâm khu vực có thể cung cấp thêm thông tin về các nhóm nhà cung cấp FMS.  Quý vị có 

thể tham khảo danh sách các nhà cung cấp FMS trên trang web Danh sách Đầu mối liên hệ 

FMS.  Ngoài ra, trung tâm khu vực của quý vị có thể giúp quý vị xác định vị trí của nhà cung cấp 

FMS. Học viên và gia đình của học viên nên cân nhắc trao đổi với nhiều hơn một nhà cung cấp 

FMS về dịch vụ của họ. 

Chi phí dịch vụ FMS được đàm phán giữa học viên và nhà cung cấp, nhưng không được vượt 

quá mức giá tối đa được công bố trên trang web Dịch vụ của Sở Dịch vụ Phát triển.  Chi phí 

các dịch vụ này được thanh toán bằng ngân sách của học viên nhưng không được làm tăng 

ngân sách cá nhân trong việc chi trả chi phí FMS.    

https://www.dds.ca.gov/initiatives/sdp/financial-management-service-contact-list/
https://www.dds.ca.gov/initiatives/sdp/financial-management-service-contact-list/
https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2019/02/SDP_FMSRates_20190201.pdf



