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B ộ  TÀI CHÍNH

Số: 67/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 22 tháng 4 năm 2010 

THÔNG TƯ
Sửa đổi Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 

Và Thông tư số 133/2007/TT-BTC ngày 14/11/2007 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán 

vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ các Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về 
việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng, số 12/2000/NĐ-CP ngày 
5/5/2000 và số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/1/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Quy chế Quản lý đầư tư và xây dựng, số 12/2009/NĐ-CP 
ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị 
định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và Nghị định so 99/2007/NĐ-CP ngày 
13/6/2007 và số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi 
phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 182/2003/ỌĐ-TTg ngày 05/9/2003 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ đề đầu tư một số công trình ẹiao 
thông, thủy lợi quan trọng của đất nước, Quyết định số 171/2006/QĐ-TTg ngày 
24/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành và sử dụne trái phiếu Chính 
phủ giai đoạn 2003-2010;

Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-TTg nçày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010;

Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số nội dung của Thông tư số 28/2007/TT-BTC 
ngày 03/4/2007 và Thông tư số 133/2007/TT-BTC ngày 14/11/2007 của Bộ Tài 
chỉnh hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ 
nguồn trái phiếu Chính phủ như sau:

1. Sửa đổi điểm 3 phần I (Quy định chung) Thông tư số 28/2007/TT-BTC 
ngày 03/4/2007 như sau:
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"3. Các dự án giao thông, thuỷ lợi thuộc danh mục của Quyết định sô 
171 2006/QĐ-TTg ngày 24/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ được phép bố trí vốn 
trái phiếu Chính phủ cao hơn tổng mức vốn trái phiếu Chính phủ ghi trong Quyết 
định số 171 2006/QĐ-TTg ngày 24/7/2006 của Thủ tướns Chính phủ, nhưng tồng 
mức vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn khác (nếu có) được bố trí không 
được vượt tống mức đầu tư của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt”.

2. Sửa đổi điểm 4 Thông tư số 133/2007/TT-BTC ngày 14/11/2007 như sau:

‘4. Điều chỉnh kế hoạch vốn thanh toán:
4.1 - Nêu tiến độ thực hiện và nhu cầu vốn thanh toán thực tế trong năm của 

các dự án có thay đổi so với kế hoạch vốn đăng ký đầu năm, các Bộ, ủ y  ban nhân 
dân các tinh thực hiện điều chỉnh giảm mức vốn của các dự án không có khả nàng 
thực hiện, tăng mức vốn cho các dự án có khả năng thực hiện vượt tiến độ. Để phù 
hợp với thời điểm phát hành trái phiếu Chính phủ, thời gian điều chỉnh mức vốn 
đầu tư hàng năm kết thúc vào ngày 31 tháng 10.

Các Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh gửi báo cáo điều chỉnh kế hoạch vốn các 
dự án (nếu có) về Bộ Tài chính để chủ động điều chỉnh mức phát hành trái phiếu
Chính phủ”.

3. Sứa đổi tiết 5.1 điểm 5 Thông tư số 133/2007/TT-BTC ngày 14/11/2007
như sau:

u5. Vẽ chuyên von, hạch toán, quyết toán vốn:

5.1- Chuyển vốn:
- Đối với dự án do các Bộ và các tỉnh quản lý: trên cơ sở kế hoạch vốn trái 

phiếu Chính phủ hàng năm của các dự án trên địa bàn và kế hoạch đã được cơ quan 
tài chính thâm tra, Kho bạc Nhà nước thực hiện kiếm soát thanh toán và hạch toán 
chi ngân sách trung ương từ nguồn trái phiếu Chính phủ. Đối với các dự án do địa 
phương quan lý, từng lần thanh toán, Kho bạc Nhà nước tỉnh gửi Sở Tài chính 01 
ban sao Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư đã có chấp nhặn thanh toán của Kho 
bạc Nhà nước đế phục vụ công tác quản lý của Sở Tài chính.

- Đối với các dự án Đường tuần tra biên giới do Bộ Quốc phòng kiêm soát 
thanh toán, căn cứ nhu cầu vốn thanh toán của các dự án, Bộ Quốc phòng lập kế 
hoạch thanh toán vốn hàng quý gửi Kho bạc Nhà nước, đông gửi Bộ Tài chính vào 
ngày 15 của tháng cuối quý. Trên cơ sở kế hoạch thanh toán quý và kết quả thực tế 
thanh toán quý trước của Bộ Quốc phòng, Kho bạc Nhà nước chuyển vốn sang Bộ 
Quôc phòng đê thanh toán.
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- Kho bạc Nhà nước thực hiện chuyển vốn cho Bộ Ọuốc phòng kịp thời, đủ 
nguồn đê thanh toán và tránh tồn đọng vốn khi kết thúc thời hạn thanh toán hàng 
năm.

- Kho bạc Nhà nước định kỳ báo cáo Bộ Tài chính kế hoạch phát hành vốn 
trái phiếu Chính phủ.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành. 
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản 
ánh kịp thời để Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đối, bố sung cho phù hợp./. \y y

Nơi nhận :
- Như trên;
- Văn phòng TW  và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phu;
- Toà án nhân dân tối cao;
- VP ban chỉ đạo TW  về phòng chống tham nhũng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương 
của các đoàn thể, các Tập đoàn, Tổng 
công ty nhà nước;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phô 
trực thuộc TW;

- Các đơn vị thuộc vả trực thuộc Bộ Tài chính;
- Sớ Tài chính, KBNN các tỉnh, thành phó 

trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- W ebsite Chính phủ;
- Công báo;
- W ebsite Bộ Tài chính;
- Lưu VT, Vụ ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

hạm Sỹ Danh

3


