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Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành danh mục mã số chương trình, mục tiêu 

và dự án quốc gia giai đoạn 2006-2010

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;
- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó 
khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010; Thông tư liên tịch số 
676/2006/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NMPTNT ngày 08/8/2006 của Liên Ủy ban 
Dân tộc - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội 
các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010;

- Căn cứ Quyết định số 20/2007/Q)Đ-TTg ngày 05/02/2007 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt Chương trinh mục tiêu quốc gia Giảm nghèo giai đoạn 2006- 
2010; Thông tư liên tịch số 102/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 20/8/2007 của 
Liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn cơ chế quản 
lý tài chính đối với một số dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo;

- Căn cứ Quyết định số 101/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về v iệc làm đến năm 2010;

- Căn cứ Quyết định số 108/2007/QĐ-TTg ngày 17/7/2007 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống một số bệnh xã 
hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010;

- Căn cứ Quyết định số 125/2007/QĐ-TTg ngày 31/7/2007 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hoá giai đoạn 2006- 
2010;

- Căn cứ Quyết định số 149/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm 
giai đoạn 2006-2010;

- Căn cứ Quyết định số 156/2007/QĐ-TTg ngày 25/9/2007 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống ma tuý đến 
năm 2010;



- Căn cứ Quyết định số 170/2007/QĐ-TTg ngày 08/11/2007 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia 
đình giai đoạn 2006- 2010;

- Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục mã số Chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia 
giai đoạn 2006-2010 theo Phụ lục số 01 đính kèm Quyết định này và áp dụng từ năm 
ngân sách 2008. Các khoản thu, chi ngân sách (gồm cả chi đầu tư phát triển và chi 
thường xuyên) thuộc các chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia giai đoạn 2006- 
2010 thực hiện hạch toán theo mã số chương trình, mục tiêu, dự án quốc gia theo Phụ 
lục số 0 1 đính kèm Quyết định này và theo quy định của Mục lục Ngân sách nhà nước; 
riêng về hạch toán theo Loại, Khoản thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số 02 đính 
kèm Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đãng công 
báo. Các mã số chướng trình, mục tiêu, dự án quốc gia và hướng dẫn hạch toán Loại, 
Khoản được ban hành tại Quyết định số 25/2006/QĐ-BTC ngày 11/4/2006 của Bộ Tài 
chính trái với quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung 
ương các đoàn thể và ủ y  ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có 
trách nhiệm chỉ đạo, triển khai và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện Quyết 
định này.

• 

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng 
các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm, hướng dẫn và tổ chức thi hành Quyết 
định này.

Nơi nhận:
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
- Toà án NDTC, Viện Kiểm sát NDTC,
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở TC, KBNN các tỉnh, TP trục thuộc TW;

- Công báo:
-Cụt Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Kiểm toán Nhà nước:
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ,
- Lưu: VT. Vụ NSNN.
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