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BỘ TÀI CHÍNH

 BỘ TÀI CHÍNH______

Số: 221/2010/TT-BTC

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

 Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2010

THÔNG TƯ
Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức 
giai đoạn 2010 - 2013 từ nguồn vốn vay ADB của Chương trình 

hỗ trợ cải cách hành chính tổng thể

Căn ��ứ L�ật Ngân sá��h nhà nướ�� �à ��á�� �ăn �ản hướng dẫn th� hành L�ật Ngân 
sá��h nhà nướ��;

Căn ��ứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 ��ủa Chính 
phủ q�y định ��hứ�� năng�� nh��m �ụ�� q�y��n hạn �à ��ơ ��ấ� t� ��hứ�� ��ủa Bộ Tà� ��hính;

Để đáp ứng yê� ��ầ� thự�� tế�� sa� kh� ��ó ý k�ến tham g�a ��ủa Bộ Nộ� �ụ�� Bộ Tà� 
��hính q�y định ����� q�ản lý �à s� dụng đố� �ớ� ng�ồn k�nh phí thự�� h��n Kế hoạ��h đào 
tạo�� �ồ� dưỡng nâng ��ao ��hất lượng độ� ngũ ��án �ộ�� ��ông ��hứ�� g�a� đoạn 2010 - 2013 
từ ng�ồn �ốn �ay ��ủa Ngân hàng Phát tr�ển Châ� Á (ADB) ��ủa Chương trình hỗ trợ 
��ả� ��á��h hành ��hính t�ng thể (dướ� đây gọ� tắt là thự�� h��n Kế hoạ��h) như sa�:

Điều 1. Quy định chung

1. Thông tư này q�y định ��� ����� q�ản lý �à s� dụng k�nh phí thự�� h��n kế 
hoạ��h đào tạo�� �ồ� dưỡng nâng ��ao ��hất lượng độ� ngũ ��án �ộ�� ��ông ��hứ�� g�a� đoạn 
2010 - 2013 từ ng�ồn �ốn �ay ADB ��ủa Chương trình hỗ trợ ��ả� ��á��h hành ��hính 
t�ng thể (sa� đây gọ� tắt là Kế hoạ��h đào tạo�� �ồ� dưỡng).

2. Đố� tượng đào tạo�� �ồ� dưỡng gồm: Công ��hứ�� hành ��hính nhà nướ�� từ tr�ng 
ương đến ��ấp h�y�n; ��án �ộ�� ��ông ��hứ�� ��ấp xã�� phường�� thị trấn; g�ảng ��ên tạ� ��á�� 
��ơ sở đào tạo th�ộ�� Họ�� ���n Chính trị - Hành ��hính Q�ố�� g�a Hồ Chí M�nh�� g�ảng 
��ên tạ� ��á�� ��ơ sở đào tạo�� �ồ� dưỡng th�ộ�� ��á�� Bộ�� ngành tr�ng ương; g�ảng ��ên 
��á�� Trường ��hính trị địa phương �à g�ảng ��ên k�êm ��hứ�� h��n đang ��ông tá�� tạ� ��á�� 
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��ơ q�an hành ��hính đang làm ����� trong ��á�� ��ơ q�an Đảng�� Nhà nướ���� ��á�� t� ��hứ�� 
��hính trị - xã hộ� ở Tr�ng ương �à địa phương; g�ảng ��ên trong lĩnh �ự�� q�ản lý 
hành ��hính nhà nướ�� ở Tr�ng ương �à địa phương. 

(Dướ� đây gọ� ��h�ng là ��án �ộ�� ��ông ��hứ�� �à đượ�� ��ết tắt là CBCC)

3. Ng�ồn k�nh phí thự�� h��n Kế hoạ��h đào tạo�� �ồ� dưỡng do ngân sá��h tr�ng 
ương �ảo đảm từ ng�ồn �ốn �ay ��ủa Ngân hàng Phát tr�ển Châ� Á ��ủa Chương trình 
hỗ trợ ��ả� ��á��h hành ��hính t�ng thể�� đượ�� g�ao dự toán ��� Bộ Nộ� �ụ để phân �� ��ho 
Ban Q�ản lý Dự án ADB t� ��hứ�� thự�� h��n.

4. Ng�ồn k�nh phí thự�� h��n Kế hoạ��h đào tạo�� �ồ� dưỡng đượ�� s� dụng để thự�� 
h��n đào tạo�� �ồ� dưỡng CBCC; để tr�ển kha� ��á�� hoạt động ��h�ng th�ộ�� Kế hoạ��h 
đào tạo�� �ồ� dưỡng tạ� ��á�� đơn �ị ��h�yên môn ��ủa Bộ Nộ� �ụ.

Điều 2. Nội dung chi

1. Ch� ��á�� hoạt động ��h�ng thự�� h��n Kế hoạ��h

a) Ch� rà soát h� thống �ăn �ản q�y phạm pháp l�ật ��� đào tạo�� �ồ� dưỡng 
CBCC; 

�) Ch� đ���� tra khảo sát�� đánh g�á t�ng thể ��� ��ông tá�� đào tạo�� �ồ� dưỡng CBCC 
nhằm thự�� h��n Ch�ến lượ�� đào tạo�� �ồ� dưỡng CBCC g�a� đoạn 2011 - 2020; 

��) Ch� ��ên soạn s� tay hướng dẫn ngh��p �ụ q�ản lý đào tạo�� �ồ� dưỡng CBCC; 
s� tay kỹ năng ngh��p �ụ ��ông tá�� ��ả� ��á��h hành ��hính �à q�ản lý dự án; s� tay s� 
dụng phương pháp g�ảng dạy tí��h ��ự��;

d) Ch� thông t�n�� t�yên tr�y��n Kế hoạ��h thự�� h��n Chương trình;

đ) Ch� t� ��hứ�� ��á�� hộ� nghị�� hộ� thảo ��� ��ông tá�� đào tạo�� �ồ� dưỡng CBCC;

e) Ch� th�ê ��h�yên g�a tư �ấn trong q�á trình thự�� h��n Kế hoạ��h; ��h� th�ê k�ểm 
toán để thự�� h��n k�ểm toán hồ sơ ��hứng từ ��h� t�ê�;

g) Ch� phụ ��ấp q�ản lý Dự án;

h) Ch� t� ��hứ�� ��á�� đoàn khảo sát họ�� tập k�nh ngh��m ở nướ�� ngoà� ��� ��ông tá�� 
q�ản lý đào tạo�� �ồ� dưỡng CBCC;

�) Cá�� khoản ��h� khá�� l�ên q�an trự�� t�ếp thự�� h��n Kế hoạ��h.

2. Ch� ��ên soạn đ�� mớ� ��hương trình�� g�áo trình g�ảng dạy theo phương pháp 
đào tạo tí��h ��ự��
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3. Ch� t� ��hứ�� ��ông tá�� đào tạo�� �ồ� dưỡng CBCC

3.1. Đào tạo�� �ồ� dưỡng ở trong nướ��

a) Ch� thù lao g�ảng ��ên�� trợ g�ảng; phụ ��ấp t���n ăn g�ảng ��ên�� trợ g�ảng; ��h� phí 
đưa�� đón�� �ố trí nơ� ở ��ho g�ảng ��ên�� trợ g�ảng; ��h� ��ên soạn g�áo án �à� g�ảng;

�) Ch� tà� l��� họ�� tập ��ho họ�� ��ên;

��) Ch� phí đ� lạ� từ ��ơ q�an đến nơ� họ�� tập (một lượt đ� �à ���; nghỉ lễ; nghỉ tết 
ng�yên đán)�� trong đó Ban Q�ản lý Dự án ADB không t� ��hứ�� đào tạo�� �ồ� dưỡng 
trong những dịp nghỉ lễ�� nghỉ tết ng�yên đán đố� �ớ� những lớp ��ó thờ� g�an ngắn 
dướ� 1 tháng để tránh lãng phí do phả� ��h� trả t���n đ��� ��� trong dịp nghỉ lễ�� nghỉ tết 
ng�yên đán; ��h� phụ ��ấp lư� trú; ��h� thanh toán t���n th�ê ��hỗ nghỉ ��ho CBCC trong 
những ngày đ� họ�� tập tr�ng tạ� ��ơ sở đào tạo (trong trường hợp ��ơ sở đào tạo �à đơn 
�ị t� ��hứ�� đào tạo xá�� nhận không �ố trí đượ�� ��hỗ nghỉ); 

d) Ch� khen thưởng ��ho họ�� ��ên đạt loạ� g�ỏ��� loạ� x�ất sắ��;

đ) Ch� t� ��hứ�� lớp họ��: 

- Ch� th�ê hộ� trường�� phòng họ���� th�ết �ị phụ�� �ụ họ�� tập (nế� ��ó);

- Ch� ra đ�� th��� ��o� th��� ��hấm th�; hộ� đồng xét kết q�ả; ��h� lễ kha� g�ảng�� �ế 
g�ảng;

- Ch� nướ�� �ống phụ�� �ụ lớp họ��; đố� �ớ� ��á�� lớp họ�� ��ó ��h�yên g�a nướ�� ngoà� 
g�ảng dạy đượ�� ��h� g�ả� khát g�ữa g�ờ (��à phê�� trà�� hoa q�ả�� �ánh ngọt...);

- Ch� t� ��hứ�� ��ho họ�� ��ên đ� khảo sát�� thự�� tế (nế� ��ó);

- Ch� t���n th�ố�� y tế thông thường ��ho họ�� ��ên (nế� họ�� ��ên ốm);

- Ch� �n �à ��ấp ��hứng ��hỉ;

- Ch� ��ông tá�� phí ��ho ��án �ộ q�ản lý lớp ��ủa ��ơ sở đào tạo trong trường hợp 
phả� t� ��hứ�� lớp ở xa ��ơ sở đào tạo; ��h� làm thêm g�ờ ��ủa ��án �ộ q�ản lý lớp 
(nế� ��ó);

- Ch� t� ��hứ�� ��á�� ���ộ�� họp nhằm đánh g�á kết q�ả�� h��� q�ả�� ��hất lượng đào tạo�� 
�ồ� dưỡng ngay sa� kh� kết thú�� khóa họ��;

- Ch� khá�� phụ�� �ụ trự�� t�ếp lớp họ�� (đ��n�� nướ���� thông t�n l�ên lạ���� �ăn phòng 
phẩm�� �� s�nh�� trông g�ữ xe...).

e) Ch� dị��h th�ật.
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3.2. Ch� đào tạo�� �ồ� dưỡng ở nướ�� ngoà�

a) Ch� phí dị��h �ụ phả� trả ��ho t� ��hứ�� thự�� h��n dị��h �ụ đào tạo ở trong nướ��;

�) Ch� họ�� phí �à ��á�� khoản ��h� phí �ắt ��ộ�� phả� trả ��ho ��á�� ��ơ sở đào tạo hoặ�� 
��ơ sở dị��h �ụ ở nướ�� ngoà�;

��) Ch� phí ��ho ��ông tá�� ph�ên dị��h�� ��ên dị��h tà� l���;

d) Ch� phí m�a �ảo h�ểm y tế trong thờ� g�an họ�� tập ở nướ�� ngoà�;

đ) Ch� phí ��ho ��ông tá�� t� ��hứ�� lớp họ��: Khảo sát�� đàm phán�� xây dựng ��hương 
trình họ�� tập �ớ� ��á�� ��ơ sở đào tạo ở nướ�� ngoà�;

e) Ch� phí ăn�� ở�� đ� lạ��� l� phí sân �ay; ��h� m�a �ảo h�ểm;

g) Ch� làm thủ tụ�� x�ất�� nhập ��ảnh (hộ ��h�ế��� ��sa).

4. Ch� nâng ��ấp đ�� mớ� trang th�ết �ị phụ�� �ụ đào tạo�� �ồ� dưỡng CBCC

Điều 3. Mức chi

1. Ch� t� ��hứ�� ��á�� hộ� nghị�� hộ� thảo; ��h� ��ông tá�� phí trong nướ��

Thự�� h��n theo q�y định tạ� Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 ��ủa 
Bộ Tà� ��hính q�y định ��hế độ ��ông tá�� phí�� ��hế độ ��h� t� ��hứ�� ��á�� ���ộ�� hộ� nghị đố� 
�ớ� ��á�� ��ơ q�an nhà nướ�� �à đơn �ị sự ngh��p ��ông lập.

2. Ch� rà soát h� thống �ăn �ản q�y phạm pháp l�ật ��� đào tạo�� �ồ� dưỡng 
CBCC

Thự�� h��n theo q�y định h��n hành ��ủa Bộ Tà� ��hính q�y định ��� q�ản lý �à s� 
dụng k�nh phí hỗ trợ ��ho ��ông tá�� k�ểm tra �ăn �ản q�y phạm pháp l�ật.

3. Ch� đ���� tra khảo sát�� đánh g�á t�ng thể ��� ��ông tá�� đào tạo�� �ồ� dưỡng CBCC 
nhằm thự�� h��n Ch�ến lượ�� đào tạo�� �ồ� dưỡng CBCC g�a� đoạn 2011 - 2020

Thự�� h��n theo q�y định tạ� Thông tư số 120/2007/TT-BTC ngày 15 tháng 
10 năm 2007 ��ủa Bộ Tà� ��hính hướng dẫn q�ản lý�� s� dụng �à q�yết toán 
k�nh phí thự�� h��n ��á�� ���ộ�� đ���� tra từ ng�ồn �ốn sự ngh��p ��ủa ngân sá��h 
nhà nướ��.

4. Ch� ��ên soạn đ�� mớ� ��hương trình�� g�áo trình�� tà� l��� g�ảng dạy (�ao gồm ��ả 
��á�� loạ� s� tay hướng dẫn)

Căn ��ứ q�y định tạ� Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 ��ủa Bộ 
Tà� ��hính q�y định nộ� d�ng�� mứ�� ��h� xây dựng ��hương trình kh�ng �à ��ên soạn 
��hương trình�� g�áo trình ��á�� môn họ�� đố� �ớ� ��á�� ngành đào tạo Đạ� họ���� Cao đẳng�� 
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Tr�ng ��ấp ��h�yên ngh��p�� Ban q�ản lý Dự án ADB �áo ��áo Bộ Nộ� �ụ phê d�y�t 
mứ�� ��h� ��ho phù hợp �ớ� từng tà� l��� g�ảng dạy. 

5. Ch� th�ê ��h�yên g�a tư �ấn trong q�á trình thự�� h��n Kế hoạ��h

Căn ��ứ �ào mứ�� độ ��ần th�ết tr�ển kha� ��á�� hoạt động �à khả năng k�nh phí�� Ban 
q�ản lý Dự án ADB q�yết định ����� th�ê ��h�yên g�a tư �ấn�� trong đó ��ần tập tr�ng 
áp dụng hình thứ�� th�ê Hợp đồng g�ao khoán ��ông ������� sản phẩm trọn gó� theo q�y 
định ��ủa L�ật Đấ� thầ�; trong trường hợp làm ����� theo thờ� g�an�� ��h� phí trả ��ho 
��h�yên g�a thự�� h��n theo mứ�� ��h� q�y định tạ� Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 
19/11/2009 ��ủa Bộ Tà� ��hính q�y định một số định mứ�� ��h� t�ê� áp dụng ��ho ��á�� dự 
án/��hương trình s� dụng ng�ồn �ốn Hỗ trợ phát tr�ển ��hính thứ�� (ODA). 

6. Ch� thông t�n�� t�yên tr�y��n thự�� h��n Kế hoạ��h

Theo ��hế độ�� định mứ���� đơn g�á ��ủa ��á�� ngành ��ó ��ông ����� tương tự. Những nộ� 
d�ng này phả� đượ�� Bộ Nộ� �ụ phê d�y�t dự toán trướ�� kh� thự�� h��n.

7. Ch� phụ ��ấp q�ản lý Dự án

Căn ��ứ mứ�� ��h� phụ ��ấp q�ản lý dự án ODA q�y định tạ� Thông tư số 219/2009/
TT-BTC ngày 19/11/2009 nê� trên ��ủa Bộ Tà� ��hính�� Bộ Nộ� �ụ q�yết định mứ�� ��h� 
phụ ��ấp q�ản lý Dự án ��ho ��á�� ��án �ộ�� ��ông ��hứ���� ��ên ��hứ�� đượ�� đ���� động sang 
làm ����� ��h�yên trá��h hoặ�� phân ��ông làm ����� k�êm nh��m tạ� Ban Q�ản lý Dự án 
ADB th�ộ�� Bộ Nộ� �ụ �ảo đảm không �ượt q�á mứ�� trần tố� đa đã q�y định.

8. Ch� t� ��hứ�� ��á�� đoàn khảo sát họ�� tập k�nh ngh��m ở nướ�� ngoà� ��� ��ông tá�� 
q�ản lý đào tạo�� �ồ� dưỡng CBCC

Thự�� h��n theo q�y định h��n hành tạ� Thông tư ��ủa Bộ Tà� ��hính q�y định ��hế 
độ ��ông tá�� phí ��ho ��án �ộ�� ��ông ��hứ�� nhà nướ�� đ� ��ông tá�� ngắn hạn ở nướ�� ngoà� 
do ngân sá��h nhà nướ�� �ảo đảm k�nh phí.

9. Ch� dị��h th�ật

Thự�� h��n theo mứ�� ��h� dị��h th�ật đượ�� q�y định trong ��hế độ ��h� t�ê� đón t�ếp 
khá��h nướ�� ngoà� �ào làm ����� tạ� V��t Nam�� ��h� t�ê� t� ��hứ�� ��á�� hộ� nghị�� hộ� thảo 
q�ố�� tế tạ� V��t Nam q�y định tạ� Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 
��ủa Bộ Tà� ��hính.

10. Ch� khen thưởng ��ho họ�� ��ên đạt loạ� g�ỏ��� loạ� x�ất sắ��

Căn ��ứ khả năng ng�ồn k�nh phí�� ��ăn ��ứ số lượng họ�� ��ên đạt loạ� g�ỏ��� loạ� x�ất 
sắ�� ��ủa từng lớp�� ��ơ sở đào tạo đượ�� q�yết định ��h� khen thưởng ��ho họ�� ��ên x�ất 
sắ�� theo mứ�� tố� đa không q�á 200.000 đồng/họ�� ��ên.
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11. Ch� nâng ��ấp đ�� mớ� trang th�ết �ị phụ�� �ụ đào tạo�� �ồ� dưỡng CBCC 

- Căn ��ứ Kế hoạ��h �à dự toán đượ�� ��ấp ��ó thẩm q�y��n g�ao; ��ăn ��ứ t�ê� ��h�ẩn 
��� th�ết kế�� �ố trí trang th�ết �ị đố� �ớ� phòng họ�� áp dụng theo phương pháp g�ảng 
dạy h��n đạ��� Ban Q�ản lý Dự án ADB đ�� x�ất kế hoạ��h m�a sắm ��h� t�ết nhằm nâng 
��ấp ��á�� trang th�ết �ị g�ảng dạy ��ho một số ��ơ sở đào tạo�� �ồ� dưỡng theo phương 
pháp g�ảng dạy ��ông ngh� mớ��� g�� Bộ Nộ� �ụ. Bộ Nộ� �ụ phê d�y�t kế hoạ��h m�a 
sắm ��h� t�ết sa� kh� ��ó ý k�ến thỏa th�ận �ằng �ăn �ản ��ủa Bộ Tà� ��hính.

- V���� m�a sắm thự�� h��n theo q�y định h��n hành ��� thủ tụ�� ��hứng từ m�a 
sắm tà� sản; trường hợp phả� đấ� thầ� thì thự�� h��n theo q�y định ��ủa L�ật Đấ� 
thầ� �à �ăn �ản q�y định ��� ��ông tá�� đấ� thầ� m�a sắm tà� sản �à phả� đượ�� Bộ 
Nộ� �ụ phê d�y�t trong phạm �� dự toán kế hoạ��h m�a sắm nâng ��ấp ��á�� trang 
th�ết �ị đượ�� g�ao. 

- Sa� kh� hoàn tất ����� m�a sắm trang th�ết �ị Ban Q�ản lý Dự án ADB làm thủ 
tụ�� �àn g�ao ����� q�ản lý�� s� dụng ��ho ��ơ sở đào tạo�� �ồ� dưỡng; ��ơ sở đào tạo�� �ồ� 
dưỡng ��ó trá��h nh��m �an hành q�y ��hế để q�ản lý�� s� dụng trang th�ết �ị đúng mụ�� 
đí��h�� ��ó h��� q�ả. Sa� kh� kết thú�� Kế hoạ��h Ban Q�ản lý Dự án ADB k�ểm kê�� đánh 
g�á tà� sản�� t�ng hợp trình ��ấp ��ó thẩm q�y��n q�yết định �àn g�ao tà� sản ��ho ��ơ sở 
đào tạo�� �ồ� dưỡng theo đúng q�y định ��ủa pháp l�ật ��� q�ản lý tà� sản Nhà nướ��.

12. Ch� đào tạo�� �ồ� dưỡng ở nướ�� ngoà�

Áp dụng ��á�� định mứ�� ��h� t�ê� theo q�y định h��n hành ��ủa Bộ Tà� ��hính ��� mứ�� 
��h� ��ho ��ông tá�� đào tạo�� �ồ� dưỡng ��án �ộ�� ��ông ��hứ�� Nhà nướ�� ở nướ�� ngoà�.

13. Ch� đào tạo�� �ồ� dưỡng ��án �ộ ��ông ��hứ�� nhà nướ�� ở trong nướ��

Cá�� nộ� d�ng ��h� q�y định tạ� đ�ểm 3.1 khoản 3 Đ���� 2 đượ�� áp dụng theo ��á�� 
định mứ�� ��h� t�ê� q�y định tạ� Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 ��ủa 
Bộ Tà� ��hính hướng dẫn q�ản lý �à s� dụng k�nh phí từ ngân sá��h nhà nướ�� dành ��ho 
��ông tá�� đào tạo�� �ồ� dưỡng ��án �ộ�� ��ông ��hứ�� Nhà nướ��. Thông tư này q�y định �� 
s�ng một số khoản ��h� đặ�� thù như sa�:

- Đố� �ớ� ��á�� khoản ��h� phí ��ho họ�� ��ên: Ch� phí đ� lạ� từ ��ơ q�an đến nơ� họ�� 
tập�� t���n phụ ��ấp lư� trú �à thanh toán t���n th�ê ��hỗ nghỉ trong những ngày đ� tập 
tr�ng họ�� tạ� ��ơ sở đào tạo�� ��ăn ��ứ địa đ�ểm t� ��hứ�� lớp họ���� ��ăn ��ứ ng�ồn k�nh phí 
thự�� h��n Kế hoạ��h�� Ban Q�ản lý Dự án ADB q�yết định mứ�� ��h� nhưng không �ượt 
q�á mứ�� ��h� q�y định tạ� Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 ��ủa Bộ Tà� 
��hính q�y định ��hế độ ��ông tá�� phí�� ��hế độ ��h� t� ��hứ�� ��á�� ���ộ�� hộ� nghị đố� �ớ� ��á�� 
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��ơ q�an nhà nướ�� �à đơn �ị sự ngh��p ��ông lập; đồng thờ� Ban Q�ản lý Dự án ADB 
��ó trá��h nh��m thông �áo trong g�ấy tr��� tập họ�� ��ho ��ơ q�an ��� ��án �ộ đ� họ�� ��ết 
��á�� khoản đã đượ�� ��h� hỗ trợ từ ng�ồn k�nh phí này để tránh ��h� trùng lắp. 

- Ch� thù lao trợ g�ảng: Đượ�� tính �ằng 50% mứ�� ��h� thù lao g�ảng ��ên ��hính. 

Điều 4. Lập dự toán, phân bổ, chấp hành và quyết toán kinh phí 

Công tá�� lập dự toán�� phân ���� ��hấp hành �à q�yết toán k�nh phí thự�� h��n theo 
q�y định h��n hành ��ủa L�ật Ngân sá��h nhà nướ���� ��á�� �ăn �ản hướng dẫn �à q�y 
định tạ� Thông tư này.

1. Lập dự toán

Hàng năm�� theo q�y định ��� xây dựng dự toán Ngân sá��h nhà nướ���� ��ăn ��ứ 
nh��m �ụ Kế hoạ��h thự�� h��n từng năm�� Ban Q�ản lý Dự án ADB xây dựng dự toán 
ngân sá��h thự�� h��n Kế hoạ��h g�� Bộ Nộ� �ụ để t�ng hợp ��h�ng trong dự toán ngân 
sá��h ��ủa Bộ Nộ� �ụ�� g�� Bộ Tà� ��hính�� Bộ Kế hoạ��h �à Đầ� tư t�ng hợp trình Chính 
phủ trình Q�ố�� hộ� phê d�y�t.

2. Phân �� dự toán

Sa� kh� dự toán đượ�� ��ấp ��ó thẩm q�y��n g�ao�� Bộ Nộ� �ụ phân �� dự toán thự�� 
h��n Kế hoạ��h ��ho Ban Q�ản lý Dự án ADB g�� Bộ Tà� ��hính thẩm định theo q�y 
định h��n hành.

3. Chấp hành dự toán �à k�ểm soát ��h�

a) Ban Q�ản lý Dự án ADB thự�� h��n rút dự toán tạ� Kho �ạ�� Nhà nướ�� để tr�ển 
thự�� h��n Kế hoạ��h; 

�) Kho �ạ�� Nhà nướ�� ��ó trá��h nh��m k�ểm soát ��h� ����� thự�� h��n Kế hoạ��h theo 
q�y định h��n hành như đố� �ớ� ��á�� khoản k�nh phí th�ộ�� ngân sá��h Nhà nướ��; 

��) K�nh phí thự�� h��n Kế hoạ��h ���ố� năm ��hưa s� dụng hết đượ�� phép ��h�yển 
ng�ồn sang năm sa� để t�ếp tụ�� thự�� h��n theo ��á�� mụ�� t�ê��� nộ� d�ng Kế hoạ��h đã 
đượ�� ��ấp ��ó thẩm q�y��n phê d�y�t.

4. Thanh q�yết toán k�nh phí

V���� q�yết toán k�nh phí thự�� h��n Kế hoạ��h theo q�y định h��n hành ��ủa L�ậttheo q�y định h��n hành ��ủa L�ậtq�y định h��n hành ��ủa L�ật 
Ngân sá��h nhà nướ�� �à ��á�� �ăn �ản hướng dẫn thự�� h��n. Ngoà� ra để phù hợp �ớ� 
đặ�� thù r�êng trong ����� tr�ển kha� thự�� h��n Kế hoạ��h�� Thông tư này q�y định �� 
s�ng một số đ�ểm như sa�:
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a) V�� hồ sơ thanh�� q�yết toán đố� �ớ� ��á�� hợp đồng do Ban Q�ản lý Dự án ADB 
ký th�ê ��á�� ��ơ q�an�� đơn �ị �ên ngoà� thự�� h��n:

Ban Q�ản lý Dự án ADB ��ó trá��h nh��m ngh��m th� khố� lượng ��ông ����� hoàn 
thành�� lập hồ sơ thanh toán theo đ���� khoản hợp đồng. Hồ sơ gồm ��ó:

- Q�yết định phân �� dự toán ��ủa Bộ Nộ� �ụ ��ho Ban Q�ản lý Dự án ADB;

- Q�yết định phê d�y�t mứ�� ��h��� dự toán đố� một số nộ� d�ng ��h� theo q�y định 
tạ� Thông tư;

- Hợp đồng ký kết g�ữa ��á�� �ên (kèm theo phụ lụ�� dự toán k�nh phí)�� trường hợp 
phả� đấ� thầ� thì ��òn ��ó ��á�� q�yết định phê d�y�t đấ� thầ�;

- B�ên �ản ngh��m th� khố� lượng ��ông ������� sản phẩm hoàn thành đạt yê� ��ầ�; 
thanh lý hợp đồng (kèm theo �ảng kê ��á�� ��hứng từ đã ��h� ��ủa ��ơ q�an�� đơn �ị t� ��hứ�� 
thự�� h��n). Ban Q�ản lý Dự án ADB ��hị� trá��h nh��m k�ểm tra�� xét d�y�t ��hứng từ 
��h� ��ủa ��á�� ��ơ q�an�� đơn �ị đảm �ảo ����� ��h� t�ê� đúng nộ� d�ng�� định mứ�� ��h��� đúng 
đố� tượng q�y định tạ� Thông tư này làm ��ăn ��ứ thanh lý hợp đồng. Cơ q�an�� đơn �ị 
thự�� h��n hợp đồng ��hị� trá��h nh��m trướ�� pháp l�ật ��� tính hợp pháp ��ủa ��hứng từ 
thanh toán; đồng thờ� lư� trữ ��hứng từ kế toán tạ� đơn �ị kế toán ��ủa mình.

Căn ��ứ dự toán đượ�� g�ao Ban Q�ản lý Dự án ADB rút dự toán tạ� Kho �ạ�� Nhà 
nướ�� để thanh toán ��ho ��á�� ��ơ q�an�� đơn �ị theo hợp đồng. 

�) Ban Q�ản lý Dự án ADB th�ê k�ểm toán để thự�� h��n k�ểm toán hồ sơ ��hứng 
từ ��h� t�ê� theo ��á�� hợp đồng đượ�� lư� trữ tạ� ��á�� ��ơ q�an�� đơn �ị �à ��h� t�ê� do Ban 
Q�ản lý Dự án ADB thự�� h��n�� làm ��ơ sở ��ho ����� lập �áo ��áo q�yết toán s� dụng 
k�nh phí hàng năm�� g�� Bộ Nộ� �ụ để t�ng hợp ��h�ng trong �áo ��áo q�yết toán ngân 
sá��h ��ủa Bộ Nộ� �ụ g�� Bộ Tà� ��hính thẩm định theo q�y định h��n hành. 

5. Chế độ k�ểm tra�� �áo ��áo

a) Định kỳ 6 tháng�� hàng năm Ban Q�ản lý Dự án ADB ��ó trá��h nh��m đánh g�á�� 
sơ kết tr�ển kha� thự�� h��n Kế hoạ��h �à g�� �áo ��áo ��� Bộ Nộ� �ụ�� Bộ Tà� ��hính.

Bộ Nộ� �ụ ��ó trá��h nh��m t� ��hứ�� k�ểm tra đ�ểm ����� tr�ển kha� thự�� h��n kế 
hoạ��h để đánh g�á rút k�nh ngh��m�� nhằm �ảo đảm ����� thự�� h��n Kế hoạ��h đúng 
mụ�� t�ê��� yê� ��ầ�.

�) Năm 2013 Ban Q�ản lý Dự án ADB t� ��hứ�� t�ng kết�� đánh g�á toàn �ộ q�á 
trình thự�� h��n Kế hoạ��h�� g�� Bộ Nộ� �ụ để �áo ��áo Thủ tướng Chính phủ.
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Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này ��ó h��� lự�� th� hành kể từ ngày 16 tháng 02 năm 2011�� thay 
thế Thông tư số 31/2008/TT-BTC ngày 16/4/2008 ��ủa Bộ Tà� ��hính hướng dẫn 
q�ản lý �à s� dụng k�nh phí th�ộ�� Chương trình �ốn �ay ��ủa Ngân hàng phát tr�ển 
Châ� Á (ADB) để đào tạo�� �ồ� dưỡng nâng ��ao ��hất lượng độ� ngũ ��án �ộ�� ��ông 
��hứ�� Nhà nướ��.

2. Đố� �ớ� ��á�� ��hế độ�� định mứ�� ��h� thự�� h��n theo ��á�� �ăn �ản q�y định h��n 
hành thì kh� Nhà nướ�� �an hành ��á�� ��hế độ�� định mứ�� ��h� mớ� thay thế thì mứ�� ��h� 
��ho ����� thự�� h��n Kế hoạ��h này đượ�� ��h�yển đ�� tương ứng.

3. Trong q�á trình thự�� h��n nế� ��ó khó khăn �ướng mắ���� đ�� nghị Bộ Nộ� �ụ�� 
Ban Q�ản lý Dự án ADB kịp thờ� phản ánh ��� Bộ Tà� ��hính để ngh�ên ��ứ� s�a đ�� 
��ho phù hợp./.

KT. BỘ TRƯởNG
THứ TRƯởNG

Trương Chí Trung


