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PHẦN I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ________

Số: 16/2011/QĐ-TTg

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế

đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2011 - 2015

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

Thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế áp dụng đối với Tổng cục Thuế 
và Tổng cục Hải quan thuộc Bộ Tài chính giai đoạn 2011 - 2015. 

Điều 2. Mục tiêu, yêu cầu

1. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với các khoản thu ngân sách 
nhà nước và các chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ quản lý theo 
hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm tính công khai, minh bạch, đơn giản, tạo 
thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và tham gia vào 
quá trình giám sát công chức thuế, hải quan thực thi pháp luật.
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3. Đổi mới cơ chế quản lý biên chế và kinh phí hoạt động, thúc đẩy sắp xếp, tổ 
chức bộ máy, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, có trình độ chuyên môn 
cao; sử dụng kinh phí được giao gắn với kết quả và hiệu quả hoạt động; trao quyền 
tự chủ và tự chịu trách nhiệm cho thủ trưởng đơn vị trong tổ chức công việc, sử dụng 
lao động và sử dụng các nguồn lực tài chính.

4. Chủ động sử dụng nguồn kinh phí được giao, thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí, góp phần bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức; tập trung đầu tư cơ sở vật 
chất, hiện đại hóa công nghệ thông tin và trang bị kỹ thuật, công nghệ quản lý, bảo 
đảm điều kiện cho hội nhập quốc tế; tăng cường đào tạo kiến thức, nghiệp vụ và kỹ 
năng quản lý hiện đại cho đội ngũ cán bộ, công chức. Bảo đảm đáp ứng mục tiêu của 
Chiến lược phát triển Thuế, Hải quan đến năm 2020.

5. Thực hiện công khai dân chủ theo quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi 
hợp pháp của cán bộ, công chức Thuế, Hải quan.

Điều 3. Về biên chế 
1. Biên chế của Tổng cục Thuế; biên chế của Tổng cục Hải quan được xác định 

trong phạm vi tổng số biên chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cho Bộ 
Tài chính. Bộ trưởng Bộ Tài chính giao chỉ tiêu biên chế cho Tổng cục Thuế, Tổng 
cục Hải quan phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng tổng cục. Tổng cục Thuế, 
Tổng cục Hải quan sắp xếp bộ máy quản lý và sử dụng lao động theo đúng chủ 
trương tinh giản biên chế của Nhà nước. 

2. Trường hợp do thành lập thêm hoặc sáp nhập cơ quan Thuế, Hải quan tại các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc được bổ sung chức năng, nhiệm vụ theo 
quyết định của cơ quan có thẩm quyền, Bộ trưởng Bộ Tài chính thống nhất với Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

3. Ngoài số biên chế được giao, cơ quan Thuế, Hải quan được hợp đồng thuê 
khoán công việc và hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động
1. Kinh phí hoạt động của Tổng cục Thuế và của Tổng cục Hải quan được phân 

bổ hàng năm theo mức ổn định là 1,9% trên dự toán thu ngân sách nhà nước hàng 
năm do Quốc hội, Chính phủ giao Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan thực hiện và 
được tổng hợp trong dự toán thu - chi ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Tài 
chính trình Chính phủ, Quốc hội quyết định.

2. Ngoài mức kinh phí được giao quy định tại khoản 1 Điều này, hàng năm Tổng 
cục Thuế, Tổng cục Hải quan còn được sử dụng các nguồn kinh phí sau:
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a) Kinh phí ngân sách nhà nước giao: 
- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ;
- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo chương trình của Nhà nước;
- Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án khác 

của Chính phủ ngoài nhiệm vụ thường xuyên;
- Thực hiện tinh giản biên chế theo chế độ do Nhà nước quy định.
b) Phí và lệ phí được phép để lại theo quy định của cơ quan có thẩm quyền, 

nguồn kinh phí hợp pháp khác được sử dụng theo quy định của pháp luật.
3. Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan tự trang trải các khoản chi tăng thêm 

theo chính sách, chế độ mới do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo chủ 
trương và yêu cầu thay đổi chính sách hiện hành. Trường hợp do các yếu tố khách 
quan mà mức kinh phí được giao của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan theo quy 
định tại khoản 1 Điều này không đủ để bảo đảm mức chi tối thiểu duy trì hoạt động 
của bộ máy thì Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều 
chỉnh cho phù hợp.

Điều 5. Sử dụng kinh phí hoạt động
1. Nguồn kinh phí quy định tại khoản 1 Điều 4 được phân bổ và giao dự toán cho 

Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan đảm bảo: chi đầu tư xây dựng tối thiểu 10%, chi 
mua sắm hiện đại hóa trang thiết bị tối thiểu 25% và chi hoạt động thường xuyên tối 
đa 65% trên tổng dự toán chi được giao. 

2. Nội dung sử dụng kinh phí hoạt động
a) Chi đầu tư xây dựng: 
- Thực hiện các dự án đầu tư, công trình của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan 

theo kế hoạch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt; 
- Trong trường hợp cần thiết, phải tập trung vốn đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa 

vào khai thác, sử dụng dự án, công trình đang triển khai nhưng chưa bố trí được 
vốn, Bộ trưởng Bộ Tài chính được điều chuyển vốn đầu tư đã bố trí của dự án, công 
trình thuộc Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng 
Chính phủ.

Việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng thực hiện theo các quy định của pháp 
luật về đầu tư và xây dựng.

b) Chi mua sắm hiện đại hóa trang thiết bị:
- Chi mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc phục vụ công tác chuyên môn, 

nghiệp vụ;
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- Chi ứng dụng công nghệ thông tin theo chương trình kế hoạch được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt;

- Thực hiện các chương trình, dự án có phục vụ nhiệm vụ chuyên môn của Tổng 
cục Thuế, Tổng cục Hải quan như: dự án hạ tầng truyền thông, dự án cơ sở dữ liệu, 
dự án trung tâm đào tạo công nghệ thông tin và dự phòng thảm họa và các chương 
trình, dự án khác theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Việc quản lý, điều hành dự toán, mua sắm hiện đại hóa trang thiết bị thực hiện 
theo quy định của pháp luật.

c) Chi thường xuyên: Kinh phí chi thường xuyên của Tổng cục Thuế, Tổng cục 
Hải quan, gồm các nội dung sau: 

- Chi thanh toán cá nhân (bao gồm cả chi tiền lương tăng thêm, chi thuê khoán 
công việc và hợp đồng lao động thuê ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Quyết 
định này); 

- Chi quản lý hành chính và chi bảo đảm các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn, 
gồm:

+ Chi các khoản dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, thông tin truyền thông, 
liên lạc, hội nghị, chi công tác phí, thuê mướn và một số khoản chi khác theo quy 
định;

+ Chi tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước về thuế, hải quan; hỗ trợ người nộp thuế;

+ Chi các nghiệp vụ đặc thù về chống buôn lậu, kiểm tra, kiểm soát, tình báo 
hải quan nhằm ngăn chặn các hành vi trốn lậu thuế và vi phạm pháp luật thuế, hải 
quan;

+ Chi mua vật tư, ấn chỉ, chi ủy nhiệm thu thuế, trang phục, huấn luyện và nuôi 
chó nghiệp vụ, quản lý rủi ro và các khoản chi nghiệp vụ đặc thù khác;

+ Chi phối hợp công tác để thực hiện nhiệm vụ;

+ Chi bồi thường thiệt hại cho tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật 
trong hoạt động nghiệp vụ;

+ Chi nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp 
vụ cho cán bộ, công chức theo chương trình, kế hoạch của ngành;

+ Chi sửa chữa tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất, trụ sở làm việc phục vụ công 
tác chuyên môn, nghiệp vụ;
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+ Chi đoàn đi công tác nước ngoài; chi đón, tiếp khách nước ngoài vào làm việc 
tại Việt Nam, chi tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế tại Việt Nam, chi đóng góp niên 
liễm với các tổ chức quốc tế theo quy định; 

+ Chi hỗ trợ công tác điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ, công chức trong 
Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan;

+ Chi bảo đảm hoạt động của tổ chức đảng theo Quyết định của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng; chi chế độ đối với cán bộ tự vệ; chi bảo đảm hoạt động của các 
đoàn thể theo quy định của pháp luật hiện hành;

+ Các khoản chi hoạt động thường xuyên khác.
d) Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan chủ động sử dụng nguồn kinh phí phù 

hợp với nhu cầu thực tế, nhiệm vụ chuyên môn đặc thù và trong phạm vi kinh phí 
được giao. Kinh phí cuối năm chưa sử dụng hết thực hiện quản lý theo quy định 
hiện hành.

Điều 6. Tiêu chuẩn, mức chi, chế độ chi 
1. Các nội dung chi thực hiện theo chế độ, tiêu chuẩn, mức chi đã được cơ quan 

có thẩm quyền ban hành. Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt, ban hành các khoản chi 
đặc thù trên cơ sở vận dụng các tiêu chuẩn, mức chi quy định hiện hành, phù hợp 
tình hình cụ thể và khả năng nguồn kinh phí. 

2. Mức chi tiền lương, tiền công: Trên cơ sở số biên chế được Bộ trưởng Bộ Tài 
chính giao và nguồn kinh phí được sử dụng, mức chi tiền lương, tiền công đối với 
cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bình quân toàn ngành không vượt 
quá 1,8 lần so với chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà 
nước quy định (lương ngạch, bậc, chức vụ và các loại phụ cấp, trừ phụ cấp làm đêm, 
làm thêm giờ).

Việc phân phối tiền lương, tiền công theo kết quả chất lượng hoàn thành công 
việc của từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo nguyên tắc công 
bằng hợp lý, gắn tiền lương với hiệu quả công việc, đồng thời phải được thể hiện 
trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. 

Điều 7. Sử dụng kinh phí tiết kiệm
Hàng năm, số kinh phí tiết kiệm từ chi thường xuyên quy định tại điểm c khoản 2 

Điều 5 Quyết định này, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan được sử dụng cho các 
nội dung sau:

1. Sử dụng để bố trí cho các công trình đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết 
bị hiện đại hóa ngành trong trường hợp cần thiết cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ 
sở vật chất và hiện đại hóa ngành trong khi nguồn kinh phí chưa đáp ứng được. 
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2. Trợ cấp thêm ngoài chính sách chung cho những người tự nguyện về nghỉ chế 
độ trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại lao động; hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức 
gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc những trường hợp đặc 
biệt khác; hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục; hỗ trợ các hoạt động tổ 
chức đảng, đoàn thể của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan.

3. Bổ sung thêm thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 
bình quân toàn ngành tối đa 0,2 lần mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức 
do Nhà nước quy định (lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp, trừ phụ cấp 
làm đêm, làm thêm giờ).

4. Chi khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài hệ thống Thuế, Hải 
quan có thành tích đóng góp hỗ trợ cho hoạt động quản lý thuế, hải quan; chi phúc 
lợi tập thể.

Mức chi khen thưởng, phúc lợi trong hệ thống Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải 
quan tối đa không quá 3 tháng tiền lương, tiền công và thu nhập thực tế thực hiện 
trong năm.

5. Số kinh phí còn lại sau khi đã sử dụng cho các nội dung trên đây Tổng cục 
Thuế, Tổng cục Hải quan được chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng.

Điều 8. Kinh phí bảo đảm hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp

Các đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan được bảo đảm 
kinh phí hoạt động từ nguồn kinh phí nhà nước giao quy định tại Điều 4 của Quyết 
định này; được áp dụng chế độ chi tiêu theo quy định tại Quyết định này và thực 
hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên 
chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại các Nghị định: 
số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006, số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 
năm 2005, số 96/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ và các văn 
bản hướng dẫn của Nhà nước hiện hành. Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt mức 
kinh phí giao cho cho các đơn vị sự nghiệp trên cơ sở phân loại đơn vị sự nghiệp 
theo quy định.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính:

a) Hướng dẫn thi hành Quyết định này. Chỉ đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải 
quan tổ chức triển khai thực hiện; kiểm tra giám sát để bảo đảm các đơn vị tuân thủ 
theo đúng quy định tại Quyết định này;
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b) Bộ Tài chính ban hành tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu phù hợp với yêu 
cầu và hoạt động của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan trên cơ sở tiêu chuẩn, định 
mức, chế độ Nhà nước quy định;

c) Quý III năm 2015, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định này, trên 
cơ sở đó báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ chế 
quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan cho giai 
đoạn tiếp theo.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
Có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn đầu tư xây dựng được phân 

bổ cho Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan tuân thủ đúng quy định về quản lý sử 
dụng kinh phí nhà nước và danh mục, kế hoạch đăng ký. 

3. Kinh phí hoạt động giao cho Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan (bao gồm cả 
các quỹ) từ năm 2010 trở về trước còn dư chưa sử dụng, thanh toán được tiếp tục sử 
dụng cho nhiệm vụ chuyên môn, chi đầu tư xây dựng và chi mua sắm tài sản hiện 
đại hóa trang thiết bị. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định cụ thể việc sử dụng số kinh 
phí trên bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2011 và được 
áp dụng cho các năm ngân sách từ năm 2011 đến năm 2015.

Bãi bỏ quy định tại các Quyết định số 63/2009/QĐ-TTg và số 64/2009/QĐ-TTg 
ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản 
lý tài chính và biên chế đối với ngành Hải quan, Thuế năm 2009 và năm 2010.

5. Các Bộ trưởng: Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư và Thủ trưởng các cơ 
quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

THỦ TƯỚNG 

Nguyễn Tấn Dũng


