
PHỤ LỤC MỘT SỐ MỨC CHI ĐIỀU TRA
(ban hanh kèm theo Thông tư số 58 /2011 /TT-BTC 

Ngày 11  tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính)

STT Nộỉ dung chỉ
K hung, mức chi tối đa

1
Xây dựng phương án điều tra được duyệt Tuỳ theo quy mô, tính chất, khối lượng các 

chỉ tiêu của cuộc điều tra

a Xây dựng đề cương tổng quát được duyệt 1.000.000 đ-  1.500.000 đ/đề cương

b Xây dựng đề cương chi tiết được duyệt 2.000.000 đ - 4.500.000 đ/đề cương

2 Lập mẫu phiếu điều tra

a Đến 30 chỉ tiêu 750.000 đ/phiếu mẫu được duyệt

b Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu 1.000.000 đ/phiếu mẫu được duyệt

c Trên 40 chi tiêu 1.500.000 đ/phiếu mẫu được duyệt

3
Điều tra thử để hoàn thiện phương án điểu 
tra Theo các nội dung, mức chi tương ứng quy 

định tại phụ lục này.

4

Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia; thẩm định 
phương án điều tra; hội đồng nghiệm thu về 
phương án điều tra, nội dung phiếu điều tra, 
báo cáo kết quả điều tra

a Hội thảo

- Người chủ trì 200.000 đ/người/buổi

- Thư ký 150.000 đ/người/buổi

- Đại biểu được mời tham dự 70.000 đ/người/buổi

- Báo cáo tham luận theo đơn đặt hàng 300.000 đ/bài viết

b Họp Hội đồng thẩm định, nghiệm thu

- Chủ tịch hội đồng 400.000 đ/người/buổi

- Thành viên hội đồng, thư ký 300.000 đ/người/buổi

- Đại biểu được mời tham dự 100.000 đ/người/buổi

- Nhận xét đánh giá cùa phản biện 500.000 đ/bài viết

- Nhận xét đánh giá của uỷ viên hội đồng 300.000 đ/bài viết

c
Lẩy ý kiến thẩm định bằng văn bản của chuyên 
gia (tối đa không quá 5 chuyên gia), nhà quản 
lý (Trường hợp không thành lập Hội đồng.)

500.000 đ/bài viết
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Nội dung chi
Khung, mức chi tối đa

Chi nước uống, thuê hội trường... phục vụ hội 
tháo, họp Hội đồng (nếu có).

Thực hiện theo Thông tư sô 97/2010/11 
BTC ngày 6/7/2010 của Bộ Tài chính quy 
định chế độ công tác phí, chế độ chi tỏ chức 
hội nghị đối với các cơ quan nhà nước va 
đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản 
sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Chi xây dựng sổ tay nghiệp vụ cho điều tra 
viên (nếu có).

Nội đung và mức chi theo quy định hiện 
hành về chế độ chi trả nhuận bút

Chi in ấn tài liệu hướng dẫn, sổ tay nghiệp 
vụ cho điều tra viên, phiếu điều tra, biểu 
mẫu phục vụ điều tra, kết quả điều (ra, xuất 
bán ẩn phẩm điều tra (nếu cố)

Thực hiện theo hợp đồng với cơ quan in vá 
thực hiện cơ chế đấu thầu đổi với những 
khoản chi đủ điều kiện theo quy định vê 
pháp luật đấu thầu.

Chi tập huấn nghiệp vụ điều tra (nếu có)

Nội dung và mức chỉ thực hiện theo Thông 
tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 /9/20 ì 0 
của Bộ Tài chính quy định việc lập dụ toan, 
quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách 
nhà nước đành cho công tác đào tạo, bôi 
dưỡng cán bộ, công chức và các văn ban 
sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Chi điều tra

Chi công tác phỉ cho người tham gia điều tra, 
phúc tra, kiểm tra.

Nội dung và mức chi công tác phí thục hiện 
theo Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 
6/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ 
công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối 
với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự 
nghiệp công lập và các văn bản sửa đổi. Bổ 
sung (nếu có)

Thuê diều tra viên (đối với trường hợp phải 
thuê ngoài).

 Thuê người phiên dịch tiếng dân tộc kiêm dẫn
; đường.

Mức tiền công 1 người/ngày tối đa không 
quá 250% mức lương tối thiểu chung. tính 
theo lương ngày do Nhà nước quy định cho 
khu vực quản lý hành chính tại thời điểm 
tiến hành điều tra.

(Ví dụ: Mức lương tối thiểu chung do Nhà 
nước quy định là 830.000 đồng. Mức tiền 
công tối đa 1 người/ngày là: 830.000 dông: 
22 ngày X 250°/o).

Thuê người dẫn đường không phải phiên dịch.
Ị

Mức tiền công 1 người/ngày tối đa k h ô ng 
quá 150% mức lương tối thiểu chung tính 
theo lương ngày do Nhà nước quy định đio 
khu vực quản lý hành chính tại thời điểm 
tiến hành điều tra. (Ví dụ: Mức tiền công tối 
đa 1 người/ngày là: 830.000 đồng : 22 ngày
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STT Nội dung chi
K hung, mức chỉ tối đa

X 150%).

d Chi cho đối tượng cung cấp thông tin, tự điển 
phiếu điều tra:
Cá nhân:

+ Dưới 30 chỉ tiêu 

+ Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu 

+ Trên 40 chỉ tiêu

30.000 đồng/phiéu

40.000 đồng/phiếu

50.000 đồng/phiếu

Tổ chức:

+ Dưới 30 chỉ tiêu 

+ Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu 

+ Trên 40 chỉ tiêu

70.000 đồng/phiếu

85.000 đồng/phiếu

100.000 đồng/phiếu

đ Phân tích mẫu điều tra (nếu có).
Theo mức thu quy định của cơ quan Nhà 
nước có thẩm quyền hoặc giá thoả thuận 
của cơ quan cung cấp dịch vụ.

9

Chỉ vận chuyển tài liệu đỉều tra (nếu có), 
thuê xe cho cán bộ, điều tra viên đi thực địa 
để điều tra

Mức chi theo giá cước vận chuyển hoặc hợp 
đồng vận chuyển, hóa đơn thực tế (trong 
trường hợp thuê dịch vụ).

10 Chi xử lý kết quả điều tra

Nội dung và mức chi được thực hiện theo quy 
định hiện hành về hướng đẫn mức chi tạo lập 
tin điện tử thuộc công nghệ thông tin và các 
quy định hiện hành về công nghệ thông tin, 
xây đựng và quản lý hệ cơ sở dữ liệu và Hợp 
đồng địch vụ đối với trường hợp thuê ngoài.

11
Chi thuê chuyên gia phân tích, đánh giá kết 
quả điều tra (tối đa không quả 5 chuyên gia 
cho một cuộc đỉều tra)

1.000.000 đ/báo cáo.

12 Chì viết báo cáo kết quả điều tra

a Báo cáo phân tích theo chuyên đề: Tuỳ theo 
tính chất, quy mô của cuộc điều tra 5.000.000 đ- 8.000.000 đ/báo cáo

b
Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra (bao gồm 
bảo cáo chính và báo cáo tóm tắt). Tuỳ theo 
tính chất, quy mô của cuộc điều tra

7.000.000 đ- 12.000,000 đ/báo cáo

13 Chi công bổ kết quả điều tra
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rT Nội dung chỉ
Khung, mức chi tối đa

a Chi tổ chức hội nghị công bố

Nội dung và mức chi thực hiện theo Thông tư 
số 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 của Bộ 
Tài chính quy định chế độ công tác phí. chế 
độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan. 
nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và các 
văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

chi công bố trên phương tiện thông tin đại
: chúng

Mức chi căn cứ vào hoá đơn, chứng từ chỉ 
tiêu hợp pháp.

C á c  k h o ả n  chỉ khác liên quan trực tiếp đến 

công tác điều tra

Văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, tuyên 
truyền, chi khác.

Mức chi căn cứ vào hoá đơn, chứng từ chỉ 
tiêu hợp pháp và trong phạm vi dự toán 
được cấp có thẩm quyền giao.

Biên địch tài liệu nước ngoài phục vụ điều tra
b

Thực hiện theo mức chi dịch thuật quy định 
tại Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 
06/01/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ 
chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm 
việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội 
nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu 
tiếp khách trong nước.

ị Làm ngoài giờ

Thông tư số 08/2005/TTLT-BNV-B í ( 
ngày 5/1/2005 của liên Bộ Nội vụ. Bộ Tải 
chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương 
làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với 
cán bộ công chức, viên chức.
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