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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 
 

Số: 71/2011/QĐ-TTg 

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

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2011 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước  
đối với các hội có tính chất đặc thù 

 

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 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính 
phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính 
phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Những quy định chung 

1. Quyết định này quy định cụ thể việc bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách 
trung ương đối với các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước 
theo danh sách quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 
68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
quy định hội có tính chất đặc thù. 

2. Đối với các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi địa phương, 
căn cứ quy định về cơ sở xác định hội có tính chất đặc thù tại Điều 1 Quyết định số 
68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 nêu trên của Thủ tướng Chính phủ; 
căn cứ nội dung và quy trình bảo đảm, hỗ trợ kinh phí đối với hội có tính chất đặc 
thù hoạt động trong phạm vi cả nước quy định tại Quyết định này, Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể việc phân cấp bảo 
đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách địa phương đối với các hội có tính chất đặc thù 
thuộc phạm vi quản lý. 
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3. Đối với các hội thành viên của các hội có tính chất đặc thù, ngân sách nhà 
nước thực hiện hỗ trợ đối với các hoạt động có gắn với nhiệm vụ nhà nước giao 
thông qua các hội có tính chất đặc thù. 

4. Trường hợp hội có tính chất đặc thù theo danh sách quy định tại Phụ lục ban 
hành kèm theo Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của 
Thủ tướng Chính phủ không được Nhà nước giao biên chế nhưng đã được Nhà 
nước hỗ trợ về kinh phí, điều kiện hoạt động trước ngày Nghị định số 
45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, 
hoạt động và quản lý hội của Chính phủ có hiệu lực, thì việc hỗ trợ kinh phí chi 
thực hiện nhiệm vụ thường xuyên từ ngân sách nhà nước, việc quản lý và sử dụng 
nguồn tài chính (bao gồm cả các nguồn thu của hội) thực hiện theo văn bản quy 
định về quản lý tài chính hiện hành của cơ quan có thẩm quyền và quy định tại 
Điều lệ hội. 

Điều 2. Nội dung bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách trung ương 

1. Ngân sách trung ương bảo đảm: 

a) Kinh phí hoạt động của các hội: được xác định căn cứ chỉ tiêu biên chế đã 
được cơ quan có thẩm quyền giao và định mức phân bổ chi quản lý hành chính 
ngân sách trung ương theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm: 

- Chi lương và các khoản có tính chất tiền lương, các khoản đóng góp theo 
lương, xác định cho số biên chế đã được cơ quan có thẩm quyền giao. 

- Chi thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, được tính theo định mức phân bổ chi 
thường xuyên cho khối cơ quan hành chính của Trung ương. 

b) Kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ được Nhà nước giao. 

Dự toán kinh phí đối với các nhiệm vụ được Nhà nước giao được xác định căn 
cứ vào định mức, chế độ chi tiêu hiện hành. 

2. Ngân sách trung ương hỗ trợ: 

a) Cơ sở vật chất và phương tiện hoạt động của hội. 

b) Tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội do cơ quan 
quản lý nhà nước yêu cầu. 

c) Tham gia thực hiện các chương trình, đề tài, dự án. Việc xác định kinh phí 
hỗ trợ căn cứ theo quy định về quản lý chương trình, đề tài, dự án và quyết định 
phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với chương trình, đề tài, dự án. 

Việc hỗ trợ nêu trên được căn cứ khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, 
khả năng huy động các nguồn lực tài chính của các hội và các quy định hiện hành 
của pháp luật. 

Điều 3. Quy trình bảo đảm kinh phí, hỗ trợ kinh phí đối với các hội có 
tính chất đặc thù 

1. Hàng năm, vào thời gian lập dự toán ngân sách nhà nước theo quy định của 
Luật Ngân sách nhà nước, các hội có tính chất đặc thù căn cứ vào chỉ tiêu biên chế, 
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nhiệm vụ được giao, các đề xuất hoạt động và chế độ chi tiêu tài chính hiện hành 
lập dự toán kinh phí được ngân sách nhà nước bảo đảm và kinh phí đề nghị ngân 
sách nhà nước hỗ trợ gửi các cơ quan liên quan; cụ thể: 

a) Đối với kinh phí đề nghị ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động thường 
xuyên; kinh phí bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ được nhà nước giao cho hội chủ 
trì: quy trình lập dự toán được thực hiện theo quy định hiện hành như đối với cơ 
quan quản lý nhà nước, gửi về Bộ Tài chính; 

b) Đối với kinh phí đề nghị ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ 
do cơ quan nhà nước yêu cầu, trên cơ sở xác định nhiệm vụ phù hợp với khả năng 
thực hiện, Hội đề xuất việc tham gia thực hiện các hoạt động tư vấn, phản biện và 
giám định xã hội, các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, cung cấp 
dịch vụ công… dưới hình thức đề án (hoặc kế hoạch triển khai), gửi về Bộ quản lý 
ngành, lĩnh vực để được thẩm định về mặt nội dung, bảo đảm phù hợp với định 
hướng phát triển ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt. Sau khi có ý kiến thẩm định 
về nội dung thực hiện của các cơ quan quản lý chuyên ngành, các hội hoàn chỉnh 
nội dung đề án, xây dựng dự toán kinh phí để thực hiện gửi về Bộ quản lý ngành, 
lĩnh vực trực tiếp giao nhiệm vụ để xem xét hỗ trợ kinh phí; 

c) Đối với kinh phí thực hiện các đề tài, dự án thuộc Chương trình mục tiêu 
quốc gia gửi về cơ quan quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia; đối với kinh phí 
thực hiện các chương trình, đề tài, dự án khác gửi về cơ quan quản lý nhà nước 
chuyên ngành để các cơ quan này phê duyệt theo thẩm quyền, tổng hợp chung gửi 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Cơ quan tài chính, cơ quan đầu tư căn cứ nhu cầu bảo đảm kinh phí hoạt 
động thường xuyên, kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao, nhu cầu 
được hỗ trợ cơ sở vật chất và phương tiện hoạt động của các hội và khả năng ngân 
sách nhà nước, tổng hợp kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm, hoặc hỗ trợ trong 
dự toán ngân sách nhà nước hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 4. Trách nhiệm thực hiện 

1. Cơ quan tài chính, cơ quan đầu tư và cơ quan quản lý Chương trình mục 
tiêu quốc gia có trách nhiệm kiểm tra hoặc phối hợp với các cơ quan quản lý nhà 
nước chuyên ngành kiểm tra việc quản lý và sử dụng kinh phí do ngân sách nhà 
nước bố trí tại các hội có tính chất đặc thù, đảm bảo đúng chế độ, đúng mục đích, 
thực hiện xét duyệt quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước theo quy định. 

2. Các hội có tính chất đặc thù có trách nhiệm quản lý, sử dụng và quyết toán 
kinh phí được ngân sách nhà nước bảo đảm, hỗ trợ đúng chế độ, công khai, minh 
bạch theo quy định hiện hành. 

Điều 5. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2012. 
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2. Quyết định này thay thế Quyết định số 21/2003/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 
năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các tổ 
chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp 
đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của nhà nước và Quyết định số 
247/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 21/2003/QĐ-TTg ngày 29 tháng 
01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ. 

3. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

THỦ TƯỚNG 
 

Nguyễn Tấn Dũng 
 

 
 


