
G h i c h ú :
(1) Nếu số đơn vị trực thuộc nhiều, có thể đổi chỉ tiêu theo cột ngang thành chỉ tiêu theo hàng dọc; tổng 

hợp cả số phân bổ của các đơn vị tổ chức theo ngành dọc đã uỷ quyền cho các đơn vị cấp II phân bổ và giao dự 
Toán ngân sách cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc.

(2 ) Kinh phí mua sắm trang thiết bị, sửa chữa lớn ... đã giao trong dự toán
(3) Ví dụ: KBNN Hai Bà Trưng - Hà Nội.
(4) Đối với các nhiệm vụ chi cấp phát bàng hình thức lệnh chi tiền phải chi tiết vào từng lĩnh vực chi 

phần kinh phí không thực hiện tự chủ ( kinh phí không thường xuyên).
(5) Ngoài việc phục vụ cho dự kiến phân bổ dự toán ngân sách nhà nước, mẫu phụ lục này còn sư dụng 

để đơn vị dự toán cấp 1 báo cáo cơ quan tài chính, Kho bạc nhà nước đồng cấp tổng hợp quyết định giao dự toán 
cho đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc.
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N ộ i  dung
Tông C hi t iết theo đơn vị s ử  dụng

SO Đơn vị A Đơn vi B Đơn vị ....

1. Thu, chi ngân sách về phí, lệ phí

  Số thu phí, lệ phí.

i

2. Chí từ nguồn phí, lệ phí được để lại 

 Số phí, lệ  phí nộp ngân sách 

11. Dự toán chi NSNN

G iáo dục, đào tạo, dạy nghề

1  Kinh phi thường xuyên

Trong đó: kinh phí TK. 10% thục hiện điểu 
chinh tiền lương

1.2 Kinh phí không thường xuyêr/2)

Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện điều
c h i n h  t i ền  lương

2. Quản lý hành chính

 K i n h  phí thực hiện tự chù
í rong đỏ: kinh phí TK 10% thực hiện điều 

chỉnh Tiền lương

2 2 Kinh phí khòng thục hiện tự chủ(2)

Trong đó: kinh phỉ TK 10% thực hiện điểu 
; chinh tiền ỉương

3. Nghiền cứu khoa học
3 1 K i n h  phí thực hiện nhỉệm vụ khoa học công

; nghè
Trong đó: kinh phí TK. 10% thực hiện điều

chinh liên lương
  2 Kinh phí thường xuyên
Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện điều

chỉnh tiền lương
  Kinh phí không thường xuyên(2)

Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện điều
c h ỉ n h  l i ề n  l ư ơ n g

1
ị

KBNN nơi đơn vị SDNS giao dịch 
(Mã số KBNN)

KBNN.  
(Mã số)

KBNN  
(Mã số)

KBNN.  
(Mã số)

PHỤ LỤC SỐ 01

(Kèm theo công văn (theo các mẫu số la, 1b, 1c) số .........ngày ........ của .......... )
_____________________ _______ ____________ Đơn vị: 1. 000 đồng



li

Mẫu số 2a
 BỘ CỘNG HOÀ XẲ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

____  Độc lập - Tự do -H ạ n h  phúc
SỐ:......../..... (ĐV)   _______________

...... , ngày .......... th ả n g ........năm

QUYẾT ĐỊNH (I) 

về việc giao dự toán ngân sách nhà nước n ă m ......

BỘ TRƯỞNG BỘ

- Căn cứ Nghị định s ố ..... n g ày ....... của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền
hạn và tổ chức bộ máy của B ộ ........

- Căn cứ Quyết định s ố ..... . ngày ..... của Thủ tướng Chính phủ về giao
dự toán NSNN n ăm ..... .

- Căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số.......  ngày............về
phương án phân bổ ngân sách năm....

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi NSNN n ă m ...... cho các đơn vị sử dụng
ngân sách trực thuộc Bộ... theo phụ lục(2) đính kèm .

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách n ăm ..... được giao, Thủ trưởng các
đơn vị tô chức thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản 
hướng dẫn thực hiện.

Điều 3, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị chịu 
trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
-KBNN;
- Đơn vị sử dụng ngân sách;
- KBNN nơi giao dịch ( gửi qua 
đơn vị sử dụng ngân sách);

- Lưu..........

Bản tổng hợp của các 
đơn vị trực thuộc Bộ 

Bản chi tiết cùa từng 
đơn vị sử dụng ngân 
sách

BỘ TRƯỞNG
(Ký  tên, đóng dấu)

(1) Mẫu này áp dụng cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở 
trung ương.

(2) Mẫu phụ lục sổ 02; riêng đối với bảo cáo gửi Bộ Tài chính và KBNN thực hiện theo mẫu phụ lục 
sổ 01 (tổng hợp các đom vị).
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Số ............. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

(ĐV) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

M ẫu số 2b

...... , ngày...........th á n g ......... năm ..........

QUYẾT ĐỊNH (1) 
v ề  việc giao dự toán ngân sách nhà nước n ă m ......

GIÁM Đ ố c  s ở ..................

- Căn cứ Quyết định s ố ..... n g ày ....... của Uỷ ban nhân dân... về nhiệm
vụ, quyền hạn và tô chức bộ máy của S ở ......

- Căn cứ Quyết định s ổ ........n g ày ...... của Uỷ ban nhân d â n ...... về giao
dự toán NSNN năm .....

Căn cứ ý kiến của Sở Tài chính tại văn bản số..... ngày......về phương án I
phân bô ngân sách năm......... I

QUYẾT ĐỊNH:

Điều I. Giao dự toán thu, chi NSNN n ă m .......cho các đơn vị sử dụng
ngân sách trực thuộc Sở... theo phụ lục(2) đính kèm .

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách năm ..... được giao, Thủ trưởng các
đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản 
hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị chịu 
trách nhiệm thi hành quyết định này./.

GIÁM ĐỐC
Bân tổng hợp của các (Ký tên, đóng dấu)
đơn vị trực thuộc Sở

Bản chì tiết cùa từng 
đơn vị sử dụng ngân 
sách

 Mẫu này áp dụng cho các sở, ban, ngành thuộc cấp tỉnh.  

  Mẫu phụ lục số 02; riêng đổi với báo cáo gửi Sở Tài chính và KBNN tỉnh thực hiện theo mẫu phụ I

lục số 01 (tổng hợp các đơn vị). I

N o i n h ận :

- Sở Tài chính;

- K BNN tinh (thành phố);

Đơn vị sử dụng ngân sách;

KBNN nơi giao dịch (gửi qua 
đan VI sử dụng ngân sách);

* Lưu..........
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Mấu số 2c

PHÒNG.............  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Đ ộ c  l ậ p - T ự  d o  -  H ạ n h  p h ú c
Số:........ / ..... (ĐV)  

...... , ngày.......... th ả n g ......... năm .........

QUYẾT ĐỊNH (1) 

v ề  việc giao dự toán ngân sách nhà nước n ă m ......

TRƯỞNG PHÒNG........... ......

- Căn cứ Quyết đinh s ố ..... n g ày ....... của Uỷ ban nhân dân ... về nhiệm
vụ, quyên hạn và tô chức bộ máy của P hòng.....

- Căn cứ Quyết định s ố ....... ngày  của Uỷ ban nhân dân về giao dự
toán NSNN n ăm ....

- Cặn cứ ý kiến của Phòng Tài chính tại văn bản số..... ngày......về phương
án phân bô ngân sách năm....

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi NSNN n ă m ......  cho các đơn vị sử dụng
ngân sách trực thuộc Phòng ... theo phụ lục(2)đính kèm .

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách năm ...... được giao, Thủ trưởng các
đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản 
hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Noi nhận: TRƯỞNG PHÒNG

- Phòng Tài chính...; Bản tổng hợp của các (Ký tên, đóng dấu)
_ _ đơn vị trục thuộc Phòng

- KBNN huyện (thị xã,...);
Bản chị tiết cứa đơn vị

“ Đơn vị sử dụng ngân sách;

- Lưu............

(1) Mẫu này áp dụng cho các phòng, ban thuộc cấp huyện.

(2) Mẫu phụ lục số 02; riêng đổi với báo cáo gửi phòng Tài chính và KBNN Huyện thực hiện theo mẫu 

phụ lục số 01 (tổng hợp các đơn vị).
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PHỤ LỤC SỐ 02
DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM........

Đơn vị  (Đơn vị sử  dụng ngân sách)
Mã số: (Đơn vị sử  dụng ngân sách)

(Kèm theo quyết định (theo các mẫu số 2a, 2b, 2c) sỗ : ..............của .............. )

Đơn vị: 1. 000 đồng

G h i chú:

( 1  Chi thanh toán cá nhân, chi thường xuyên thực hiện rút đự toán đều theo từng tháng trong năm để 
chi theo chế độ quy định. Chi mua sắm, sửa chữa lớn, chỉ sự nghiệp kinh tế rút dự toán theo tiên độ thực hiện 
thực tế và chế độ. tiêu chuẩn, định mức đã ban hành.

(2) Trong trường hợp uỷ quyền cho các đơn vị dự toán cấp 11 phân bô và giao dự toán cho các đơn V Ị  

sử dụng n g â n  sách thì do thủ trưởng đơn vị đự toán cấp II ký theo ủy quyền của thủ trưởng đơn vị dự toán cấp   
í 3) Chi tiết: các khoản chi bằng lệnh chi tiền; ghi thu ghi chi các dự án ODA.

Nội dung Tổng số

1. Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 

1. Số thu phí, lệ ph ỉ
■ Học phi

ị

2. Chi từ nguồn thu phí, lệ ph í  được để lại

Học phi Ị
I

s ố phí, lệ phí nộp NSNN
!

n . Dự toán chi ngân sách nhà nước

1. Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

 Kinh phí thường xuyên

T rong dỏ: kinh phí TK 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương 

  Kinh phí không thường xuyên

TRong đó: kinh phí TK 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương 

1. Quản lý hành chính

2.1 Kinh phí thực hiện tự chủ

Tronự đó: kinh phí TK 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

2 2  Kinh phí không thực hiện tự chủ

Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện điểu chỉnh tiền lương 

3. Nghiên cứu khoa học
3 1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 

Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương 

3 2 Kinh phí thường xuyên

Trong đó: kình phí TK 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương 

3.3 Kinh phí không thường xuyên

Trong đó : kình phí TK 10% thực hiện điều chinh tiền lương

4. ...
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TỈNH, THÀNH PHÓ.............  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI CHÍNH ............... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...   ngày...... tháng..... năm.....

Mầu số 3

TỔNG HỢP NHU CẦU RÚT VỐN BỎ SUNG CÓ MỤC TIÊU 
TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
_____________________ _______ ___ __________________ Đơn vị: 1.000 đồng

Nội dung

Dự toán 
giao 

(gom cả 
sổ đa 

ứng, số 
tạm 
cap)

Khối lượng thực 
hiện theo kể 

hoạch vốn, dự 
án ngân sách đã 
được giao đến 
thời điểm báo 
cáo và số tạm 

ứng theo chế độ 
chưa thanh toán

Sổ đã rút 
dư toán 
đến thời 
điểm báo 
cáo (cồm 
cả so đã 
ứng, sổ 

tạm cấp)

Dự kiến 
nhu cầu 
vốn để 

thực hiện 
30 ngày 
tiếp theo

Số đề nghị 
rút dự 
toán

T ống s ố :
1. Vốn đầu tư (trong nước, viện trợ bằng tiền 
không kể Chương trình MTQG)
2. Vốn các chương trình, mục tiêu (1):
- Chương trinh MTQG Việc làm và dạy nghề
- Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững
- Chương trình MTQG Dân số và Kế hoạch hoá 
gia đình
- Chương trình MTQG Y tá
- Chương trình MTQG Nước sạch và vệ sinh 
môi trường nông thôn
- Chương trình MTQG Văn hoá
- Chương trình MTQG Giáo dục và Đào tạo
- Chương tình MTQG Phòng, chống tội phạm
- Chương trình MTQG Phòng, chống ma tuý
- Chương trình MTQG Vệ sinh an toàn thực phẩm
- Chương trình MTQG Sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả
- Chương trình MTQG ứng phó với biến đổi khí 
hậu
- Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới
- Chương trình MTQG Phòng chống HIV/AIDS
- Chương trình MTQG Đưa thông tin về cơ sở 
miền núi, vùng sâu, vùng xạ, biên giới và hải đảo
- Chương trình MTQG Khắc phục ô nhiễm và cải 
thiện môi trường
3. Vốn sự nghiệp (chi tiết theo các chính sách, 
chế độ lớn không kể Chương trình MTQG):
- Kinh phỉ thực hiện Nghị định số 67/2007/NĐ-CP; 
Nghị đính số 13/2010/NĐ-CP

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH
- KBNN tinh, thành p h ổ .............; (Ký tên, đóng dấu)
- Lưu.........

Ghi ch ủ : Đối với chương trình mục tiêu quốc gia theo danh mục các chương trình mục tiêu quốc gia được 
Chính phù quyết định cho giai đoạn 2011-2015.
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Không ghi vào 
kh u  vực này GIẤY  RÚT DỰ TOÁN 

BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 
Tháng.....năm 20......

C ăn cứ dự toán NS...............................................................bỗ sung cho NS.

Đ ề nghị KBNN.........................................................................................................

Chi NS (Cấp). ................................................. Tài khoản...............................

Cho NS (Cấp) ; ................................................... Tài khoản..................................

Theo chi tiẻt

Niên đ ộ : ...
Số:..............

Mẫu số: C2-09/NS

PHÀN KBNN GHI

Nợ T K ..........................

CÓ TK ..........................

Mã q u ỹ ......Mã ĐBHC.

Mã K BNN.................. .

Diên giải
Mã

nguồn
NS

Mã
Chương

Mã
ngành

KT

Mã
NDKT Số tiền

  Bổ sunq cân đối nqân sách
—

2- Bổ sung có mục tiêu

Tổng cộng (1+2): Ị

Tổng số tiền ghi bằng chữ 

Ghi chú : KBNN đồng thời hạch toán sổ thu bổ sung từ NS (cẩp)...........cho NS c ấ p )............. theo chi tiết

sau

C h ú  ý  s ố  thu. chi bổ sung cân đỗi ngân sách và thu, chi bổ sung có mục tiêu p hải thống 
nhất

. 5 1

Ị

Diễn giải
Mã

nguồn
NS

Mã
Chương

Mã
ngành

KT

Mã
NDKT Số tiền

I 1. bổ sung cân đối ngân sách
• 2 . Bổ sung có muc tiêu 

Tống cộng (1+2):

CƠ QUAN TÀI CHÍNH (UBND xã)

Ngày .... tháng .... năm ..........

KHO BẠC NHÀ NƯỚC 

Ngày........ tháng........ năm ..........

Kế toán trưởng Thủ trưởng(Chủ tịch xã) Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc




