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Số: 46/2012/QĐ-TTg 
 

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

 
Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2012 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc quản lý sử dụng phí cho vay lại và 
phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2012 - 2015 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

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

Căn cứ Luật Quản lý nợ công ngày 17 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 78/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Chính 
phủ về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 15/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Chính 
phủ về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính 
phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí 
quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc quản lý sử dụng phí cho 
vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2012 - 2015. 

 Điều 1. Bộ Tài chính thực hiện thu phí cho vay lại theo quy định tại khoản 1, 
Điều 10 Nghị định 78/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ và 
trích một phần phí bảo lãnh theo quy định tại khoản 3, Điều 12 Nghị định số 
15/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ từ thời điểm các Nghị 
định này có hiệu lực thi hành. Việc quản lý, theo dõi, hạch toán kế toán và thống 
kê, báo cáo đối với các khoản phí thu được thực hiện theo quy định của pháp luật 
hiện hành.  

Điều 2. Bộ Tài chính sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phí bảo 
lãnh được trích theo quy định tại Điều 1 Quyết định này như sau:  

1. Trích 40% số tiền thu được từ phí cho vay lại và phí bảo lãnh để đưa vào 
Quỹ tích lũy trả nợ;  

2. Số tiền 60% còn lại được sử dụng cho các mục đích sau:  
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a) Bổ sung kinh phí để tăng cường hiệu quả công tác quản lý nợ công theo các 
đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt, gồm: 

- Đầu tư trang bị cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác quản lý nợ công; xây 
dựng cơ sở dữ liệu về nợ công;  

- Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ để nâng cao năng lực của đội ngũ 
cán bộ làm công tác quản lý nợ công.  

b) Chi khen thưởng cho các tập thể, cá nhân ngoài đơn vị trực tiếp thực hiện 
công tác quản lý nợ công tại Bộ Tài chính có thành tích đóng góp trực tiếp cho 
hoạt động quản lý nợ công. Mức chi tối đa bằng một tháng lương thực hiện trong 
năm của đơn vị trực tiếp thực hiện công tác quản lý nợ công tại Bộ Tài chính. 

c) Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ chi theo quy định tại điểm a, điểm b nêu 
trên, kinh phí tiết kiệm được còn lại (nếu có), đơn vị trực tiếp thực hiện công tác 
quản lý nợ công tại Bộ Tài chính được sử dụng cho các mục đích chi theo quy định 
tại điều 8 Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính 
phủ quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh 
phí quản lý hành chính đối với cơ quan quản lý nhà nước.  

Mức chi khen thưởng, phúc lợi tại đơn vị trực tiếp thực hiện công tác quản lý 
nợ công tại Bộ Tài chính tối đa không quá 3 tháng tiền lương thực hiện trong năm. 

d) Số kinh phí còn lại sau khi đã sử dụng cho các nội dung trên đây được 
chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng cho các mục đích theo quy định.  

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc quản lý, sử dụng các 
khoản phí theo quy định tại Quyết định này, bảo đảm công khai, minh bạch và phù 
hợp với quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 
của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và 
kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước. 

Bộ Tài chính đánh giá kết quả thực hiện hàng năm và Quý III năm 2015 
tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện cả giai đoạn 2012 - 2015, trên cơ sở đó 
phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ cơ chế cho giai 
đoạn tiếp theo. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2012 
và áp dụng từ năm ngân sách 2012 đến năm 2015.  

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
THỦ TƯỚNG 

 
Nguyễn Tấn Dũng 

  


