
PHỤ LỤC
(Kèm theo Thông tư sổ 05/2014/TT-BTC ngày 06/01/2014 của Bộ Tài chính quy định về quản 

lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử 
dụng von ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ)

Mẫu số: 01(i) /DT- QLDA

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

......... , ngày tháng năm

BẢNG TÍNH NGUỒN THU THEO D ự  ÁN

Chủ đầu tư:
BQLDA:
Tên dự án:
Thời gian thực hiện dự án: Từ tháng...năm.... đến tháng...năm....

Đơn vị tính: ...đồng

TT Nội dung công việc, diễn giải Kết quả

I
Chi phí quản lý dự án (hoặc chi phí quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch): 
(Phương pháp tính theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng)

G q l d a

II
Các khoản chi phí tư vấn đầu tư xây dựng do chủ đầu tư, BQLDA thực 
hiện (nếu có):
(Phương pháp tính theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng)

G tv

1
2

III Dự kiến những công việc thuộc chi phí QLDA cần thuê tư vấn (nếu có): G  XTV
1
2

IV Tông mức kinh phí do chủ đâu tư, BQLDA được sử dụng 
( G q l d a  (CĐT) = I + II - 111):
Trong đó: - Chủ đầu tư sử dụng:

- BQLDA sử dụng:

G q l d a  (CĐT)

Dự kiến phân bồ cho các năm:
Năm thực hiện Phân bô chung 

(.... đồng)
Chủ đâu tư sử dụng

(...đồng)
BQL sử dụng

(... đồng’)
20...
20...

Dự phòng

Người lập biểu THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên) (Kỷ, đỏng dấu, ghì rõ họ tên)
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Mẫu số: 02/DT- QLDA

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

......... , ngày tháng năm

D ự  TOÁN THU QUẢN LÝ D ự  ÁN NĂM 20...
Đơn vị: (Tên chủ đầu tư / BQLDA).

Đơn vị tỉnh:...

TT Danh mục dự án

nri ATông 
kinh phi 
sử dụng 
theo dư 

án

Luỹ kế 
kỉnh phí đã 

sử dung 
các năm 

trước

Kinh phí dự kiên sử 
dụng năm kế hoạch

Kinh phí 
còn để sử 
dung các 
năm sauSố tiền Tỷ lệ (1) 

(%)
1 2 3 4 5 6 7=3-4-5

Tông cộng 100
I Nguồn kinh phí năm trước chuyển sang
II Nguồn trích từ các dự án được giao quản lý
1 Dư án...
2 Dư án...
3 Dư án...

• • •

III
9 r

Dự án bô sung trong năm (nêu có) (2)
1 Dư án...
2 Dư án...

IV Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ tư vấn (nếu có) đã trừ các khoản thuế phải nộp
1
2

V Nguồn thu từ bán hồ sơ mời thầu và nguồn thu hợp pháp khác

Người lập biểu Kế toán trưởng THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Kỷ, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
(1) Tỷ lệ (%) bằng Số tiền dự kiến trích của từng dự án chia cho Tổng số tiền dự kiến 

trích sử dụng trong năm kế hoạch nhân 100%.
(2) Trong quá trình thực hiện, nếu được giao bổ sung dự án, chủ đầu tư/BQLDA lập bổ 

sung Bảng này, ghi rõ ngày tháng năm lập bổ sung, số tiền trích từ các dự án bổ sung để thực 
hiện quản lý, xác định lại tỷ lệ trích ở Cột 6 cho từng dự ẩn trên tổng số dự kiến trích làm cơ sở 
để phê duyệt điều chỉnh hoặc bổ sung dự toán chi phí quản lý dự án năm..
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Mẩu số 03/DT- QLDA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN ĐƠN VỊ Độc lập — Tự do- Hạnh phúc

......... , ngày tháng năm

BẢNG TÍNH LƯƠNG NĂM .......

SỐ
TT

Họ và tên
Mã
số

ngạch

Hệ sô 
lương

Hệ sô 
phụ cấp 
chức vụ

Hệ sô 
phụ cấp 

khu 
vực

Hệ sô 
phụ 
cấp 

khác

Cộng 
hệ số

Tiên 
lương và 
phụ cấp 

một 
tháng

Sô
tháng

Tiên 
lương và 
phụ cấp 
cả năm

Phụ cấp kiêm 
nhiệm

Hệ sô Thành
tiền

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
I Cán bộ hưởng lương từ dự án

II Cán bộ hưởng lương họp đông QLDA

III Cán bộ kiêm nhiệm QLDA

T ông cộng

Người lập biểu Kế toán trưởng THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Kỷ, ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghì rõ họ tên)
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Mẩu số: 04/DT-QLDA

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

......... , ngày tháng năm

D ự  TOÁN CHI QUẢN LÝ D ự  ÁN NĂM...
Tên Chủ đầu tư / BQLDA:.....................

Đơn vị tính:...

TT Nội dung
Năm báo cáo Dự kiến 

mức chi 
năm kế 
hoạch

Dự toán 
được 
duyệt

Thực
hiện

1 2 3 4 5

Tổng cộng
1 Tiên lương

1.1 Lương theo chê độ
1.2 Chi thu nhập tăng thêm
2 Tiên công
3 Các khoản phụ cấp lương
4 Chi tiên thưởng
5 Chi phúc lợi tập thê
6 Các khoản đóng góp
7 Thanh toán dich vu
8 Chi mua vật tư văn phòng
9 Chi thanh toán thông tin, tuyên truyên
10 Chi hội nghị
11 Chi công tác phí
12 Chi thuê mướn
13 Chi đoàn ra
14 Chi đoàn vào
15 Chi sửa chữa tài sản
16 Chi mua săm tài sản phục vụ quản lý
17 Chi phí khác
18 Dự phòng

Người lập biểu Phụ trách kế toán THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
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Mầu số: 05/DT-QLDA

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

......... , ngày tháng năm

D ự  TOÁN CHI QUẢN LÝ D ự  ÁN NĂM...
Tên Chủ đầu tư / BQLDA:.....................

Đơn vị tỉnh:...

TT Nội dung
Năm báo cáo Dự kiến 

mức chi 
năm kế 
hoạch

Dự toán 
được 
duyệt

Thực
hiện

1 2 3 4 5

Tổng cộng
I Chi thường xuyên
1 Tiên lương

1.1 Lương theo chê độ
1.2 Chi thu nhập tăng thêm
2 Tiên công
3 Các khoản phụ cấp lương
4 Chi tiên thưởng
5 Chi phúc lợi tập thê
6 Các khoản đóng góp
7 Thanh toán dich vu
8 Chi mua vật tư văn phòng
9 Chi thanh toán thông tin, tuyên truyền
10 Chi hội nghị
11 Chi công tác phí
12 Chi thuê mướn
13 Chi đoàn ra
14 Chi đoàn vào
15 Chi sửa chữa tài sản
16 Chi phí khác
17 Dự phòng
II Chi không thường xuyên
1 Chi đâu tư xây dựng cơ bản
2 Mua săm trang thiết bị, tài sản dùng cho quản 

lý dự án
3 Sửa chữa lớn tài sản cô đinh
4 Chi thực hiện tinh giản biên chê (nêu có)
5 Chi khác

Người lập biểu Phụ trách kế toán THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên) (Kỷ, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 01/QĐ -  QLDA

Số : /QĐ- •
...... , ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH 
V/v Phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm

Cơ QUAN DUYỆT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
_________  Độc lập -  Tự do-Hạnh phúc

THỦ TRƯỞNG C ơ  QUAN PHÊ DUYỆT

Căn c ứ ............
Căn cứ Thông tư số ... ngày ... của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng 

các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng 
vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ;

Xét đề nghị của ....

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm....
Của Chủ đầu tư (hoặc Ban quản lý dự án)...

Giá trị dự toán được duyệt là : .... đồng.
Chi tiết như sau:

TT Nội dung Số tiền 
(đồng)

1 . 2 3
A D ự  TOÁN THU

Tổng cộng

1 Nguồn kinh phí năm trước chuyển sang

2 Nguồn trích từ các dự án được giao quản lý

3 Dự án bổ sung trong năm (nếu có)

4 Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ tư vấn (nếu có) đã trừ các 
khoản thuế phải nộp

5 Nguồn thu từ bán hồ sơ mời thầu và nguồn thu hợp pháp khác

B DỰ TOÁN CHI

Tổng cộng
1 Tiên lương

1.1 Lương theo chê độ
1.2 Chi thu nhập tăng thêm
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2 Tiền công
3 Các khoản phụ cấp lương
4 Chi tiên thưởng
5 Chi phúc lợi tập thê
6 Các khoản đóng góp
7 Thanh toán dịch vu
8 Chi mua vật tư văn phòng
9 Chi thanh toán thông tin, tuyên truyền
10 Chi hội nghị
11 Chi công tác phí
12 Chi thuê mướn
13 Chi đoàn ra
14 Chi đoàn vào
15 Chi sửa chữa tài sản
16 Chi mua săm tài sản phục vụ quản lý
17 Chi phí khác
18 Dự phòng

Điều 2: Chủ đầu tư, Giám đốc BQLDA và các đơn vị có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN PHÊ  DUYỆT
- Chủ đầu tư; (Kỷ, ghi họ tên, đóng dấu)
- BQLDA....;
- KBNN nơi mở tài khoản;
- Lưu:
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Mầu số 02/QĐ-QLDA

Số : /QĐ-
......... , ngày thảng năm

QUYẾT ĐỊNH 
V/v Phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm

Cơ QUAN DUYỆT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
_________  Độc lập -  Tự do-Hạnh phúc

THỦ TRƯỞNG C ơ  QUAN PHÊ DUYỆT

Căn c ứ ............
Căn cứ Thông tư số ... ngày ... của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng 

các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng 
vốn Ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ;

Xét đề nghị của .... ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm....
Của Chủ đầu tư (hoặc Ban quản lý dự án)...

Giá trị dự toán được duyệt là : .... đồng.
Chi tiết như sau:

TT • Nội dung Số tiền 
(đồng)

1 2 3
A D ự  TOÁN THU

Tổng cộng

1 Nguồn kinh phí năm trước chuyển sang

2 Nguồn trích từ các dự án được giao quản lý

3 Dự án bổ sung trong năm (nếu có)

4 Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ tư vân (nêu có) đã trừ các 
khoản thuế phải nộp

5 Nguồn thu từ bán hồ sơ mời thầu và nguồn thu hợp pháp khác

B D ự  TOÁN CHI

Tổng cộng
I Chi thường xuyên
1 Tiên lương
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1.1 Lương theo chế độ
1.2 Chi thu nhập tăng thêm
2 Tiên công
3 Các khoản phụ cấp lương
4 Chi tiên thưởng
5 Chi phúc lợi tập thê
6 Các khoản đóng góp
7 Thanh toán dịch vụ công cộng
8 Chi mua vật tư văn phòng
9 Chi thanh toán thông tin, tuyên truyền
10 Chi hội nghị
11 Chi công tác phí
12 Chi thuê mướn
13 Chi đoàn ra
14 Chi đoàn vào
15 Chi sửa chữa tài sản
16 Chi phí khác
17 Dự phòng
II Chi không thường xuyên
1 Chi đâu tư xây dựng cơ bản
2 Mua săm trang thiêt bị, tài sản dùng cho quản lý dự án
3 Sửa chữa lớn tài sản cô đinh
4 Chi thực hiện tinh giản biên chê (nêu có)
5 Chi khác

Điều 2 : Chủ đầu tư, Giám đốc BQLDA và các đơn vị có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG c ơ  QUAN PHÊ DUYỆT
- Chủ đầu tư; (Ký, ghi họ tên, đỏng dấu)
- BQLDA....;
- KBNN nơi mở tài khoản;
- Lưu:
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Mầu số 01/QT-QLDA

......... , ngày tháng năm...

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU, CHI QUẢN LÝ D ự  ÁN
N ăm ..........

Tên Chủ đầu tư/ BQLDA:...
- Dự toán được duyệt theo Quyết định số.... ngày....tháng....năm....:
- Kinh phí quyết toán trong năm:
- Kinh phí chuyển năm sau:
Chi tiết như sau:

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

TT N ội dung

Dự toán 
được duyệt 

(Đồng)

Đê nghị 
quyết toán 

(Đồng)
1 2 3 4

A NGUỒN THU

Tổng cộng

1 Nguồn kinh phí năm trước chuyển sang

2 Nguồn trích từ các dự án được giao quản lý

3 Dự án bổ sung trong năm '

4 Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ tư vân đã trừ các 
khoản thuế phải nộp

5 Nguồn thu từ bán hô sơ mời thâu và nguồn thu hợp 
pháp khác

B CÁC KHOẢN CHI

Tổng cộng
1 Tiền lương

1.1 Lương theo chế độ

1.2 Chi thu nhập tăng thêm

2 Tiền công

3 Các khoản phụ cấp lương

4 Chi tiền thưởng

5 Chi phúc lợi tập thể

6 Các khoản đóng góp

7 Thanh toán dịch vụ công cộng
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8 Chi mua vật tư văn phòng

9 Chi thanh toán thông tin, tuyên truyền

10 Chi hội nghị

11 Chi công tác phí

12 Chi thuê mướn

13 Chi đoàn ra

14 Chi đoàn vào

15 Chi sửa chữa tài sản

16 Chi mua sắm tài sản phục vụ quản lý

17 Chi phí khác

Chủ đâu tư/ BQLDA Kho bac Nhà nước....
Kê toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu)

Xác nhận:
- Kinh phí đã thanh toán theo đúng chế độ 
trong năm (20....)là: .... đồng;
- Kinh phí còn dư là:....  đồng;

Phụ trách thanh toán Thủ trưởng đơn vị
(Kỷ, ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu)

THỦ TRƯỞNG C ơ  QUAN PHÊ DUYỆT
(Kỷ, ghi họ tên, đóng dấu)

Nơi nhận:
- Chủ đầu tư;
- BQLDA....;
- KBNN nơi mở tài khoản;
- Lưu:
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Mầu số 02/QT-QLDA 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập -  Tự do- Hạnh phúc

......... , ngày tháng năm...

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU, CHI QUẢN LÝ D ự  ÁN
N ăm ..........

Tên Chủ đầu tư/ BQLDA: • ■ •
- Dự toán được duyệt theo Quyết định số ngày....tháng....năm....:
- Kinh phí đề nghị quyết toán:
- Kinh phí đề nghị chuyển năm sau:

Chi tiết như sau:

TT N ội dung

Dự toán 
được duyệt 

(Đồng)

Đê nghị 
quyết toán 

(Đồng)
1 2 3 4

A NGUỒN THU

Tổng cộng

1 Nguồn kinh phí năm trước chuyển sang

2 Nguồn trích từ các dự án được giao quản lý

3 Dự án bổ sung trong năm

4 Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ tư vấn đã trừ các 
khoản thuế phải nộp

5 Nguồn thu từ bán hồ sơ mời thầu và nguồn thu họp 
pháp khác

B CÁC KHOẢN CHI

Tổng cộng
I Chi thường xuyên
1 Tiền lương

1.1 Lương theo chế độ
1.2 Chi thu nhập tăng thêm
2 Tiền công
3 Các khoản phụ cấp lương
4 Chi tiền thưởng
5 Chi phúc lợi tập thể
6 Các khoản đóng góp
7 Thanh toán dịch vụ công cộng
8 Chi mua vật tư văn phòng
9 Chi thanh toán thông tin, tuyên truyền
10 Chi hội nghị
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11 Chi công tác phí
12 Chi thuê mướn
13 Chi đoàn ra
14 Chi đoàn vào
15 Chi sửa chữa tài sản
16 Chi phí khác
II Chi không thường xuyên
1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản

2 Mua săm trang thiết bị, tài sản dùng cho quản lý dự 
án

3 Sửa chữa lớn tài sản cố định
4 Chi thực hiện tinh giản biên chế (nếu có)
5 Chi khác

Chủ đâu tư/ BQLDA Kho bạc Nhà nước....
Kê toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu)

Xác nhận:
- Kinh phí đã thanh toán theo đứng chế độ 
trong năm (20....)là: .... đồng;
- Kinh phí còn dư là:....  đồng;

Phụ trách thanh toán Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên) (Kỷ tên, đóng dấu)



Mầu số 03/QT -  QLDA
(dùng cho BQLDA nhóm II)

Cơ QUAN DUYỆT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
_________  Độc lập -  Tự do-Hạnh phúc

S ố : /QĐ- ' , „......... , ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH 
V/v Phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm

THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN PHÊ DUYỆT

Căn c ứ .............
Căn cứ Thông tư số ... ngày ... của Bộ Tài chính quy định về quản 

lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, 
ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính 
phủ; ^

Xét đề nghị của ....

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm .... 
Của Chủ đầu tư (hoặc Ban quản lý dự án)...

TT Nội dung
Dự toán 

được duyệt 
(đồng)

Quyết
toán

(đồng)

1 2 3 5
A NGUỒN THU

Tổng cộng

1 Nguồn kinh phí năm trước chuyển sang

2 Nguồn trích từ các dự án được giao quản lý

3 Dự án bổ sung trong năm (nếu có)

4 Nguôn thu từ hoạt động dịch vụ tư vân (nêu có) đã trừ 
các khoản thuế phải nộp

5 Nguồn thu từ bán hồ sơ mời thầu và nguồn thu hợp 
pháp khác

B CÁC KHOẢN CHI

Tổng cộng
I Chi thường xuyên
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1 Tiền lương
1.1 Lương
1.2 Thu nhập tăng thêm
2 Tiên công
3 Các khoản phụ CẤP lương
4 Chi tiên thưởng
5 Chi phúc lợi tập thê
6 Các khoản đóng góp
7 Thanh toán dịch vụ công cộng
8 Chi mua vật tư văn phòng
9 Chi thanh toán thông tin, tuyên truyền
10 Chi hội nghị
11 Chi công tác phí
12 Chi thuê mướn
13 Chi đoàn ra
14 Chi đoàn vào
15 Chi sửa chữa tài sản
16 Chi phí khác
II Chi không thường xuyên
1 Chi đâu tư xây dựng cơ bản
2 Mua sắm trang thiết bị, tài sản dùng cho quản lý dự án
3 Sửa chữa lớn tài sản cô đinh
4 Chi thực hiện tinh giản biên chê (nêu có)
5 Chi khác

Điều 2: Chủ đầu tư, Giám đốc BỌLDA và các đơn vị có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
-  Chủ đẩu tư;
- BQLDA....;
- KBNN nơi mở tài khoản;
- Lưu:

THỦ TRƯỞNG C ơ QUAN PHÊ DUYỆT
(Kỷ, ghi họ tên, đóng dấu)
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