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

Số: 110/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 thảng 8 năm 2013 

THÔNG Tư 
Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân 
sách nhà nước bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc công tác 

bảo vệ bí mật nhà nước • • 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước và các vãn bản hướng dẫn thi hành; 
Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước sổ 30/2000/PL-UBTVQH10 

ngày 28 tháng 12 năm 2000; 
Căn cứ Nghị định sổ ỉ 18/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ 

quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu to chức của Bộ Tài 
chính; 

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 21/02/2012 của Thủ tướng Chính 
phủ về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong 
tình hình mới; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế; 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định việc lập dự toán, 

quản lý, sử dụng và quyết toán kỉnh phí ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện 
nhiệm vụ chuyên môn thuộc công tác bảo vệ bỉ mật nhà nước như sau: 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 
kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc 
công tác bảo vệ bí mật nhà nước. 

2. Đối tượng áp dụng của Thông tư này gồm: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức 
Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc 
thù ở trung ương, địa phương được giao sử dụng ngân sách nhà nước trực tiêp 
thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc công tác bảo vệ bí mật nhà nướcỂ 

Điều 2. Nguồn kinh phí 

1. Nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc công tác bảo vệ 
bí mật nhà nước do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp hiện hành và 
được bố trí trong dự toán kinh phí được giao hàng năm của cơ quan, tô chức 
theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có 
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liên quan. 

2. Kinh phí bảo đảm cho công tác bảo vệ bí mật nhà nước phải được quản 
lý, sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ hiện hành và theo các quy định tại 
Thông tư này. 

Điều 3. Nội dung chi phục vụ nhiệm vụ chuyên môn công tác bảo vệ 
bí mật nhà nưóc 

1. Chi soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà 
nước. 

2. Chi kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 
có nội đung thuộc bí mật nhà nước. 

3. Chi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ bí mật nhà 
nước. 

4. Chi tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác bảo vệ bí mật 
nhà nước. 

5. Chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sơ kết, tổng kết về công tác bảo vệ bí 
mật nhà nước. 

6. Chi mua sắm trang thiết bị, máy móc, ứng dụng công nghệ thông tin 
phục vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bao gồm: hòm, tủ, máy tính, biến 
hiệu, con dấu; phần mềm bảo mật thiết bị, đường truyền bảo mật theo quy định 
của Luật Cơ yếu; thiết bị lun giữ và bảo quản tin, tài liệu mật; vật mang bí mật 
nhà nước; thiết bị bảo vệ và giám sát; tem kiểm tra an ninh; thiết bị tiêu hủy tài 
liệu, vật mang bí mật nhà nước. 

7. Chi khảo sát, vẽ sơ đồ và xây dựng Báo cáo xác định khu vực, địa 
điếm cấm theo quy định của Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn 
bản hướng dẫn đe báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. 

8. Chi thu thập tin, tài liệu phục vụ công tác xác minh, điều tra các vụ lộ, 
lọt bí mật nhà nước. 

9. Chi điều tra, khảo sát thống kê sổ liệu trong nước liên quan đến bảo vệ 
bí mật nhà nước. 

10. Chi hoạt động đàm phán, ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế, 
thỏa thuận quốc tế về việc cùng bảo vệ thông tin mật. 

11. Chi kiếm tra an ninh các thiết bị điện tử, phương tiện trước khi đưa 
vào sử dụng phục vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước, gồm: Thuê chuyên gia, 
phương tiện, thiết bị (trong trường hợp cán bộ, phương tiện, thiết bị của cơ 
quan an ninh không đáp ứng được yêu cầu kiểm tra thì người đứng đầu đơn vị 
kỹ thuật, nghiệp vụ quyết định việc thuê số lượng chuyên gia, phương tiện, 
thiết bị để thực hiện). 
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12. Chi thực hiện giảm mật, giải mật, tiêu hủy bí mật nhà nước theo quy 
định, gồm: 

a) Phân loại, tập họp lập danh mục, rà soát tài liệu, vật mang bí mật nhà 
nước cần giảm mật, giải mật, tiêu hủy để xây dựng Báo cáo thuyết minh tài 
liệu, vật mang bí mật cần tiêu hủy; 

b) Họp Hội đồng xác định giá trị tài liệu mật, xét huỳ tài liệu mật phải 
tiêu hủy; 

c) Thuê phương tiện vận chuyển tài liệu, vật mang bí mật từ địa điếm lưu 
giừ đến nơi tiêu hủy; thuê thiết bị thực hiện tiêu hủy. 

13. Chi khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác 
bảo vệ bí mật nhà nước. 

Điều 4. Mức chi 

1 ế Mức chi cụ thể theo phụ lục kèm theo Thông tư. 

2. Các mức chi quy định tại Thông tư này là mức chi tối đa. Căn cứ vào 
tình hình thực tế, tính chất phức tạp của từng nhiệm vụ chi và khả năng ngân 
sách, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định mức chi cụ thế cho phù hợp, 
đảm bảo không vượt quá mức chi quy định tại Thông tư này. 

3. Trường hợp nội dung chi chưa có quy định của cấp có thẩm quyền về 
chế độ định mức chi thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định mức chi 
căn cứ vào chế độ, định mức, đơn giá của ngành có công việc tương tự hoặc 
mức chi thực tế (có chứng từ hợp pháp, họp lệ) trong phạm vi dự toán được 
giao và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 

Điều 5. Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân 
sách nhà nước bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cho công tác bảo 
vệ bí mật nhà nước 

1. Hàng năm, căn cứ vào yêu cầu công tác bảo vệ bí mật nhà nước và căn 
cứ nội dung chi, mức chi quy định tại Thông tư này, các cơ quan, đơn vị được 
giao thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc công tác bảo vệ bí mật nhà nước 
lập dự toán kinh phí bảo đảm cho công tác bảo vệ bí mật nhà nước tống hợp 
chung trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của cơ quan, đơn vị mình 
gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 

2. Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo 
đảm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cho công tác bảo vệ bí mật nhà nước 
được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Ke toán và 
các văn bản hướng dẫn thi hành các Luật này. 
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Điều 6. Điều khoản thi hành 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2013. 

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc đề nghị các cơ quan, 
đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính đề nghiên cứu, sửa đối, bổ sung cho phù 
hợp 

Nơi nhận: 
- TTCP, các Phó TTCP; 
- VP Quốc hội, VP Chù tịch nước, VP CP; 
- VP TW và các Ban của Đàng; 
- Viện Kiểm sát nhàn dân tối cao; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán NN; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP 
- UBND các tình, t/p trực thuộc TW; 
- Cơ quan TW của các hội, đoàn thể; 
- Sở Tài chính, Sở Công an, Kho bạc NN các 
tinh, thành phố trực thuộc TW; 
- Cục Kiểm tra văn bàn Bộ Tư pháp; 
- Công báo, Website Chính phủ, Website Bộ Tài 
chính; 
- Lưu: VT, PC. 

KT. Bộ TRƯỞNG 
THỦ TRƯỞNG 

rương Chí Trung 
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