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BỘ TÀI CHÍNH 
 

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

 
Số: 143/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2014 
 

THÔNG TƯ 
Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện 
Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, 

khu chế xuất đến năm 2020” từ nguồn ngân sách nhà nước 
 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước; 
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; 
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính 

phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 
Thực hiện Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư 
thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020”; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí thực hiện Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu 
vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020” từ nguồn ngân sách nhà nước. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này hướng dẫn về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh 

phí từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ 
độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020” theo 
quy định tại Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng 
Chính phủ. 

2. Đối tượng áp dụng 
a) Các cơ quan Trung ương, địa phương được giao nhiệm vụ thực hiện Đề án; 
b) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân khác có liên quan. 
Điều 2. Nguyên tắc sử dụng kinh phí thực hiện Đề án 
1. Kinh phí thực hiện Đề án thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm theo 

phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành quy định tại Luật Ngân sách Nhà 
nước và được bố trí trong dự toán của các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ 
trì thực hiện nhiệm vụ.  
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2. Kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn ngân sách nhà nước được quản lý, sử 
dụng đúng mục đích, chế độ, tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước và theo các quy 
định cụ thể tại Thông tư này.  

Điều 3. Nội dung chi 
1. Nội dung chi do các cơ quan Trung ương thực hiện: 
a) Chi các hoạt động triển khai, giám sát, đánh giá, tổng kết việc thực hiện 

Đề án, gồm: 
- Chi tổ chức hội nghị giới thiệu, hội nghị tập huấn triển khai Đề án; hội thảo 

trao đổi kinh nghiệm; các hội nghị sơ kết, tổng kết cấp Trung ương; 
- Chi xây dựng bộ chỉ số giám sát, đánh giá thực hiện Đề án; giám sát tiến độ, 

hiệu quả thực hiện Đề án định kỳ, hàng năm hoặc đột xuất;  
- Chi công tác phí đi chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án; chi viết 

báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Đề án; chi tiền lương làm việc vào 
ban đêm, làm thêm giờ (nếu có); chi văn phòng phẩm, vật tư, trang thiết bị và các 
chi phí khác phục vụ trực tiếp hoạt động của bộ phận giúp việc Đề án. 

b) Chi điều tra, khảo sát số lượng con công nhân lao động khu công nghiệp, 
khu chế xuất dưới 36 tháng tuổi và thực trạng trông giữ trẻ của các gia đình và các 
nhóm trẻ; rà soát các cá nhân, tổ chức có điều kiện thành lập nhóm trẻ; 

c) Chi xây dựng tài liệu cho các cuộc tập huấn, bồi dưỡng, tài liệu truyền thông 
để hỗ trợ nâng cao năng lực cho người quản lý, giáo viên, bảo mẫu các nhóm trẻ 
độc lập tư thục và các bà mẹ, người chăm sóc trẻ dưới 36 tháng tuổi tại các khu 
vực khu công nghiệp, khu chế xuất, gồm: 

- Tài liệu cho các cuộc đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và 
đạo đức lương tâm nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên và bảo mẫu tại các nhóm trẻ 
độc lập tư thục; tài liệu về kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ em cho các bà mẹ;  

- Tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực về giám sát và tham gia công 
tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em cho cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp; 

- Chi biên soạn tài liệu truyền thông về chăm sóc và phát triển trẻ em. 
d) Chi các hoạt động truyền thông, tư vấn chăm sóc con cho công nhân lao 

động tại khu công nghiệp, khu chế xuất. Chi tuyên truyền trên các phương tiện 
thông tin đại chúng của Trung ương nhằm nâng cao nhận thức và vận động cộng 
đồng tích cực hỗ trợ cho công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em; 

đ) Chi tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực về giám sát và 
tham gia công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em cho cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;  



 
 CÔNG BÁO/Số 953 + 954/Ngày 27-10-2014 39 
 

e) Chi tổ chức hội thảo nghiên cứu, rà soát và đề xuất chính sách hỗ trợ phụ nữ 
có con dưới 36 tháng tuổi là công nhân lao động; chính sách bảo vệ, chăm sóc trẻ 
em tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; 

g) Chi công tác chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ nhóm trẻ độc lập tư thục trong công 
tác chăm sóc sức khỏe của trẻ em; chi hoạt động phối hợp tổ chức khám sức khỏe 
định kỳ tại các nhóm trẻ độc lập tư thục; 

h) Chi thực hiện các hoạt động phối hợp liên ngành trong chỉ đạo, kiểm tra 
giám sát, hỗ trợ kỹ thuật. 

2. Nội dung chi do các địa phương thực hiện: 
a) Chi truyền thông, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức tại cộng đồng, 

phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương, đoàn thể và các ngành 
liên quan trong quản lý nhóm trẻ; truyền thông, tư vấn chăm sóc con cho công 
nhân lao động tại khu công nghiệp, khu chế xuất; 

b) Chi công tác phí đi chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại địa phương; 
chi tổ chức các cuộc họp sơ kết, tổng kết các cấp ở địa phương; chi văn phòng 
phẩm và các chi phí khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động triển khai Đề án; 

c) Tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ 
Hội Liên hiệp phụ nữ của địa phương về giám sát và tham gia công tác chăm sóc 
bảo vệ trẻ em; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức 
lương tâm nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên mầm non và người quản lý nhóm trẻ 
độc lập tư thục ở địa phương; tập huấn cho các bà mẹ về kiến thức chăm sóc và 
nuôi dạy trẻ em; 

d) Chi in ấn, sao chụp, nhân bản các tài liệu để thực hiện tập huấn, bồi dưỡng, 
tuyên truyền (trên cơ sở tài liệu do Trung ương cung cấp, các địa phương tiến hành 
in ấn, sao chụp, nhân bản phục vụ các cuộc tập huấn, bồi dưỡng, truyên truyền 
được tổ chức tại địa phương);  

đ) Chi hỗ trợ tài liệu sinh hoạt câu lạc bộ để kết nối mạng lưới các chủ nhóm 
trẻ tại địa phương nhằm chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin lẫn nhau giữa các 
nhóm trẻ. Địa điểm sinh hoạt Câu lạc bộ, nước uống do Ủy ban nhân dân xã, 
phường, thị trấn tạo điều kiện hỗ trợ;  

e) Hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục, bao gồm cả 
các nhóm được kiện toàn và nhóm thành lập mới. 

Điều 4. Mức chi 
1. Chi thực hiện các cuộc điều tra, khảo sát trong nước thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính quy định quản 
lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê. 
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2. Chi biên soạn, xây dựng tài liệu giảng dạy, tài liệu tập huấn: Thực hiện theo 
nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, 
giáo trình các môn học đối với ngành đào tạo đại học, cao đẳng quy định tại Thông 
tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính. 

3. Chi tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn thực hiện theo quy định 
tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc 
lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.  

4. Chi tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng (xây dựng tài liệu truyền 
thông, xây dựng băng, đĩa, tiểu phẩm truyền thông và các nội dung chi khác phục vụ 
hoạt động tuyên truyền); chi bồi dưỡng báo cáo viên, cộng tác viên tiền nước uống 
các cuộc sinh hoạt câu lạc bộ thực hiện theo mức chi tuyên truyền và mức chi thù lao 
báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật nước uống sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật 
quy định tại Thông tư số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài 
chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo 
đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của 
người dân tại cơ sở. 

5. Chi tổ chức hội nghị triển khai công tác của Đề án, sơ kết, tổng kết Đề án; 
chi công tác phí chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án; chi công tác 
phí chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ nhóm trẻ độc lập tư thục trong công tác chăm sóc 
sức khỏe của trẻ em và phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ tại các nhóm trẻ 
độc lập tư thục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 
06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các 
hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.  

6. Chi tổ chức hội thảo khoa học thực hiện theo Thông tư liên tịch số 44/2007/ 
TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học công nghệ 
hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự 
án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. 

7. Chi hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục, bao gồm 
cả các nhóm được kiện toàn và nhóm thành lập mới: Căn cứ khả năng của ngân 
sách địa phương và tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ cụ thể. 

8. Chi in ấn các ấn phẩm, tài liệu giảng dạy và các khoản chi khác thực hiện 
theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp, hợp lệ theo quy định của các văn bản quy phạm 
pháp luật hiện hành. 

Điều 5. Lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí: 
Việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo 

đảm thực hiện Đề án thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, 
Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thông tư này quy định thêm một 
số điểm đặc thù về công tác lập dự toán kinh phí như sau: 
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1. Hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (cơ quan chủ trì Đề án) căn cứ 
vào tiến độ thực hiện Đề án có văn bản hướng dẫn các nội dung công việc cụ thể 
thực hiện Đề án để các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương có căn cứ lập dự toán 
ngân sách để triển khai Đề án.  

2. Đối với dự toán chi thực hiện Đề án được bố trí từ nguồn ngân sách Trung ương:  
Căn cứ hướng dẫn nội dung công việc cụ thể thực hiện Đề án của Hội Liên 

hiệp phụ nữ Việt Nam, các Bộ, cơ quan Trung ương được phân công nhiệm vụ 
thực hiện Đề án lập dự toán chi tiết, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách của cơ 
quan, gửi Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền quyết định. 

Kinh phí thực hiện Đề án của cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
được sử dụng từ nguồn 2% kinh phí công đoàn. 

3. Đối với dự toán chi thực hiện Đề án được bố trí từ nguồn ngân sách địa phương:  
Căn cứ hướng dẫn nội dung công việc cụ thể thực hiện Đề án của Hội Liên 

hiệp phụ nữ Việt Nam, các cơ quan được giao nhiệm vụ thực hiện Đề án ở địa 
phương lập dự toán kinh phí thực hiện Đề án và tổng hợp cùng với dự toán chi 
ngân sách của cơ quan, gửi cơ quan tài chính đồng cấp tổng hợp trình cấp có thẩm 
quyền quyết định.  

Điều 6. Tổ chức thực hiện 
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/11/2014.  
2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn tại Thông tư này 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác thì áp 
dụng quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, 
đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung cho 
phù hợp./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Trương Chí Trung 
 

 
 
 
 
 
 


