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

 
Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2014 

 
THÔNG TƯ 

Quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 
  

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 của 
Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước; 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định bổ sung hệ thống mục lục 

ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 
02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 
(sau đây gọi là Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC). 

Điều 1. Bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 
1. Bổ sung Tiểu mục và hướng dẫn hạch toán Mục, Tiểu mục được quy định 

tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC, như sau: 
a) Bổ sung Tiểu mục của Mục 3850 “Thu tiền cho thuê tài sản nhà nước”, như sau: 
Tiểu mục 3854: Tiền cho thuê và tiền chậm nộp tiền thuê cơ sở hạ tầng bến 

cảng, cầu cảng. 
b) Bổ sung Tiểu mục và hướng dẫn hạch toán Mục 4250 “Thu tiền phạt”, như sau: 
- Tiểu mục 4272: Tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính do cơ quan thuế 

quản lý. 
- Tiểu mục 4273: Tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính do cơ quan hải quan 

quản lý.  
- Khoản tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý 

vi phạm hành chính trong các lĩnh vực còn lại, khi nộp ngân sách nhà nước hạch 
toán vào tiểu mục thu tiền phạt vi phạm hành chính tương ứng. 

Ví dụ: Thu tiền chậm nộp phạt vi phạm giao thông, hạch toán vào Tiểu mục 
4252 “Phạt vi phạm giao thông”. 

c) Bổ sung Tiểu mục của Mục 4900 “Các khoản thu khác”, như sau: 
Tiểu mục 4913: Thu từ các quỹ của doanh nghiệp theo quy định.  
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2. Bổ sung mã số Chương trình, mục tiêu được quy định tại Phụ lục số 04 ban 
hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC, như sau: 

a) Bổ sung mã số Chương trình, mục tiêu 0920: Hoạt động bình đẳng giới và 
sự tiến bộ phụ nữ. 

Mã số dự án 0921: Hoạt động bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ. 
b) Quy định về hạch toán: 
 - Mã số dự án 0921: Hoạt động bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ dùng để 

hạch toán chi ngân sách nhà nước cho các hoạt động bình đẳng giới và sự tiến bộ 
phụ nữ theo quy định của Luật Bình đẳng giới, như: chi thông tin tuyên truyền về 
bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ; chi tổ chức hội thảo, hội nghị về bình đẳng 
giới và sự tiến bộ phụ nữ; chi tổ chức các phong trào hoạt động của phụ nữ; chi 
đào tạo bồi dưỡng, nghiệp vụ, tập huấn về bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ 
phụ nữ; chi hỗ trợ thực hiện các mô hình, phát triển dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về bình 
đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ... 

- Các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư khi sử dụng ngân sách nhà nước (gồm cả 
nguồn trong nước và nguồn ngoài nước, vốn đầu tư phát triển và kinh phí chi 
thường xuyên) cho hoạt động bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ theo chế độ quy 
định, ngoài việc hạch toán chi tiết quy định hiện hành, còn phải hạch toán thêm 
trên chứng từ chi ngân sách nhà nước vào mã số dự án: 0921 - Hoạt động bình 
đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ.  

Ví dụ 1: Khi chi thông tin tuyên truyền về bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ, 
hạch toán vào mã số dự án: 0921. 

Ví dụ 2: Khi chi tổ chức hội thảo, hội nghị về bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ 
nữ, hạch toán vào mã số dự án: 0921. 

Ví dụ 3: Khi chi tổ chức các phong trào hoạt động của phụ nữ, hạch toán vào 
mã số dự án: 0921. 

Ví dụ 4: Khi chi hỗ trợ thực hiện các mô hình, phát triển dịch vụ tư vấn, hỗ trợ 
về bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ, hạch toán vào mã số dự án: 0921. 

c) Căn cứ chứng từ chi ngân sách nhà nước do đơn vị sử dụng ngân sách nhà 
nước lập, Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị giao dịch rà soát, hướng dẫn đơn vị lập 
chứng từ theo quy định tại Thông tư này, đồng thời lập phiếu để điều chỉnh dự toán 
đã được cấp có thẩm quyền phân bổ giao trên Hệ thống TABMIS theo Loại, 
Khoản (theo mẫu quy định) nay chi tiết thêm theo mã số chương trình, mục tiêu, 
dự án: 0921 - Hoạt động bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ; sau đó hạch toán chi 
ngân sách nhà nước cho đơn vị theo đúng dự toán đã điều chỉnh. Kho bạc Nhà 
nước hướng dẫn các đơn vị thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện điều chỉnh 
dự toán trong hệ thống TABMIS. 
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Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 
Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm 

tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc và cấp dưới thực hiện theo quy định 
tại Thông tư này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng 
dẫn cụ thể. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2014; riêng bổ 

sung mã số dự án tại Khoản 2 Điều 1 áp dụng từ năm ngân sách 2015./. 
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