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

Số: 37/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015 

THÔNG Tư 
Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí hỗ trợ 

từ ngân sách Nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà, đất phục vụ 
hoạt động đối ngoại của Nhà nước theo hình thức hỗ tương và 

theo hình thức giao sử dụng nhà, đất không phải trả tiền 

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 thảng 6 năm 2003 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dân thỉ hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23 thảng 12 năm 2013 của 
Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ câu tô chức của Bộ 
Tài chính; 

Căn cứ Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg ngày 06 thảng 10 năm 2014 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước 
phục vụ hoạt động đôi ngoại của Nhà nước; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định việc lập, quản lý, sử 
dụng và quyết toán kinh phỉ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện nhiệm vụ 
quản lý nhà, đất phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước theo hình thức hô 
tương và theo hình thức giao sử dụng nhà, đất không phải trả tiên. 

Điều 1Ễ Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 
hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà, đất phục vụ hoạt 
động đối ngoại của Nhà nước theo hình thức hỗ tương và theo hình thức giao sử 
dụng nhà, đất không phải trả tiền (sau đây gọi chung là nhà, đất hỗ tương). 
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Điều 2Ệ Đối tượng áp dụng 

Bộ Ngoại giao và các đơn vị được Bộ Ngoại giao giao hoặc ủy quyền thực 
hiện nhiệm vụ quản lý nhà, đất hỗ tương. 

Điều 3ệ Giải thích từ ngữ 

1. Sử dụng nhà, đất hỗ tương: là việc sử dụng nhà, đất phục vụ đối ngoại 
theo quy định tại Hiệp định hoặc Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam với Chính phủ nước ngoài theo hình thức nước này cấp 
nhà, đất cho Cơ quan Đại diện Ngoại giao của nước kia làm trụ sở, nhà ở trên 
lãnh thố nước kia sử dụng và không phải trả tiền. 

2. Giao sử dụng nhà, đất không phải trả tiền: là việc Chính phủ nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bố trí nhà, đất phục vụ đối ngoại cho Cơ 
quan Đại diện Ngoại giao hoặc các Tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hiệp 
quốc hoặc các tổ chức quốc tế khác sử dụng để làm trụ sở, nhà ở và không phải 
trả tiền cho việc sử dụng. 

Điều 4ẵ Nguyên tắc bố trí dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí 

1. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà, đất hỗ tương do ngân sách 
trung ương hỗ trợ được bố trí cùng với dự toán chi ngân sách hoạt động thường 
xuyên của Bộ Ngoại giao và được ghi chú thành một nội dung nghiệp vụ đặc thù 
riêng. 

2. Dự toán ngân sách nhà nước hỗ trợ cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản 
lý nhà, đất hỗ tương được xác định căn cứ tương ứng với giá cho thuê nhà do Bộ 
trưởng Bộ Ngoại giao quyết định đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại 
giao, văn phòng nước ngoài theo nhiệm vụ Nhà nước giao theo quy định tại 
khoản 1 Điều 8 Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2014 của 
Thủ tướng Chính phủ nhân với (x) diện tích nhà, đất hỗ tương; hoặc theo giá cho 
thuê nhà do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định đối với từng loại nhà, đất hỗ 
tương. Khi có sự biến động lớn về chỉ số giá tiêu dùng làm ảnh hưởng đến chi 
phí, đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà, đất hỗ tương sẽ chủ động đề xuất 
việc xác định lại đơn giá cho phù hợp với sự biến động của thị trườngể 

Trường hợp nhà, đất hỗ tương giao cho đon vị sự nghiệp thực hiện thì dự 
toán ngân sách nhà nước hỗ trợ cho đơn vị được xác định theo cơ cấu giá không 
bao gồm các khoản chi phí bảo dưỡng, sửa chữa nhà. 

3. Kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà, đất 
hỗ tương phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ và theo các 
quy định tại Thông tư này. 



Điều 5. Lập dự toán, phân bổ, chấp hành và quyết toán kỉnh phí 

Việc lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ 
quản lý nhà, đất hỗ tương thực hiện theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước 
và các văn bản hướng dẫn Luật. Thông tư này hướng dẫn thêm một số điếm cho 
phù hợp với đặc thù của các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện quản lý nhà, 
đất hỗ tương như sau: 

1. Hằng năm, vào thời điểm quy định lập dự toán, Bộ Ngoại giao có trách 
nhiệm thông báo cho các đơn vị được Bộ Ngoại giao giao hoặc ủy quyền thực 
hiện nhiệm vụ quản lý nhà, đất hỗ tương về mức giá cho thuê nhà, đất làm căn 
cứ cho các đơn vị lập dự toán. 

2. Các đơn vị căn cứ diện tích nhà, đất hỗ tương và mức giá cho thuê nhà, 
đất do Bộ Ngoại giao thông báo lập dự toán kinh phí gửi Bộ Ngoại giao để tổng 
hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và giao dự toán cho Bộ Ngoại giao tố 
chức thực hiện. 

3. Sau khi được cấp có thẩm quyền giao dự toán Bộ Ngoại giao dự kiến 
phương án phân bổ kinh phí gửi về Bộ Tài chính đế thấm tra theo quy địnhử 

Bộ Ngoại giao có trách nhiệm ký hợp đồng với các đơn vị, kèm theo dự 
toán kinh phí được phân bổ chia theo từng quý. Căn cứ dự toán kinh phí được 
phân bổ, Bộ Ngoại giao làm thủ tục với Kho bạc Nhà nước để thanh toán kinh 
phí hàng quý cho các đon vị. Căn cứ đề nghị của Bộ Ngoại giao, Kho bạc nhà 
nước có trách nhiệm thanh toán kinh phí kịp thời cho các đơn vị. 

4. Đơn vị nhận được kinh phí thực hiện hạch toán vào doanh thu chung 
của đon vị; việc quản lý, sử dụng doanh thu thực hiện theo chế độ quản lý tài 
chính hiện hành. Bộ Ngoại giao có trách nhiệm tổng hợp quyết toán kinh phí với 
ngân sách nhà nước theo quy định. 

5. Kinh phí đã bố trí cho nhiệm vụ quản lý nhà, đất hỗ tương cuối năm 
không phân bổ hết, Bộ Ngoại giao có trách nhiệm hoàn trả ngân sách nhà nước, 
không sử dụng sang mục đích khác. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2015 và được áp dụng 
bắt đầu từ năm ngân sách 2015. 
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2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh đề nghị Bộ 
Ngoại giao và các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu bố sung, sửa 
đổi cho phù họp./. 

Nơi nhận: /l£/ 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng Chính phủ; các Phó Thủ tướng; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan TW cùa các đoàn thể; 
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương; 
- Công báo, Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Cổng TTĐT Chính phù; 
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, Vụ HCSN. 

Bộ TRƯỞNG 
TRƯỞNG 

uoTĩg Chí Trung 
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