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Số: 37/2015/TT-BTC 
  

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

 
Hà Nội, ngày 25 tháng 3 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 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 chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg ngày 06 tháng 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 đối 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 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. 

Điều 1. 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). 

 Điều 2. 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 3. 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 



 
 CÔNG BÁO/Số 575 + 576/Ngày 27-5-2015 55 
 
cho Cơ quan Đại diện Ngoại giao của nước kia làm trụ sở, nhà ở trên lãnh thổ 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 4. 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 trường. 

Trường hợp nhà, đất hỗ tương giao cho đơn 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 kinh 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 điểm 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. Hàng 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. 
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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 tổ 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 để thẩm tra theo quy định.  

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 đơn 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 
đơn 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.  
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 bổ sung, sửa đổi cho 
phù hợp./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG 
 

 Trương Chí Trung 
 

 
 


