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

Số: 211/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014 

THÔNG Tư 
Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 

Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội khoả XIII sổ 78/2014/QHỈ3 ngày 10 
thảng 11 năm 2014 vê dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII sổ 79/2014/QH13 ngày 14 
tháng 11 năm 2014 về phân bo ngân sách trung ương năm 2015; 

Thực hiện Quyết định sổ 2138/QĐ - TTg ngày 28 tháng 11 năm 2014 của 
Thủ tướng Chính phủ vể việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; 

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 cẩu tố chức của Bộ 
Tài chính; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước; 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về to chức thực hiện 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. 

Chương I 
PHÂN BỎ VÀ GIAO Dự TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 

Điều 1. Phần cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi đối với ngân sách địa phương 
1. Năm 2015 tiếp tục thực hiện ổn định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia 

nguồn thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đã được Ưỷ ban 
Thường vụ Quốc hội quyết định năm 2011; ổn định số bổ sung cân đối (nếu có) 
từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương theo mức đã được Quốc hội 
quyết định năm 2014 và bổ sung cho ngân sách địa phương để thực hiện cải cách 
tiền lương đến mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng và được Thủ tướng Chính 
phủ giao cho từng địa phương tại Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 28/11/2014. 
Tiếp tục thực hiện thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa sản xuất trong nước 
là khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; thuế 
bảo vệ môi trường từ hoạt động xuất nhập khẩu do cơ quan hải quan thu là khoản 
thu ngân sách trung ương hưởng 100%; tiền xử phạt vi phạm hành chính theo 
Luật xử lý vi phạm hành chính là khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%; 
riêng khoản thu từ tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao 
thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa là khoản thu phân chia điều tiết 
về ngân sách trung ương 70%, ngân sách địa phương 30%. 



2. Việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính 
quyền địa phương, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân 
sách địa phương và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp 
dưới thực hiện ổn định theo đúng Nghị quyết Hội đồng nhân dân và quyết định 
của Uỷ ban nhân dân đối với ngân sách địa phương trong thời kỳ ổn định ngân 
sách. Đồng thời, ngân sách cấp tỉnh bổ sung cân đối để thực hiện cải cách tiền 
lương theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và quyết định của Ưỷ ban 
nhân dân cùng cấp. 

3. Thực hiện cơ chế dùng nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối ngân 
sách địa phương đế đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, đồng thời các 
địa phương cần sử dụng tối thiếu 10% tống số thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 
đe thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ 
sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính. 

Đối với nguồn vốn của Quỹ phát triển đất được ngân sách nhà nước phân 
bổ, bố trí vào dự toán ngân sách địa phương, được cấp khi bắt đầu thành lập, bổ 
sung định kỳ hàng năm; huy động từ các nguồn vốn khác, gồm: vốn viện trợ, tài 
trợ, hỗ trợ hoặc ủy thác quản lý của các tố chức quốc tế, tố chức và cá nhân trong 
nước và ngoài nước theo chương trình hoặc dự án viện trợ, tài trợ, ủy thác theo 
quy định của pháp luật. 

Căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm, ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức vốn ngân sách nhà nước cấp 
cho Quỹ phát triển đất khi thành lập, mức trích bố sung cho Quỹ phát triến đất cụ 
thể hàng năm cho phù họp với điều kiện thực tế của địa phương. 

Riêng đối với tiền sử dụng đất của Bộ Quốc phòng 4.306 tỷ đồng năm 
2015 phát sinh và đã giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh, điều tiết ngân sách trung ương 100% theo Nghị quyết số 
79/2014/QH13 ngày 14/11/2014 Quốc hội khóa XIII về phân bổ ngân sách trung 
ương năm 2015. 

4. Thực hiện Nghị quyết số 68/2006/QH11 ngày 31/10/2006 của Quốc hội, 
nguồn thu xo số kiến thiết không đưa vào cân đối thu, chi ngân sách địa phương, 
được quản lý qua ngân sách nhà nước. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tăng cường theo 
dõi, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh của các Công ty xổ số kiến 
thiết, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số và 
các biện pháp kiểm soát thị trường của Bộ Tài chính; đồng thời, căn cứ khả năng 
thu xổ số kiến thiết năm 2014 và năm 2015, ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội 
đồng nhân dân cùng cấp phân bố nguồn thu này đế đầu tư các công trình thuộc 
lĩnh vực giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội của địa phương theo chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. 

Điều 2. Phân bổ và giao dự toán thu ngân sách 
1. Các Bộ, cơ quan Trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phổ trực 

thuộc Trung ương triến khai giao nhiệm vụ thu ngân sách năm 2015 cho các đơn 
vị trực thuộc, chính quyền cấp dưới đảm bảo tối thiếu bằng mức dự toán thu 
ngân sách Thủ tướng Chính phủ giao. Ngoài việc giao dự toán thu ngân sách, các 
Bộ, cơ quan Trung ương, Ưỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương giao nhiệm vụ thu sự nghiệp cho các đơn vị trực thuộc (nếu có). 
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2. Việc phân bổ và giao dự toán thu ngân sách phải trên cơ sở rà soát, phân 
tích, đánh giá đầy đủ các nguồn thu phát sinh và kết quả thực hiện thu ngân sách 
năm 2014; căn cứ các chính sách, pháp luật về thu ngân sách; dự báo mức tăng 
trưởng kinh tế của từng ngành, từng lĩnh vực, tình hình sản xuất kinh doanh của 
người nộp thuế trên địa bàn; yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiếm tra, 
thực hiện các biện pháp chống buôn lậu, chống chuyển giá, trốn thuế, gian lận 
thương mại, tăng cường đôn đốc thu tiền nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế, hạn chế 
nợ mới phát sinh, thu hồi kịp thời sổ tiền thuế, tiền phạt phát hiện qua thanh tra, 
kiểm tra; thu đầy đủ kịp thời vào ngân sách nhà nước khoản thu tiền sử dụng đất 
được gia hạn đến hạn nộp vào ngân sách nhà nước năm 2015. 

Điều 3ễ Phân bổ và giao dự toán chi ngân sách nhà nước 
1. Phân bổ và giao dự toán chi đầu tư phát triển: 
Các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương phân bổ, giao dự toán chi đầu 

tư phát triển từ ngân sách nhà nước phải tuân thủ đúng quy định của Luật ngân 
sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 12/10/2011 của 
Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước 
và vốn trái phiếu Chính phủ. Tập trung bố trí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước 
để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng, các chương trình mục 
tiêu quốc gia, các dự án trọng điểm; ưu tiên bố trí vốn cho các công trình, dự án 
có khả năng hoàn thành, đưa vào sử dụng, khai thác trong năm 2015; thanh toán 
nợ xây dựng cơ bản; bố trí hoàn trả các khoản vốn ứng trước theo quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ về giao kế hoạch vốn đầu tư phát triến nguồn ngân sách 
nhà nước năm 2015; không bố trí vốn cho các dự án mới chưa đủ thủ tục theo 
quy định hoặc chưa thực sự cấp bách. Các dự án đầu tư thực hiện trong phạm vi 
mức vốn kế hoạch được giao, không làm phát sinh nợ xây dựng cơ bản. 

Ngoài việc thực hiện phân bổ, bổ trí vốn và giao dự toán chi đầu tư phát 
triển như trên, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chú ý một số nội 
dung sau: 

- Bố trí trả đủ (cả gốc và lãi) các khoản huy động đầu tư theo quy định tại 
Khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công đến hạn phải trả 
trong năm 2015; trả các khoản vay tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình kiên cố 
hoá kênh mương, giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng làng nghề, hạ tầng thuỷ sản, 
Chương trình tôn nền vượt lũ đồng bằng sông Cửu Long đến hạn phải trả trong 
năm 2015. Đảm bảo bố trí đủ vốn từ ngân sách địa phương cho các dự án, 
chương trình được ngân sách trung ương hỗ trợ một phần đế thực hiện các mục 
tiêu dự án, chương trình. 

- Ưu tiên bố trí từ nguồn vốn đầu tư phát triển của ngân sách địa phương 
cho các dự án đầu tư tái tạo rừng từ nguồn thu thuế tài nguyên đối với gỗ rừng tự 
nhiên phát sinh hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

- Đối với các dự án ODA do địa phương quản lý: Tập trung bổ trí đủ vốn 
đối ứng từ ngân sách địa phương cho các dự án theo cam kết. 

- Phân bổ và giao dự toán chi đầu tư phát triển cho các cơ quan, đơn vị 
trực thuộc và chính quyền cấp dưới đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy 
nghề, lĩnh vực khoa học và công nghệ không được thấp hơn mức Thủ tướng 
Chính phủ giao cho các lĩnh vực này. 



- Trường họp có nhu cầu huy động vốn để đầu tư xây dựng công trình kết 
cấu hạ tầng kinh tế - xã hội do ngân sách cấp tỉnh đảm bảo thuộc danh mục đầu 
tư trong kế hoạch 5 năm (2011 - 2015) đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 
quyết định, thì được phép huy động vốn trong nước, đảm bảo mức dư nợ huy 
động tối đa không vượt quá 30% vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong nước năm 
2015 của ngân sách cấp tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các 
văn bản hướng dẫn. Riêng đối với thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh 
mức huy động vốn thực hiện theo quy định của Chính phủ tại các Nghị định về 
cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ 
Chí Minh. 

2. Phân bổ và giao dự toán chi sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an 
ninh, quản lý hành chính năm 2015: 

a) Các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương khi phân bổ, giao dự toán 
chi sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính đảm bảo 
kinh phí thực hiện những nhiệm vụ quan trọng theo quy định của pháp luật, 
những nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định, bố trí đủ kinh 
phí thực hiện các chính sách, chế độ đã ban hành, chủ động dành nguồn thực 
hiện công tác phố biến, giáo dục pháp luật theo Luật Phố biến, giáo dục pháp 
luật, công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở và triển 
khai thực hiện Đe án tống thế đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân 
và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020. Đồng 
thời, đảm bảo yêu cầu chi tiêu ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, góp phần 
thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh, 
bảo đảm đủ nguồn đế thực hiện các chính sách an sinh xã hội. 

b) Đối với các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương khi phân bổ, 
giao dự toán chi sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành 
chính (đã bao gồm kinh phí cải cách tiền lương với mức lương cơ sở 1.150.000 
đồng/tháng) cho các đon vị sử dụng ngân sách phải đảm bảo khớp đúng dự toán 
chi được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Tài chính hướng dẫn, Hội đồng nhân 
dân quyết định, ủy ban nhân dân giao cả về tổng múc và chi tiết theo từng lĩnh 
vực chi; phân bố dự toán chi phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân 
sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

Tăng cường tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; 
thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, gắn với cơ chế Idhoán chi thường xuyên cho 
các cơ quan hành chính; đấy nhanh đối mới cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính 
đối với các đon vị sự nghiệp công; từng bước điều chỉnh giá, phí các loại dịch vụ 
theo lộ trình phù hợp với thu nhập của người dân; những đơn vị sự nghiệp công 
lập có điều kiện tự chủ về chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển khẩn trương 
xây dựng Đe án đổi mới cơ chế hoạt động trình cấp có thẩm quyền xem xét, 
quyết định. 

- Phân bố, giao dự toán chi ngân sách năm 2015 cho các cơ quan, đơn vị 
trực thuộc, chính quyền cấp dưới đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy 
nghề, lĩnh vực khoa học và công nghệ không được thấp hơn mức dự toán chi 
Thủ tướng Chính phủ đã giao. Khi phân bổ giao dự toán chi lĩnh vực giáo dục -
đào tạo và dạy nghề bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ của các cấp học, trong 
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đó chú ý kinh phí thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi bao gồm 
cả nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục 
mầm non; bảo đảm kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí học tập và miễn 
giảm học phí theo Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ. 
Thực hiện đầy đủ chính sách phát triển giáo dục mầm non theo Quyết định số 
60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số 
chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015 và Quyết định số 
149/2006/QĐ-TTg ngày 23/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án 
"Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2006 - 2015". 

- Đối với chi sự nghiệp bảo vệ môi trường: ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn 
cứ dự toán Bộ trưởng Bộ Tài chính giao, chế độ chính sách, khối lượng nhiệm vụ 
phải thực hiện, căn cứ vào thực tế của địa phương, trình Hội đồng nhân dân cùng 
cấp quyết định. Trong đó, tập trung bố trí kinh phí để xử lý rác thải y tế, vệ sinh 
môi trường trong các trường học, bãi xử lý rác thải, mua sắm phương tiện phục vụ 
cho thu gom rác thải, xử lý các điểm nóng về môi trường. 

- Đối với chi sự nghiệp y tế: Trong thời gian chưa được tính phụ cấp trực, 
phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật và một phần tiền lương vào giá dịch vụ khám bệnh, 
chữa bệnh, các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương khi phân bổ và giao 
dự toán ngân sách cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bố trí ngân sách nhà 
nước bảo đảm chi theo quy định hiện hành. 

Căn cứ dự toán ngân sách giao năm 2015, các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương bố trí kinh phí để thực hiện các chính sách, chế độ Trung ương ban 
hành để các đối tượng hưởng chính sách được hưởng ngay từ những tháng đầu 
năm 2015. Từ 1/1/2015, thực hiện mức trợ cấp theo quy định tại Nghị định số 
136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp 
xã hội đối với đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thuộc hộ nghèo, 
trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi không có nguồn nuôi dưỡng, đối tượng sống 
trong cơ sở bảo trợ xã hội phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước 
năm 2015; đồng thời ngân sách địa phương không bố trí kinh phí hỗ trợ đóng 
bảo hiếm thất nghiệp của người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (nhà 
nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 
những người lao động đang tham gia bảo hiếm thất nghiệp và do ngân sách trung 
ương bảo đảm theo quy định tại Luật việc làm). 

3. Phân bổ, giao dự toán chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu để thực hiện các 
chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án, nhiệm vụ năm 2015: 

Căn cứ dự toán chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các 
chương trình, dự án quan trọng và một số nhiệm vụ khác Thủ tướng Chính phủ 
đã giao, các Bộ, cơ quan Trung ương, Ưỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương thực hiện phân bổ, giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc, 
chính quyền cấp dưới đảm bảo nguyên tắc triệt đế tiết kiệm, tập trung phân bổ 
kinh phí cho các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm đảm bảo đúng mục 
tiêu, nội dung của từng chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền giao. 

Ngoài ra, phân bổ kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 
theo hướng tập trung cho các mục tiêu quan trọng, cấp bách, hoàn thành dứt 
điếm trong năm 2015. Cùng với nguồn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, các tỉnh, 
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thành phố trực thuộc Trung ương bố trí ngân sách địa phương và huy động các 
nguồn lực hợp pháp khác thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc 
gia trên địa bàn, trong đó các địa phương căn cứ vào khả năng ngân sách và tình 
hình thực tế ưu tiên phân bổ ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Năm 2015, tiếp tục bố trí vốn sự nghiệp Chương trình 135 (hỗ trợ sản 
xuất, duy tu bảo dưỡng), vốn sự nghiệp thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo 
nhanh và bền vững đối với huyện nghèo theo Nghị quyết sổ 30a/NQ-CP ngày 
27/12/2008 của Chính phủ (bao gồm kinh phí khoán chăm sóc bảo vệ rừng, hỗ 
trợ gạo) trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. 

4. Phân bổ và giao dự toán vốn vay, viện trợ từ nguồn vốn ngoài nước: 
Các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương phải phân bổ chi tiết cho từng 

đơn vị sử dụng, chi tiết theo từng Chương trình, Dự án và đảm bảo khớp đúng 
với tống mức dự toán đã được Thủ tướng Chính phủ giao. 

5. Bố trí dự phòng ngân sách các cấp chính quyền địa phương theo quy định 
của Luật Ngân sách nhà nước và không thấp hơn mức dự phòng đã được Thủ 
tướng Chính phủ giao để chủ động thực hiện phòng chống, khắc phục hậu quả 
thiên tai, dịch bệnh... theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

6. Trong quá trình quyết định phân bổ dự toán thu, chi ngân sách, trường 
hợp Hội đồng nhân dân quyết định dự toán thu ngân sách cấp mình được hưởng 
theo chế độ quy định cao hơn mức cấp trên giao, thì dự toán chi bố trí tăng thêm 
tương ứng (không kể tăng chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất), sau khi dành 50% 
thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, phần còn lại cần ưu tiên để thực 
hiện những nhiệm vụ, chế độ, chính sách quan trọng được cấp có thẩm quyền 
quyết định, xử lý thanh toán nợ khối lượng xây dựng cơ bản theo chế độ quy 
định và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bổ sung dự phòng ngân sách địa 
phương, tăng quỹ dự trữ tài chính để chủ động trong quá trình điều hành ngân 
sách. 

7. Các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương giao kế hoạch vốn đầu 
tư cho các chủ đầu tư chi tiết đến Loại, Khoản của Mục lục Ngân sách nhà nước 
theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ Tài chính, mã số 
dự án theo Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính, 
Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 của Bộ Tài chính và văn bản 
hướng dẫn bổ sung của Bộ Tài chính (nếu có). 

Đơn vị dự toán cấp I lập phương án phân bổ chi thường xuyên giao cho 
đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc, chi tiết đến Loại, Khoản và mã số Chương 
trình mục tiêu quốc gia ban hành theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 
02/6/2008 và văn bản bổ sung của Bộ Tài chính; trong đó giao cụ thể nguồn tiết 
kiệm 10% (nếu có) theo quy định để thực hiện cải cách tiền lương. 

Đối với cơ quan nhà nước thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về 
sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 
130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ và Nghị định số 
117/2013/NĐ-CP ngày 7/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, việc phân bổ và giao dự toán thực hiện theo 
quy định tại Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 



của Liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước. 

Đối với một số cơ sở giáo dục đại học công lập khi cam kết tự bảo đảm 
toàn bộ kinh phí hoạt động chi thường xuyên và chi đầu tư được thực hiện tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện theo quy định tại Nghị quyết số 77/NQ-CP 
ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt 
động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017. 

Đối với đon vị sự nghiệp công lập thực hiện tự chủ tự chịu trách nhiệm về 
tài chính theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của 
Chính phủ, việc phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước căn cứ vào 
nhiệm vụ được giao, phân loại đcm vị sự nghiệp, dự toán kinh phí ngân sách nhà 
nước bảo đảm hoạt động thường xuyên năm đầu thời kỳ ổn định được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt (đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí 
hoạt động và đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí 
hoạt động); dự toán chi tiết theo 2 phần: phần dự toán chi ngân sách nhà nước 
bảo đảm hoạt động thường xuyên, phần dự toán chi hoạt động không thường 
xuyên. 

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được cơ quan có thẩm quyền 
Quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo quy định tại 
Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ thì phân bổ và 
giao dự toán chi vào phần dự toán chi hoạt động không thường xuyên. 

Đối với các đề tài, dự án khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước 
theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 và Nghị định 
96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định 115/2005/NĐ-CP; Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/1/2014 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa 
học và Công nghệ, Nghị định 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ 
quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ, 
việc phân bổ và giao dự toán chi tiết theo 3 phần: kinh phí thực hiện nhiệm vụ 
khoa học công nghệ, kinh phí hoạt động thường xuyên, kinh phí không thường 
xuyên. Khi thực hiện giao dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 
nghệ cho các đơn vị sử dụng ngân sách, các Bộ, cơ quan Trung ương giao chi tiết 
theo từng đề tài, dự án trong đó nêu rõ kinh phí được giao khoán, kinh phí không 
được giao khoán theo quy định tại Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT/BTC-
KHCN ngày 4/10/2006 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ 
hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử 
dụng ngân sách nhà nước. 

Kinh phí hoạt động thường xuyên từ ngân sách Nhà nước của các tổ chức 
khoa học và công nghệ phân bổ và giao dự toán theo quy định tại Nghị định sổ 
115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm của các tố chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định 
96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định 115/2005/NĐ-CP, Thông tư số 121/2014/TTLT-BTC-BKH&CN ngày 
25/8/2014 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây 

7 



dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ 
thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập. 

8. Đối với các huyện, quận, phường thực hiện thí điểm không tổ chức Hội 
đồng nhân dân, việc quyết định phân bổ và giao dự toán thực hiện theo hướng 
dẫn tại Thông tư sổ 63/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính quy định 
về công tác lập dự toán, tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán ngân sách 
huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân. 

9. Năm 2015, thực hiện hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc 
(TABMIS); do vậy, ngoài các nội dung phân bố, giao dự toán hướng dẫn tại 
Thông tư này, các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương tham gia TABMIS 
thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 107/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 và 
văn bản số 3528/BTC-NSNN ngày 23/3/2010 của Bộ Tài chính. 

Điều 4. Thực hiện cơ chế tài chính tạo nguồn để thực hiện chế độ tiền 
lương, trợ cấp trong năm 2015 theo Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định của 
Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

1. Các Bộ, cơ quan Trung ương khi phân bố và giao dự toán ngân sách cho 
các đơn vị trực thuộc hướng dẫn các đơn vị chủ động tiết kiệm 10% chi thường 
xuyên (ngoài lương và các khoản có tính chất lương) dự toán năm 2015 tăng 
thêm so với dự toán năm 2014, dành một phần nguồn thu được để lại theo chế độ 
quy định, nguồn cải cách tiền lương còn dư các năm trước chuyển sang năm 
2015 (nếu có) để thực hiện tăng lương cho người có thu nhập thấp theo Nghị 
quyết số 78/2014/QH13 ngày 10/11/2014 của Quốc hội. 

2. ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi phân bổ 
và giao dự toán ngân sách cho ngân sách cấp dưới phải xác định dành tiết kiệm 
10% chi thường xuyên năm 2015 (không kể các khoản chi tiền lương, có tính 
chất lương) đảm bảo không thấp hơn mức Bộ Tài chính đã hướng dẫn; ủy ban 
nhân dân các cấp địa phương khi phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị trực 
thuộc không bao gồm 10% tiết kiệm chi thường xuyên năm 2015 (không kể các 
đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tài chính theo quy định tại Nghị định 
số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006, Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 
05/9/2005, Nghị định 96/2010/NĐ-CP ngay 20/9/2010 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định 115/2005/NĐ-CP và cơ quan Nhà nước thực 
hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý 
hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ 
và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 7/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP), để thực hiện chế độ cải 
cách tiền lương trong năm 2015, trong đó thực hiện tãng lương cho người có thu 
nhập thấp theo Nghị quyết số 78/2014/QH13 ngày 10/11/2014 của Quốc hội. 

3. về nguồn thực hiện cải cách tiền lương, các địa phương phải sử dụng: 
+ 50% tăng thu ngân sách địa phương năm 2014 so với dự toán (không kể 

số tăng thu tiền sử dụng đất) được Thủ tướng Chính phủ giao. Trường hợp địa 
phương khó khăn, tỷ lệ tự cân đối chi từ nguồn thu của địa phương thấp, số tăng 
thu năm 2014 so với dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao nhỏ và đối với các 
địa phương khi thực hiện cải cách tiền lương có khó khăn về nguồn do không 
điêu hoà được tăng thu giữa các cấp ngân sách của địa phương, Bộ Tài chính sẽ 
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xem xét cụ thể để xác định số tăng thu đưa vào nguồn thực hiện cải cách tiền 
lương trong năm 2015; đồng thời tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả 
thực hiện; 

+ 50% tăng thu ngân sách địa phương (không kể tăng thu tiền sử dụng đất) 
dự toán năm 2015 so dự toán năm 2011 được Thủ tướng Chính phủ giao; 

+ Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2014 chưa sử dụng chuyến 
sang; 

+ 10% tiết kiệm chi thường xuyên (không kể tiền lương, có tính chất 
lương) dự toán năm 2011 đã được cấp có thẩm quyền giao. 

+ 10% tiết kiệm dự toán chi thường xuyên (không kể tiền lương, có tính 
chất lương) dự toán chi năm 2012 tăng thêm so dự toán chi năm 2011 đã được 
cấp có thẩm quyền giao. 

+ 10% tiết kiệm dự toán chi thường xuyên (không kể tiền lương, có tính 
chất lương) dự toán chi năm 2013 tăng thêm so dự toán chi năm 2012 đã được 
cấp có thẩm quyền giao. 

+ 10% tiết kiệm dự toán chi thường xuyên (không kể tiền lương, có tính 
chất lương) dự toán chi năm 2014 tăng thêm so dự toán chi năm 2013 đã được 
cấp có thấm quyền giaoẳ 

+ 10% tiết kiệm dự toán chi thường xuyên (không kể tiền lương, có tính 
chất lương) dự toán chi năm 2015 tăng thêm so dự toán chi năm 2014 đã được 
cấp có thấm quyền giao. 

+ 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2015; riêng ngành y tế là 35%, 
sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hoá chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu 
hao, kinh phí chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật nếu đã 
kết cấu trong giá dịch vụ khám, chữa bệnh, số thu được để lại theo chế độ của 
các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp không được trừ chi phí trực tiếp 
phục vụ cho công tác thu trong trường họp số thu này là thu từ các công việc, 
dịch vụ do Nhà nước đầu tư hoặc từ các công việc, dịch vụ thuộc đặc quyền của 
Nhà nước và đã được ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí cho hoạt động thu 
như: số thu học phí để lại cho trường công lập; số thu dịch vụ khám, chữa bệnh 
để lại cho bệnh viện công lập sau khi trừ chi phí thuốc, máu dịch truyền, hóa 
chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao,ế. số thu được để lại theo chế độ được trừ 
chi phí trực tiếp phục vụ cho công tác thu trong trường hợp số thu này là thu từ 
các công việc, dịch vụ do Nhà nước đẩu tư hoặc từ các công việc, dịch vụ thuộc 
đặc quyền của Nhà nước, nhưng chưa được ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí 
hoạt động thu. 

+ Số đã bố trí (nếu có) hỗ trợ từ ngân sách trung ương trong dự toán năm 
2015 để thực hiện cải cách tiền lương đến mức lương cơ sở 1.150.000 
đồng/tháng. 

4. ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương sau khi 
thực hiện các biện pháp tạo nguồn như trên mà không đủ nguồn thì ngân sách 
trung ương hỗ trợ để đảm bảo nguồn thực hiện. 

Trường họp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nguồn thực hiện 
cải cách tiền lương còn dư lớn sau khi đảm bảo được nhu cẩu kinh phí cải cách 
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tiền lương theo lộ trình, báo cáo Bộ Tài chính xem xét giải quyết theo quy định 
tại điểm c khoản 2 Điều 1, Quyết định số 383/QĐ-TTg ngày 03/4/2007 của Thủ 
tướng Chính phủ. 

Điều 5. Thời gian phân bổ, giao dự toán và nhập dự toán vào hệ thống 
Tabmỉs 

1. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
về giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết 
định dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp 
tỉnh và mức bố sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp dưới trước ngày 
10/12/2014. ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ quyết định của Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh về giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách trình Hội đồng nhân dân cùng cấp 
quyết định dự toán thu, chi ngân sách huyện trước ngày 20/12/2014. Uỷ ban nhân 
dân cấp xã căn cứ quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp huyện về giao nhiệm vụ 
thu, chi ngân sách trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu, chi 
ngân sách và phương án phân bố dự toán ngân sách cấp xã trước ngày 
31/12/2014 và thực hiện phân bổ dự toán chi thường xuyên theo từng Loại, 
Khoản của Mục lục ngân sách nhà nước ban hành theo Quyết định số 
33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và văn bản của 
Bộ Tài chính sửa đối, bố sung quyết định này (nếu có); đồng thời gửi Kho bạc 
nhà nước nơi giao dịch (một bản) làm căn cứ thanh toán và kiểm soát chi. 

Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách được cấp có thẩm quyền giao, các Bộ, 
cơ quan Trung ương (đối với ngân sách trung ương) quyết định phân bố, giao dự 
toán ngân sách đến từng đơn vị sử dụng ngân sách; Uỷ ban nhân dân các cấp (đối 
với ngân sách địa phương) trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán 
thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương, quyết 
định phân bổ dự toán ngân sách cấp mình đảm bảo giao dự toán thu, chi ngân 
sách năm 2015 đến từng đơn vị sử dụng ngân sách trước ngày 31/12/2014 và tổ 
chức việc công khai dự toán ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà 
nước. 

ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo kết quả phân bổ, giao dự 
toán ngân sách địa phương về Bộ Tài chính chậm nhất là 05 ngày sau khi Hội 
đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán ngân sách theo đúng quy định tại 
Điều 40 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước và Điểm 5.3 Mục 5 
Phần III Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính; báo 
cáo mức huy động vốn năm 2015 theo Khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà 
nước, dư nợ vốn huy động của ngân sách địa phương đến 31/12/2014 về Bộ Tài 
chính trước ngày 31/01/2015; báo cáo thu, chi và số dư Quỹ Dự trữ tài chính theo 
quy định tại Điểm 19.3 Mục 19 Phần IV Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 
23/6/2003 của Bộ Tài chính.' 

2. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách năm 2015 được Thủ tướng Chính 
phủ, Ưỷ ban nhân dân giao, đơn vị dự toán cấp I của ngân sách trung ương và 
các cấp ngân sách địa phương thực hiện phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân 
sách cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc theo đúng quy định tại Nghị 
định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và 
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hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư số 59/2003/TT-BTC 
ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 60/2003/NĐ-
CP và hướng dẫn bổ sung tại Thông tư này (báo cáo cơ quan tài chính theo mẫu 
số la, lb và lc đính kèm Thông tư này). Trong đó lưu ý một số điểm sau: 

a) Trong phạm vi 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được phương án phân 
bổ dự toán ngân sách, cơ quan tài chính phải có văn bản thông báo kết quả thẩm 
tra. Nấu quá 07 ngày làm việc mà cơ quan tài chính chưa có ý kiến coi như đồng 
ý với phương án phân bổ của cơ quan, đơn vị đã gửi cơ quan tài chính. Trường 
hợp cơ quan tài chính nhất trí với phương án phân bổ thì thủ trưởng cơ quan, đon 
vị phân bổ ngân sách giao ngay dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực 
thuộc, đồng gửi cơ quan tài chính, Kho bạc nhà nước cùng cấp (theo các mẫu số 
2a, 2b và 2c đính kèm Thông tư này) và Kho bạc nhà nước nơi giao dịch (gửi 
thông qua đon vị sử dụng ngân sách bản chi tiết đối với đơn vị). Trường họp cơ 
quan tài chính đề nghị điều chỉnh thì trong phạm vi 03 ngày làm việc kể từ khi 
nhận được văn bản của cơ quan tải chính, cơ quan, đơn vị phân bổ tiếp thu, điều 
chỉnh và gửi lại cơ quan tài chính để thống nhất; trường họp không thống nhất nội 
dung điều chỉnh, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định 
tại Điểm 1.5, Mục 1, Phần IV, Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/06/2003 
của Bộ Tài chínhế 

b) Trường hợp sau ngày 31/12/2014, đơn vị dự toán cấp I chưa phân bổ 
xong dự toán được giao, đơn vị phải báo cáo với cơ quan tài chính cùng cấp đế 
xem xét, quyết định việc cho phép kéo dài thời gian phân bổ dự toán. Thời gian 
phân bổ dự toán kéo dài chậm nhất đến ngày 31/01/2015; quá thời hạn này, cơ 
quan tài chính tổng họp báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh giảm dự toán chi 
của đon vị để bổ sung vào dự phòng ngân sách theo quy định của Chính phủ. 
Trường hợp do nguyên nhân khách quan, vượt quá thẩm quyền của đơn vị như 
chưa có phê duyệt của cấp có thẩm quyền về to chức bộ máy, cơ chế thực hiện 
nhiệm vụ..., đơn vị dự toán cấp I phải dự kiến thời hạn hoàn thành để cơ quan 
tài chính cho kéo dài thời gian phân bổ, song chậm nhất không quá ngày 
31/3/2015; quá thời hạn này, dự toán còn lại chưa phân bổ sẽ điều chỉnh giảm 
dự toán chi của đơn vị đế bố sung vào dự phòng ngân sách theo quy định. 

c) Khi phân bổ, giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị dự 
toán cấp I phải thực hiện phân bổ để hoàn trả các khoản đã được tạm ứng, các 
khoản phải thu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; trường hợp đơn vị 
không phân bổ dự toán cho các khoản phải thu hồi này, cơ quan tài chính có 
văn bản thông báo cho các cơ quan, đơn vị để phân bổ lại, đồng thời thông báo 
cho cơ quan Kho bạc nhà nước cùng cấp để tạm thời chưa cấp kinh phí cho đến 
khi nhận được bản phân bổ theo đúng quy định trên. 

Trong quá trình điều hành, các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương 
được bổ sung có mục tiêu cần khẩn trương phân bổ và sử dụng nguồn kinh phí 
đúng mục đích, kịp thời. 

d) Trường họp trong tháng 01/2015 đơn vị sử dụng ngân sách chưa được 
cấp có thẩm quyền quyết định giao dự toán, cơ quan tài chính và Kho bạc nhà 
nước tạm cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi cho các đơn vị sử dụng ngân 
sách trực thuộc theo quy định tại Điều 45 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 
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06/6/2003 của Chính phủ. Sau ngày 31/01/2015, Kho bạc nhà nước dừng tạm 
cấp kinh phí cho các đơn vị sử dụng ngân sách (trừ trường hợp đặc biệt phải có 
ý kiến chấp thuận bằng văn bản của cơ quan tài chính đồng cấp). 

3. Việc nhập dự toán vào hệ thống Tabmis được thực hiện theo quy định 
tại Thông tư số 107/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 và Thông tư số 
123/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014 của Bộ Tai chính. 

Chương II 
TỞ CHỨC QUẢN LÝ, ĐIÈU HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

Điều 6. Tổ chức quản lý thu ngân sách 
1. Uỷ ban nhân dân các cấp, cơ quan Thuế, Hải quan và các cơ quan liên 

quan có trách nhiệm: 
- Tổ chức triển khai thực hiện ngay từ đầu năm công tác thu ngân sách, đảm 

bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật. Không đề xuất ban 
hành chính sách mới làm giảm thu ngân sách nhà nước, trừ trường họp cắt giảm 
thuế để thực hiện cam kết quốc tế. 

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Luật thuế đã được 
sửa đổi, bổ sung như Luật sửa đối, bố sung một số điều của Luật Quản lý thuế; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật xử lý vi phạm hành chính và triển 
khai kịp thời các cơ chế chính sách tài chính, thuế mới ngay từ khi mới ban hành. 
Tổ chức thực hiện rà soát lại các giấy phép cấp quyền khai thác khoáng sản đế 
triển khai thu đúng, thu đủ và kịp thời khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng 
sản. Đồng thời, theo dõi số tiền sử dụng đất đã gia hạn để tổ chức thu đầy đủ, kịp 
thời vào ngân sách nhà nước khi đến hạn phải nộp. 

- Tiếp tục thực hiện việc thu phí, lệ phí theo đúng quy định của pháp luật, 
các địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 
01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các 
quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản 
đóng góp của nhân dân. Đe các đơn vị có nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ 
được giao khi thực hiện miễn thu các loại phí, lệ phí theo Chỉ thị 24/2007/CT-
TTg, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo cáo Hội 
đồng nhân dân cùng cấp chủ động bố trí kinh phí hỗ trợ cho các đơn vị từ nguồn 
ngân sách địa phương. 

- Tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg ngày 20/11/2008 
của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 05/CT-BTC ngày 21/12/2011 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính về việc thực hiện nghiêm chính sách tài khóa và các kết luận, 
kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra. 

2. Cơ quan Thuế, Hải quan tăng cường theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc 
khai báo tên hàng, mã hàng, thuế suất, trị giá, số lượng..., kê khai thuế của các tổ 
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chức, cá nhân; phát hiện kịp thời các trường họp kê khai không đúng, không đủ 
số thuế phải nộp đế có các biện pháp chấn chỉnh. 

Phân loại số tiền nợ thuế theo đúng quy định, phối hợp với các cơ quan 
chức năng thực hiện các biện pháp đôn đốc phù hợp để thu hồi tiền nợ thuế vào 
ngân sách nhà nước đối với từng người nộp thuế theo đúng thủ tục, trình tự quy 
định của pháp luật. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, trong đó tập 
trung thanh tra, kiếm tra các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, các doanh 
nghiệp rủi ro cao đã được hoàn thuế, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất họp 
pháp nhằm chống thất thu cho ngân sách nhà nước. Các ngành, lĩnh vực rủi ro 
cao, có dấu hiệu chuyển giá, hoạt động chuyển nhượng vốn, thương mại điện tử, 
kinh doanh qua mạng, nhà thầu nước ngoài, kinh doanh bất động sản, tài chính, 
ngân hàng,...để truy thu đầy đủ vào Ngân sách nhà nước các khoản tiền thuế bị 
gian lậnế Tập trung chỉ đạo đấy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế đế giảm 
thời gian, chi phí cho người nộp thuế góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh. 

3ẵ Các Bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương quan tâm chỉ đạo công tác 
quản lý tài sản công, quản lý sử dụng đất đai từ khâu quy hoạch sử dụng đất, lập 
hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, chuyến nhượng đất đai đế 
quản lý và thu ngân sách đầy đủ, kịp thời theo đúng chế độ quy định, nhất là các 
khoản thu từ đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo tránh thất thoát, lãng phí tài sản 
công. Đẩy mạnh việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước theo 
Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 và Quyết định số 
140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo tiến 
độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25 
tháng 8 năm 2014 về việc tăng cường công tác quản lý các trụ sở, cơ sở hoạt 
động sự nghiệp. 

Điều 7. Tổ chức điều hành dự toán chỉ ngân sách nhà nước 
Các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách 

thực hiện chi ngân sách trong phạm vi dự toán ngân sách được giao; cơ quan tài 
chính, Kho bạc nhà nước tổ chức điều hành ngân sách trong phạm vi dự toán 
được duyệt, thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ đảm bảo theo đúng mục đích, tiêu 
chuẩn, định mức, chế độ nhà nước quy định. Trong đó lưu ý: 

1 ế Các khoản chi từ nguồn vốn vay và viện trợ thực hiện việc giải ngân, 
kiểm soát chi theo nguyên tắc: 

- Đối với dự toán chi từ nguồn vốn vay, viện trợ bằng tiền: Thực hiện 
đúng dự toán được giao và cơ chế thực hiện như nguồn vốn trong nước (trừ 
trường hợp hiệp định có quy định khác thì thực hiện theo hiệp định). 

- Đối với dự toán chi từ nguồn vốn vay, viện trợ theo phương thức ghi thu, 
ghi chi ngân sách nhà nước: 

+ Dự toán chi từ nguồn vốn vay: Thực hiện trong phạm vi dự toán được 
giao. Neu tiến độ giải ngân thực tế của dự án vượt dự toán được giao các Bộ, cơ 
quan trung ương và địa phương kịp thời báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 
chính đế tống hợp trình cấp có thấm quyền quyết định. 

+ Dự toán chi từ nguồn vốn viện trợ: Thực hiện theo thực tế giải ngân của 
Dự án. 
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2. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với cơ quan tài chính 
chủ động bố trí vốn ngay từ đầu năm cho các dự án công trình quan trọng theo 
chế độ quy định, nhất là xây dựng tu bổ các công trình đê điều, thuỷ lợi, phòng 
chống thiên tai, dịch bệnh, khắc phục hậu quả lũ lụt, dự án di dân ra khỏi vùng 
sạt lở nguy hiếm theo dự án được cấp có thấm quyền quyết định. 

3. Không ứng trước dự toán ngân sách nhà nước năm sau, trường hợp đặc 
biệt (thiên tai bão lũ, dịch bệnh, nhiệm vụ cấp thiết về quốc phòng, an ninh, các 
nhiệm vụ quan trọng, cấp bách,...) các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương 
báo cáo Bộ Ke hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp trình Thủ tướng 
Chính phủ báo cáo ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. 

4. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án, 
công trình; đối với những dự án, công trình thực hiện không đúng tiến độ phải 
kịp thời quyết định hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chỉnh 
để chuyển vốn cho những dự án có tiến độ triển khai nhanh, có khả năng hoàn 
thành trong năm 2015 nhưng chưa được bố trí đủ vốn. 

5ề Trong dự toán chi thường xuyên năm 2015 giao cho các Bộ, cơ quan 
Trung ương; Bộ Tài chính thông báo rõ các khoản chi bằng ngoại tệ để các đơn 
vị chủ động thực hiện. Đối với kinh phí tương đương từ 500.000 USD/năm trở 
lên thì được đảm bảo chi bằng ngoại tệ theo dự toán đã giao, quá trình thực hiện 
Kho bạc nhà nước vẫn kiểm soát theo dự toán chi bằng nội tệ đã giao cho đơn vị, 
trường hợp do biến động tăng tỷ giá dẫn đến dự toán chi bằng nội tệ đã hết 
nhưng dự toán chi bằng ngoại tệ vẫn còn thì đơn vị thông báo cho Bộ Tài chính 
để kịp thời xử lý bổ sung kinh phí bằng nội tệ; trường họp số kinh phí nhỏ hơn 
500.000 USD/năm thì các Bộ, cơ quan Trung ương được rút dự toán bằng ngoại 
tệ theo tỷ giá hạch toán tại thời điểm giao dịch, nhưng không vượt quá dự toán 
giao bằng nội tệ. 

6. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nếu có nhu cầu chi 
đột xuất phát sinh ngoài dự toán nhưng không thể trì hoãn được mà dự phòng 
ngân sách không đủ đáp ứng, thì phải sắp xếp lại các khoản chi trong dự toán 
được giao, hoặc sử dụng Quỹ Dự trữ tài chính để đáp ứng nhu cầu chi đột xuất 
đó. ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sử dụng Quỹ Dự trữ tài chính cấp tỉnh 
theo quy định tại Điểm đ, Khoản 3, Điều 58 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 
06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân 
sách nhà nước. 

7. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với cơ quan tài chính 
thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách ở các đơn 
vị, cấp dưới; triệt để tiết kiệm chi cho bộ máy quản lý nhà nước và sự nghiệp 
công; thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ chế khoán chi và bố trí kinh phí 
theo hiệu quả công việc; giảm tối đa các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, 
lễ hội, động thổ, khởi công, khánh thành công trình và đi công tác nước ngoài; rà 
soát giảm bớt việc đăng cai các hội nghị quốc tế tại Việt Nam cho phù họp với 
tình hình ngân sách nhà nước năm 2015, chỉ trình Thủ tướng Chính phủ đăng cai 
các hội nghị diễn đàn cho lợi ích của Việt Nam hoặc là trách nhiệm của Việt 
Nam; không mua xe công (trừ xe chuyên dụng theo quy định của pháp luật); bố 
trí kinh phí tổ chức đại hội Đảng các cấp, kinh phí tố chức các ngày lễ lớn, các 
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ngày kỷ niệm thành lập ngành theo tinh thần triệt để tiết kiệm; chủ động sắp xếp 
chi thường xuyên, ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm nguồn lực thực 
hiện các chính sách an sinh xã hội và điều chỉnh tiền lương. 

Trường hợp phát hiện các cấp, đơn vị sử dụng ngân sách không đúng chế 
độ, chính sách, nhất là các chính sách liên quan đến thực hiện các chính sách xã 
hội, xoá đói giảm nghèo,... cần có biện pháp xử lý kịp thòi để đảm bảo chính 
sách, chế độ thực hiện đúng đối tượng và có hiệu quả. 

8. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước theo quy định. 
Điều 8. Thực hiện cấp phát, thanh toán kỉnh phí 
1. Đối với các đơn vị sử dụng ngân sách: 
Căn cứ dự toán ngân sách năm được giao, đơn vị sử dụng ngân sách thực 

hiện rút dự toán chi theo chế độ, định mức chi ngân sách đã được các cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền ban hành và tiến độ, khối lượng thực hiện nhiệm vụ; đảm bảo 
nguyên tắc: 

- Các khoản chi thanh toán cá nhân (lương, phụ cấp lương, trợ cấp xã 
hội,...) đảm bảo thanh toán chi trả từng tháng cho các đối tượng hưởng lương, trợ 
cấp từ ngân sách nhà nước. Các Bộ, cơ quan Trung ương, úy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo và tố chức thực hiện việc chi trả 
lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương; Kho bạc Nhà nước phối hợp 
chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán 
triển khai thực hiện nghiêm túc việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng 
hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 
24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Trích nộp các khoản đóng góp (Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm 
thất nghiệp, kinh phí công đoàn) kịp thời cho cơ quan Bảo hiểm xã hội theo đúng 
quy định của pháp luật. 

- Những khoản chi có tính chất thời vụ hoặc chỉ phát sinh vào một số thời 
điểm như đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa lớn và các khoản có tính 
chất không thường xuyên khác thực hiện thanh toán theo tiến độ, khối lượng thực 
hiện theo chế độ quy định. 

2. Thực hiện rút dự toán tại Kho bạc nhà nước đối với các nhiệm vụ chi 
dưới đây: 

a) Chi trợ giá cho các báo, tạp chí đã được giao trong dự toán của các Bộ, 
cơ quan Trung ương: Căn cứ dự toán được cơ quan có thẩm quyền giao và tiến độ 
thực hiện nhiệm vụ được trợ giá, các báo, tạp chí làm thủ tục rút dự toán tại Kho 
bạc nhà nước để được thanh toán theo đúng quy định tại Thông tư số 
161/2012/TT-BTC ngày 2/10/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát, 
thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; 

b) Kinh phí đào tạo lưu học sinh Lào, Campuchia thuộc khoản chi viện trợ: 
Căn cứ dự toán được cơ quan có thấm quyền giao và yêu cầu công việc, các đơn 
vị được giao nhiệm vụ đào tạo lưu học sinh Lào, Campuchia làm thủ tục rút dự 
toán tại Kho bạc nhà nước để được thanh toán theo đúng quy định tại Thông tư số 
161/2012/TT-BTC ngày 2/10/2012 của Bộ Tài chính; 
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c) Chi xúc tiến thương mại quốc gia: Bộ Công thương và các đơn vị trực 
thuộc căn cứ dự toán được giao và tiến độ thực hiện của các chương trình xúc 
tiến thương mại quốc gia thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước để tạm 
ứng hoặc thanh toán kinh phí theo quy định tại Thông tư số 171/2014/TT-BTC 
ngày 14 tháng 11 năm năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính 
hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình xúc tiến thương mại 
quốc gia; 

d) Chi xúc tiến du lịch quốc gia: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các 
đơn vị trực thuộc căn cứ dự toán giao và tiến độ triến khai các nhiệm vụ của 
Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia thực hiện rút dự toán tại Kho bạc nhà 
nước để tạm ứng hoặc thanh toán kinh phí theo quy định tại Thông tư liên tịch 
số 163/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 12/11/2014 của Liên Bọ Tài chính, 
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính Chương 
trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2013-2020; 

đ) Kinh phí đặt hàng sản xuất phim tài liệu và khoa học, phim hoạt hình, 
phim truyện điện ảnh theo chính sách của Nhà nước; 

e) Chi bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới: Căn 
cứ dự toán bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới được 
cấp có thẩm quyền giao và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chi, hàng tháng cơ quan 
tài chính cấp dưới chủ động rút dự toán tại Kho bạc nhà nước đồng cấp đế đảm 
bảo cân đối ngân sách cấp mình; riêng ngân sách cấp xã rút dự toán tại Kho bạc 
nhà nước nơi giao dịch; 

Đối với bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa 
phương, mức rút dự toán hàng tháng về nguyên tắc không vượt quá 1/12 tổng 
mức bổ sung cân đối cả năm; riêng các tháng trong quý I, căn cứ yêu cầu, nhiệm 
vụ mức rút dự toán có thể cao hơn mức bình quân trên, song tổng mức rút dự 
toán cả quý I không được vượt quá 30% dự toán năm. 

Trường hợp ngân sách địa phương đã được ứng trước dự toán bố sung 
ngân sách năm sau từ ngân sách trung ương, cần phải thu hồi trong dự toán bổ 
sung cân đối từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương năm 2015, Bộ 
Tài chính thông báo cho Kho bạc nhà nước trừ số thu hồi vào dự toán đầu năm 
đã giao cho địa phương; phần dự toán còn lại chia đều trong năm để rút. số đã 
ứng trước cho ngân sách địa phương được thu hồi như sau: 

- Đối với số ứng trước theo hình thức lệnh chi tiền thì việc thu hồi số ứng 
trước cũng được thực hiện bằng hình thức lệnh chi tiền từ ngân sách trung ương. 

- Đối với số ứng trước theo hình thức rút dự toán thì Kho bạc nhà nước 
nơi giao dịch thực hiện điều chỉnh hạch toán từ ứng trước sang thực chi ngân 
sách trung ương và thực thu ngân sách địa phương cấp bố sung từ ngân sách 
trung ương. 

Trường họp đặc biệt cần tăng tiến độ rút dự toán, Uỷ ban nhân dân cấp 
tỉnh phải có văn bản đề nghị Bộ Tài chính xem xét, quyết định. 

Đối với bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới ở 
địa phương, căn cứ khả năng nguồn thu và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, úy ban 
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nhân dân cấp trên quy định mức rút dự toán hàng tháng của ngân sách cấp dưới 
cho phù hợp thực tế địa phương. 

Căn cứ giấy rút dự toán ngân sách của cơ quan tài chính, ủy ban nhân dân 
cấp xã (theo mẫu số C2-09/NS đính kèm); Kho bạc nhà nước nơi giao dịch kiểm 
tra các điều kiện: đã có trong dự toán được giao, trong giới hạn rút vốn hàng 
tháng, sau đó hạch toán chi ngân sách cấp trên, thu ngân sách cấp dưới theo đúng 
nội dung khoản bố sung và Mục lục ngân sách nhà nước. 

Trường hợp trong năm ngân sách cấp trên ứng trước dự toán bổ sung 
ngân sách năm sau cho ngân sách cấp dưới, khi rút dự toán ứng trước phải hạch 
toán thu, chi vào ngân sách năm sau theo quy định. 

g) Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa 
phương được Thủ tướng Chính phủ giao trong dự toán đầu năm được thực hiện 
như sau: căn cứ dự toán giao, số vốn được tạm ứng theo chế độ và tiến độ thực 
hiện các chương trình, nhiệm vụ (bao gồm cả vốn đầu tư và kinh phí sự nghiệp) 
do chủ đầu tư (hoặc đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ) báo cáo; tham khảo 
kết quả thanh toán chi trả hàng tháng do cơ quan Kho bạc nhà nước nơi giao 
dịch gửi Sở Tài chính; Sở Tài chính tổng hợp nhu cầu rút dự toán bổ sung có 
mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương (theo mẫu số 3 đính 
kèm), kèm giấy rút dự toán (theo mẫu số C2-09/NS đính kèm) gửi Kho bạc nhà 
nước nơi giao dịch đế rút vốn bố sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 
ngân sách địa phương. Mức rút tối đa bằng dự toán giao cho chương trình, 
nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Sở Tài chính chịu trách nhiệm về 
mức đề nghị rút vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách 
địa phương để thực hiện các chương trình, nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính 
phủ giao; trường hợp rút kinh phí để sử dụng không đúng mục tiêu hoặc đúng 
mục tiêu nhưng không sử dụng hết phải hoàn trả ngân sách trung ương. 

Việc thanh toán, chi trả cho các chủ đầu tư và cho các đối tượng thụ 
hưởng các chính sách, chế độ (kinh phí sự nghiệp) từ nguồn vốn ngân sách nhà 
nước được thực hiện theo các quy định hiện hành. 

Trường hợp ngân sách địa phương được ứng trước dự toán bo sung có 
mục tiêu từ ngân sách trung ương năm sau (bao gồm cả vốn đầu tư và kinh phí 
sự nghiệp), cần phải thu hồi trong dự toán bố sung có mục tiêu từ ngân sách 
trung ương cho ngân sách địa phương năm 2015, Bộ Tài chính thông báo cho 
Kho bạc nhà nước trừ số phải thu hồi ngay trong dự toán đầu năm, phần còn lại 
thực hiện việc rút dự toán tại Kho bạc nhà nước theo quy định trên, số đã ứng 
trước cho ngân sách địa phương được thu hồi như sau: 

- Đối với số ứng trước theo hình thức lệnh chi tiền thì việc thu hồi số ứng 
trước cũng được thực hiện bằng hình thức lệnh chi tiền từ ngân sách trung ương; 

- Đối vói số ứng trước theo hình thức rút dự toán thì Kho bạc nhà nước nơi 
giao dịch thực hiện điều chỉnh hạch toán từ ứng trước sang thực chi ngân sách 
trung ương và thực thu ngân sách địa phương cấp bổ sung từ ngân sách trung ương. 

h) Trường hợp bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân 
sách địa phương phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện dự toán ngân sách 
(bao gồm cả việc ứng trước bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 
ngân sách địa phương) được thực hiện như sau: 



- vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa 
phương phát sinh trong quá trình tố chức thực hiện dự toán ngân sách đế thực 
hiện các nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, dịch 
bệnh hoặc nhiệm vụ đột xuất, cấp bách khác: căn cứ vào quyết định của cấp có 
thẩm quyền, Bộ Tài chính có văn bản thông báo bố sung ngoài dự toán cho ngân 
sách địa phương. Căn cứ vào văn bản thông báo của Bộ Tài chính, Sở Tài chính 
thực hiện rút dự toán tại Kho bạc nhà nước nơi giao dịch. 

Đối với khoản ứng trước bố sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương 
cho ngân sách địa phương: căn cứ quyết định của cấp có thẩm quyền, Bộ Tài 
chính có văn bản thông báo Sở Tài chính thực hiện rút dự toán ứng trước tại 
Kho bạc nhà nước nơi giao dịch. Sở Tài chính lập giấy rút dự toán ứng trước dự 
toán năm sau theo quy định. 

- Đối với các khoản ngân sách trung ương tạm ứng cho ngân sách địa 
phương, khi rút dự toán các khoản tạm ứng thực hiện hạch toán tạm thu, tạm chi 
và thực hiện thu hồi theo quy định (hạch toán điều chỉnh sang thực thu, thực chi 
trong trường hợp chuyến thành số bố sung cho ngân sách địa phương hoặc giảm 
tạm thu ngân sách địa phương, giảm tạm chi của ngân sách trung ương trong 
trường họp phải hoàn trả tạm ứng cho ngân sách trung ương). 

i) Riêng vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp 
dưới ở các cấp địa phương (bao gồm cả bổ sung có mục tiêu ngoài dự toán giao 
đầu năm), căn cứ khả năng nguồn thu và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, Uỷ ban 
nhân dân cấp trên quy định việc rút dự toán của ngân sách cấp dưới cho phù hợp 
thực tế ở địa phương. 

Căn cứ vào giấy rút dự toán ngân sách của cơ quan tài chính, Ưỷ ban nhân 
dân cấp xã (theo mẫu số C2-09/NS đính kèm), Kho bạc nhà nước nơi giao dịch 
kiểm tra các điều kiện: đã có trong dự toán được giao, tiến độ thực hiện, quyết 
định của cấp có thẩm quyền bổ sung trong quá trình thực hiện dự toán ngân sách; 
sau đó hạch toán chi ngân sách cấp trên, thu ngân sách cấp dưới theo đúng nội 
dung chi bổ sung có mục tiêu và Mục lục ngân sách nhà nước. 

Định kỳ hàng tháng, chậm nhất vào ngày 15 của tháng sau, Kho bạc nhà 
nước (đối với ngân sách trung ương) và Kho bạc nhà nước tỉnh, huyện (đối với 
ngân sách địa phương) thực hiện tổng họp, báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp 
về kết quả rút dự toán chi bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu của ngân sách 
cấp trên cho ngân sách cấp dưới trong tháng trước theo quy định hiện hành. 
Trường hợp phát hiện các địa phương rút dự toán chi bổ sung cân đối, bổ sung 
có mục tiêu không đúng quy định, Kho bạc nhà nước địa phương có văn bản 
thông báo cho cơ quan tài chính cùng cấp biết, đồng thời tạm dừng rút dự toán 
chi bổ sung cân đối, bố sung có mục tiêu không đúng quy định. 

Định kỳ hàng quý, ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổng họp báo 
cáo Bộ Tài chính tình hình thực hiện kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có 
mục tiêu để thực hiện các chính sách. Trường hợp địa phương không thực hiện chế 
độ báo cáo hoặc báo cáo không đúng và đầy đủ theo quy định, Bộ Tài chính sẽ tạm 
dừng cấp kinh phí bổ sung cho địa phương cho đến khi địa phương có báo cáo đầy 
đủ. 
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về việc hạch toán kế toán các khoản bổ sung, tạm ứng từ ngân sách cấp 
trên cho ngân sách cấp dưới ở địa phương thực hiện như quy định đối với các 
khoản bổ sung, tạm ứng từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương. 

3. Thực hiện cấp bằng hình thức lệnh chi tiền đối với các nhiệm vụ chi 
dưới đây: 

a) Chi chuyển vốn để cho vay theo chính sách xã hội của nhà nước (người 
nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn cải thiện nhà ở, phát triển 
sản xuất, xuất khẩu lao động...) và các chương trình, dự án khác theo quyết định 
của Thủ tướng Chính phủ; 

b) Chi chuyển kinh phí cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam để chi trả lương 
hưu và trợ cấp bảo hiếm xã hội; 

c) Chi góp vốn cổ phần, đóng niên liễm cho các tổ chức tài chính quốc tế 
(trừ các khoản đã giao trong dự toán các Bộ, cơ quan trung ương thực hiện rút 
dự toán tại Kho bạc nhà nước); 

d) Chi cấp vốn điều lệ và chi hỗ trợ cho các tổ chức tài chính của Nhà 
nước theo quy định của pháp luật. 

đ) Chi cấp bù chênh lệch lãi suất tín dụng đầu tư nhà nước và chính sách 
tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và đối tượng chính 
sách; 

e) Chi xúc tiến đầu tư. 
g) Chi hỗ trợ cho các doanh nghiệp công ích, quốc phòng; 
h) Chi bổ sung dự trữ quốc gia và chi bảo quản hàng dự trữ quốc gia (đối 

với những hàng hoá quan trọng được Nhà nước giao cho các doanh nghiệp thực 
hiện dự trữ); 

i) Chi Chương trình biển Đông, hải đảo (phần kinh phí giao cho các Bộ, 
ngành thực hiện); 

k) Chi thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt và các nhiệm vụ chi khác được 
cấp bằng hình thức lệnh chi tiền của cơ quan Công an, Quốc phòng theo quyết 
định của cơ quan có thẩm quyền; 

1) Chi đảm bảo hoạt động đối với các cơ quan của Đảng cộng sản Việt 
Nam; 

m) Chi viện trợ đột xuất của Nhà nước cho nước ngoài; chi ủng hộ địa 
phương khác để khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, phòng trừ dịch bệnh; 

n) Chi trợ giá, trợ cước, tài trợ, đặt hàng theo chính sách của Nhà nước, 
hoặc thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao cho các doanh nghiệp, đơn vị không 
thường xuyên giao dịch với Kho bạc Nhà nước (trừ các nội dung đã nêu tại tiết 
đ, Khoản 2 Điều 8 Thông tư này); 

o) Các khoản ghi thu, ghi chi ngân sách theo chế độ. 
Các nhiệm vụ chi bằng lệnh chi tiền nêu trên được thực hiện khi có đủ các 

điều kiện sau: 
- Trong dự toán được cấp có thẩm quyền giao từ đầu năm hoặc bổ sung 

trong quá trình điều hành. 
- Đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách theo quy định. 



- Đầy đủ các hồ sơ, chứng từ theo chế độ quy định. 
- Có văn bản đề nghị chi của Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách đối 

với những trường hợp chế độ quản lý chi ngân sách có yêu cầu. 
Khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp phát, trong vòng 5 ngày làm việc cơ 

quan tài chính kiểm tra, xem xét đủ các điều kiện chi theo quy định và lập lệnh 
chi tiền trên hệ thống Tabmis (ngân sách trung ương do Bộ Tài chính nhập, ngân 
sách tỉnh do Sở Tài chính nhập, ngân sách huyện do phòng tài chính nhập). Kho 
bạc nhà nước có trách nhiệm in Lệnh chi tiền phục hồi từ hệ thống và thực hiện 
thanh toán cho đơn vị thụ hưởng ngân sách theo đúng nội dung ghi trên lệnh chi 
tiền và đúng chế độ quy định. Riêng lệnh chi tiền của ngân sách xã do úy ban 
nhân dân xã gửi bản giấy đến Kho bạc nhà nước noi giao dịch. Trường hợp chưa 
đủ điều kiện cấp thanh toán, nhưng để đảm bảo yêu cầu về tính chất và tiến độ 
công việc, cơ quan tài chính thực hiện tạm cấp theo chế độ quy định, hoặc theo 
quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính (đối với các nhiệm vụ chi của ngân sách 
trung ương) và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (đối với các nhiệm vụ chi của ngân 
sách địa phương). 

Kho bạc nhà nước có trách nhiệm thực hiện kiểm tra tính hợp lệ, họp pháp 
của lệnh chi tiền; căn cứ nội dung trên lệnh chi tiền, thực hiện xuất quỹ ngân 
sách, chuyển tiền vào tài khoản hoặc cấp tiền mặt theo chế độ quy định đế chi 
trả, thanh toán cho tổ chức, cá nhân được hưởng ngân sách trong phạm vi thòi 
gian chế độ quy định. Trường hợp các chứng từ không hợp lệ, hợp pháp thì chậm 
nhất 1 ngày (kể từ ngày nhận được chứng từ) phải có thông báo cho cơ quan Tài 
chính biết để xử lý. 

4. về chi trả nợ của ngân sách trung ương thực hiện theo quy định tại khoản 
6, Mục II, Thông tư số 107/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn bổ sung một số điểm về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước và các 
văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

Điều 9. Thực hiện điều chỉnh dự toán đơn vị sử dụng ngân sách •  •  •  •  » 0 0  
1. Trường hợp cần điều chỉnh dự toán giữa các đơn vị sử dụng ngân sách 

trực thuộc mà không làm thay đổi tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi 
được giao, đơn vị dự toán cấp I ra quyết định điều chỉnh, gửi cơ quan tài chính 
cùng cấp để kiểm tra số dư dự toán và thực hiện điều chỉnh dự toán trong 
Tabmis, đồng gửi Kho bạc nhà nước nơi giao dịch làm căn cứ kiếm soát chi, cấp 
phát, thanh toán. 

Đối với đơn vị sử dụng ngân sách phải giảm dự toán, Kho bạc nhà nước 
giao dịch kiểm tra, xác nhận số dư dự toán, xác nhận việc điều chỉnh đế đơn vị 
báo cáo đơn vị dự toán cấp I (bản fax, photocopy) thông báo cho các đơn vị sử 
dụng ngân sách khác được điều chỉnh tăng dự toánỂ Đối với các đơn vị sử dụng 
ngân sách được tăng dự toán, cơ quan tài chính kiếm tra xác nhận số dư dự toán, 
xác nhận điều chỉnh giảm dự toán của đơn vị sử dụng ngân sách khác có liên 
quan trước khi điều chỉnh tăng dự toán cho đơn vị theo đề nghị của đơn vị dự 
toán cấp I. Trường họp không còn đủ số dư để điều chỉnh, đơn vị sử dụng ngân 
sách báo cáo đơn vị dự toán cấp I để điều chỉnh lại. 

2. Trường hợp đơn vị dự toán cấp I được cấp có thẩm quyền giao bổ sung 
dự toán đế thực hiện nhiệm vụ phát sinh, nếu quyết định bô sung dự toán đã thê 



hiện chi tiết lĩnh vực chi và đơn vị thực hiện thì không phải lập phương án phân 
bổ gửi cơ quan tài chính thẩm định, mà phân bổ giao dự toán cho đơn vị trực 
thuộc và thông báo Kho bạc nhà nước có liên quan để thực hiện; trường hợp quyết 
định bổ sung dự toán chưa chi tiết lĩnh vực chi và đơn vị thực hiện thì chậm nhất 7 
ngày làm việc (kể từ ngày nhận được quyết định giao bố sung dự toán), đơn vị dự 
toán cấp I phải lập phương án phân bổ gửi cơ quan tài chính thẩm định theo quy 
định. 

3. Trường hợp điều chỉnh dự toán từ kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
sang kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, kinh phí không thường xuyên sang kinh phí 
thường xuyên, điều chỉnh nhiệm vụ chi trong phạm vi dự toán kinh phí được giao 
không tự chủ, không thường xuyên nhưng đã được ghi chú theo nhiệm vụ chi 
trong Quyết định giao dự toán đầu năm hoặc Quyết định giao dự toán bổ sung 
trong năm của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính đơn vị cần phải có ý 
kiến thống nhất của cơ quan tài chính để đảm bảo việc phân bổ kinh phí thực hiện 
được các nhiệm vụ được giao. 

4. Trường hợp điều chỉnh dự toán giữa các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài 
thực hiện theo quy đinh tại Thông tư số 146/2013/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 
2013 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với cơ quan 
Việt Nam ở nước ngoài. 

Điều 10Ệ Thực hiện chuyển nguồn sang năm sau 
Các Bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương quản lý chặt chẽ chi ngân 

sách nhà nước để giảm mạnh số chi chuyển nguồn, chỉ thực hiện chuyển nguồn 
đổi với một số khoản chi còn nhiệm vụ và thực sự cần thiết theo đúng Nghị quyết 
của Quốc hội. 

Điều 11. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham 
nhũng 

Các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương tổ chức chỉ đạo thực hiện đầy 
đủ các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm 
và chông lãng phí. Đông thời xử lý kịp thời, đây đủ những sai phạm được phát 
hiện qua công tác kiêm tra, thanh tra, kiêm toán; làm rõ trách nhiệm của từng tô 
chức, cá nhân và thực hiện chế độ trách nhiệm đối với thủ trưởng đơn vị sử dụng 
ngân sách nhà nước trong quản lý điều hành ngân sách khi đế xảy ra thất thoát, 
lãng phí, sử dụng ngân sách sai chế độ, chính sách. 

Điều 12. Thực hiện công khai tài chính, ngân sách nhà nước 
1. Các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương chỉ đạo và thực hiện đầy đủ 

các quy định tại Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ 
tướng Chính phủ về Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà 
nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, 
các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh 
nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn 
từ các khoản đóng góp của nhân dân và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài 
chính về công khai, trong đó lưu ý: 

a) Cơ quan tài chính các cấp thực hiện chế độ công khai ngân sách nhà 
nước theo đúng quy định tại Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của 
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Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp 
ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính, 
Thông tư số 54/2006/TT-BTC ngày 19/06/2006 của Eiộ Tài chính về hướng dẫn 
Quy chế công khai tài chính đối với các khoản hỗ trợ trực tiếp của ngân sách nhà 
nước đối với cá nhân, dân cư. 

b) Các đon vị sử dụng ngân sách thực hiện việc công bố công khai theo 
đúng quy định tại Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đcm vị dự 
toán ngân sách và các tố chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. 

c) Các doanh nghiệp nhà nước thực hiện công khai theo đúng quy định tại 
Thông tư số 29/2005/TT-BTC ngày 14/04/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
Quy chế công khai tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước. 

d) Các cơ quan, đơn vị được sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển ngân 
sách nhà nước thực hiện công khai theo quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-
BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai 
tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản 
thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

đ) Các cơ quan, đơn vị được giao quản lý các quỹ có nguồn từ ngân sách 
nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân thực hiện 
công khai theo hướng dẫn tại Thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11/03/2005 
của Bộ Tài chính về việc công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn từ ngân 
sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dânế 

2. Đẩy mạnh việc đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại 
chúng những trường hợp trốn thuế, gian lận thuế, chây ỳ không nộp thuế đúng 
thời hạn theo quy định của Luật Quản lý thuế. 

3. Công khai các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội, động thổ, 
khởi công và đi công tác nước ngoài; định kỳ 6 tháng và hàng năm, các Bộ, cơ 
quan Trung ương và địa phương báo cáo tình hình sử dụng kinh phí (dự toán đã 
bố trí, kinh phí đã phân bổ, sử dụng, số lượng đoàn đi công tác nước ngoài) về Bộ 
Tài chính để tổng họp báo cáo cấp có thẩm quyền. 

4. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng tài sản nhà nước thực hiện công 
khai theo quy định tại Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ 
quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tố chức được giao quản lý, sử dụng 
tài sản nhà nước. 

Đồng thời để triển khai thực hiện Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 
16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ, ngân sách nhà nước các câp, các đơn vị sử 
dụng ngân sách phải thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện quy chế công 
khai và gửi cơ quan chức năng để tổng hợp theo dõi đánh giá chung trong cả 
nước theo chế độ quy định. Các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương (Sở 
Tài chính) có trách nhiệm gửi báo cáo công khai cho Bộ Tài chính ngay sau khi 
thực hiện việc công khai dự toán ngân sách năm 2015 và quyêt toán ngân sách 
năm 2013. 
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Chương III 
TỎ CHỨC THựC HIỆN 

Điều 13ễ Điều khoản thỉ hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 và áp 

dụng đối với năm ngân sách 2015. 
2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu áp dụng 

tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bởi văn bản mới thì áp 
dụng theo văn bản mới đó. 

3. Các Bộ, cơ quan Trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương căn cứ quy định tại Thông tư này để chỉ đạo các cơ quan, đơn 
vị trực thuộc và chính quyền địa phương cấp dưới tổ chức thực hiện. Các quy 
định trước đây trái với quy định tại thông tư này thì thực hiện theo hướng dẫn tại 
thông tư này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những vướng mắc đề 
nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để phối hợp giải quyết./. Ỳ 

Vot - KT. Bộ TRƯỞNG 
-ta Bí thư Trung uoBg Đàng; ™ứ TRƯỞNG 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đản£ 
- Văn phòng Tổng Bí thư ; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; „ Ẩ 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phu*****®*1" Hoang Anh Tuan 
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- Sờ Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước, Cục Hải 

quan các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; 
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Công báo; 
- Cổng thông tin điện tử của Chính phủ; 
- Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, Vụ NSNN. c 530 ì 
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