
 
 CÔNG BÁO/Số 1135 + 1136/Ngày 22-11-2015 59 
 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
  

 
Số: 55/2015/QĐ-TTg 

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

 
Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2015 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2012/QĐ-TTg  

ngày 06 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm  
cơ chế tài chính đặc thù đối với Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2012 - 2014 

 

 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 

năm 2002; 
Căn cứ Luật Quản lý sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03 

tháng 6 năm 2008; 
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 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng 
tài sản Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính 
phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định số 15/2012/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính 
phủ về thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đặc thù đối với Thông tấn xã Việt Nam 
giai đoạn 2012 - 2014. 

Điều 1. Sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 15/2012/QĐ-TTg ngày 06 
tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm cơ chế tài chính 
đặc thù đối với Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2012 - 2014 như sau: 

1. Khoản 1 Điều 1 sửa đổi như sau: Kéo dài thời hạn thực hiện thí điểm cơ chế 
tài chính đặc thù đối với Thông tấn xã Việt Nam từ năm 2015 đến tối đa năm 2017. 

2. Điểm a Khoản 3 Điều 2 sửa đổi như sau: 
Thông tấn xã Việt Nam được tính toán xác định Quỹ tiền lương và thu nhập 

tăng thêm tối đa được chi hàng năm theo tỷ lệ 34% trên dự toán nguồn kinh phí 
hoạt động thường xuyên của Thông tấn xã Việt Nam (bao gồm dự toán nguồn kinh 
phí ngân sách nhà nước đảm bảo chi hoạt động thường xuyên hàng năm và dự toán 
nguồn thu sự nghiệp của Thông tấn xã Việt Nam).  
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Điều 2.  
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2015 và 

được áp dụng cho các năm ngân sách từ năm 2015 đến tối đa năm ngân sách 2017. 
Trong thời gian thực hiện thí điểm, trường hợp Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính 
phủ ban hành quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh 
vực thông tin truyền thông có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định mới.  

2. Thông tấn xã Việt Nam, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
 THỦ TƯỚNG 

 
Nguyễn Tấn Dũng 

 
 
 
 

 


