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THÔNG TƯ
Hướng dẫn chế ñộ kiểm soát chi ñối với các ñơn vị sự nghiệp công lập
thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ,
tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính.
Thực hiện Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 06/06/2003 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và
hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước; Nghị ñịnh số 43/2006/Nð-CP ngày 25/04/2006 của
Chính phủ và Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn
thực hiện Nghị ñịnh số 43/2006/Nð- CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy ñịnh quyền tự
chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính ñối với
ñơn vị sự nghiệp công lập; Bộ Tài chính hướng dẫn chế ñộ kiểm soát chi ngân sách nhà
nước qua Kho bạc Nhà nước ñối với các ñơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ,
tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính như sau:
I - QUY ðỊNH CHUNG
1. Phạm vi và ñối tượng ñiều chỉnh:
Thông tư này hướng dẫn chế ñộ kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
ñối với các ñơn vị sự nghiệp công lập (ñơn vị dự toán ñộc lập có con dấu và tài khoản riêng,
có tổ chức bộ máy kế toán theo quy ñịnh của Luật Kế toán) do cơ quan nhà nước có thẩm
quyền quyết ñịnh thành lập thực hiện quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm
vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo Nghị ñịnh số 43/2006/Nð-CP ngày
25/04/2006 của Chính phủ (sau ñây gọi tắt là ñơn vị sự nghiệp thực hiện chế ñộ tự chủ), bao
gồm:
- Các ñơn vị sự nghiệp hoạt ñộng trong các lĩnh vực sự nghiệp giáo dục ñào tạo và dạy
nghề, sự nghiệp y tế, ñảm bảo xã hội, sự nghiệp văn hoá - thông tin (bao gồm cả các ñơn vị
phát thanh truyền hình ở ñịa phương), sự nghiệp thể dục- thể thao, sự nghiệp kinh tế và sự
nghiệp khác;
- ðối với ðài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các ñơn vị sự nghiệp có quy trình
hoạt ñộng ñặc thù, các ñơn vị sự nghiệp có các ñơn vị sự nghiệp trực thuộc thì ñối tượng
thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính là các ñơn vị sự nghiệp trực thuộc
ñảm bảo các ñiều kiện là ñơn vị dự toán ñộc lập, có con dấu và tài khoản riêng, tổ chức bộ
máy kế toán theo quy ñịnh của Luật Kế toán;
- Các ñơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và tổ chức chính trị, các tổ chức
chính trị - xã hội thực hiện quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy,
biên chế và tài chính theo Nghị ñịnh số 43/2006/Nð-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ và
Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài chính;
- Các ñơn vị sự nghiệp ñang thực hiện theo Nghị ñịnh số 10/2002/Nð-CP ngày 16/012002
của Chính phủ về chế ñộ tài chính áp dụng cho ñơn vị sự nghiệp có thu chuyển sang thực
hiện chế ñộ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và
tài chính theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 43/2006/Nð-CP ngày 24/04/2006 của Chính phủ và
Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài chính;
ðối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách
nhiệm, việc kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước ñược thực hiện theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh
số 115/2005/Nð-CP ngày 05/09/2005 của Chính phủ; Thông tư Liên tịch số 12/2006/TTLT/
BKHCN-BTC-BNV ngày 05/06/2006 của Liên bộ Khoa học công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ nội
vụ hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 115/2005/Nð-CP ngày 05/09/2005 của Chính phủ và
theo nguyên tắc, quy trình kiểm soát, thanh toán quy ñịnh tại Thông tư này.

2. Nguyên tắc quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua
Kho bạc Nhà nước:
2.1. Các ñơn vị sự nghiệp thực hiện chế ñộ tự chủ phải mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước
ñể thực hiện thu, chi qua Kho bạc Nhà nước ñối với các khoản kinh phí thuộc ngân sách nhà
nước theo quy ñịnh của Luật Ngân sách nhà nước (bao gồm kinh phí ngân sách nhà nước
cấp, các khoản thu, chi theo quy ñịnh ñối với nguồn thu từ phí và lệ phí thuộc ngân sách nhà
nước và các khoản khác của ngân sách nhà nước nếu có); chịu sự kiểm tra, kiểm soát của
Kho bạc Nhà nước trong quá trình tập trung và sử dụng các khoản kinh phí thuộc ngân sách
nhà nước.
ðối với các khoản thu, chi dịch vụ, liên doanh, liên kết, ñơn vị sự nghiệp thực hiện chế ñộ tự
chủ có thể mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng ñể giao dịch, thanh toán.
Kho bạc Nhà nước không kiểm soát các khoản thu, chi này của ñơn vị (kể cả trường hợp
ñơn vị mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước).
2.2. Tất cả các khoản chi ngân sách nhà nước phải ñược kiểm tra, kiểm soát trong quá trình
chi trả, thanh toán. Các khoản chi phải có trong dự toán ngân sách nhà nước ñược cấp có
thẩm quyền giao; ñúng chế ñộ, tiêu chuẩn, ñịnh mức chi ngân sách nhà nước do cơ quan
nhà nước có thẩm quyền quy ñịnh hoặc mức chi theo quy chế chi tiêu nội bộ do ñơn vị quy
ñịnh; ñã ñược thủ trưởng ñơn vị sự nghiệp thực hiện chế ñộ tự chủ hoặc người ñược uỷ
quyền quyết ñịnh chi.
2.3. Mọi khoản chi ngân sách nhà nước ñược hạch toán bằng ñồng Việt Nam, theo niên ñộ
ngân sách, cấp ngân sách và mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Các khoản chi ngân
sách nhà nước bằng ngoại tệ, hiện vật, ngày công lao ñộng ñược quy ñổi và hạch toán chi
bằng ñồng Việt Nam theo tỷ giá hạch toán ngoại tệ, giá hiện vật, ngày công lao ñộng do cơ
quan nhà nước có thẩm quyền quy ñịnh.
2.4. Trong quá trình quản lý, thanh toán, quyết toán chi ngân sách nhà nước, các khoản chi
sai phải thu hồi. Căn cứ vào quyết ñịnh của cơ quan tài chính hoặc quyết ñịnh của cơ quan
nhà nước có thẩm quyền, Kho bạc Nhà nước thực hiện việc thu hồi cho ngân sách nhà
nước.
3. Trách nhiệm và quyền hạn của các cơ quan, ñơn vị trong việc quản lý, cấp phát và
thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước:
3.1. Bộ chủ quản (ñối với ñơn vị sự nghiệp Trung ương); Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp
hoặc cơ quan chủ quản ở ñịa phương ñược Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp uỷ quyền (ñối
với ñơn vị sự nghiệp ñịa phương):
- Quyết ñịnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy,
biên chế và tài chính cho ñơn vị sự nghiệp thực hiện chế ñộ tự chủ; phân loại ñơn vị sự
nghiệp và mức ngân sách nhà nước bảo ñảm thường xuyên cho các ñơn vị sự nghiệp trực
thuộc thực hiện chế ñộ tự chủ;
- Thực hiện giao dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm cho các ñơn vị sự nghiệp trực
thuộc thực hiện chế ñộ tự chủ chi tiết thành hai phần: phần dự toán chi thường xuyên giao
chung vào nhóm mục chi khác; phần dự toán chi không thường xuyên giao theo 4 nhóm mục
chi theo quy ñịnh tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính. ðiều
chỉnh dự toán ñã giao cho các ñơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện chế ñộ tự chủ theo quy
ñịnh hiện hành;
- Hướng dẫn, chỉ ñạo, ñôn ñốc, kiểm tra các ñơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện chế ñộ tự
chủ theo chế ñộ quy ñịnh.
3.2. ðơn vị sự nghiệp thực hiện chế ñộ tự chủ:
- Thực hiện chế ñộ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên
chế và tài chính theo ñúng chế ñộ quy ñịnh. Chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan Tài
chính và Kho bạc Nhà nước trong quá trình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước ñược
giao và quyết toán ngân sách nhà nước theo ñúng chế ñộ quy ñịnh. Xây dựng Quy chế chi
tiêu nội bộ theo ñúng quy ñịnh tại mục VII Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của
Bộ Tài chính gửi Kho bạc Nhà nước ñể làm căn cứ kiểm soát chi;

- Thủ trưởng ñơn vị ñược chủ ñộng bố trí, sử dụng kinh phí chi thường xuyên ñể thực hiện
chế ñộ tự chủ theo các nội dung, yêu cầu công việc ñược giao cho phù hợp ñể hoàn thành
nhiệm vụ, ñảm bảo tiết kiệm và có hiệu quả. Căn cứ vào nhiệm vụ ñược giao và khả năng
nguồn tài chính, ñối với các khoản chi thường xuyên quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 15 Nghị ñịnh
số 43/2006/Nð-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ, Thủ trưởng ñơn vị sự nghiệp tự bảo
ñảm chi phí hoạt ñộng và ñơn vị sự nghiệp tự bảo ñảm một phần chi phí hoạt ñộng ñược
quyết ñịnh một số mức chi quản lý hành chính, chi nghiệp vụ chuyên môn cao hơn hoặc thấp
hơn mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy ñịnh; ñối với các khoản chi thường
xuyên quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 22 Nghị ñịnh số 43/2006/Nð-CP ngày 25/04/2006 của Chính
phủ, Thủ trưởng ñơn vị sự nghiệp do ngân sách bảo ñảm toàn bộ chi phí hoạt ñộng ñược
quy ñịnh một số mức chi quản lý, chi hoạt ñộng nghiệp vụ nhưng tối ña không quá mức chi
do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy ñịnh.
3.3. Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm kiểm soát các hồ sơ, chứng từ và thực hiện chi trả,
thanh toán kịp thời các khoản chi ngân sách nhà nước ñủ ñiều kiện thanh toán theo quy ñịnh.
Tham gia với cơ quan tài chính, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong việc kiểm tra
tình hình sử dụng ngân sách nhà nước và xác nhận số chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc
Nhà nước của các ñơn vị sự nghiệp thực hiện chế ñộ tự chủ.
Kho bạc Nhà nước có quyền quyết ñịnh tạm ñình chỉ, từ chối thanh toán, chi trả và thông báo
cho ñơn vị sự nghiệp thực hiện chế ñộ tự chủ và cơ quan tài chính biết; ñồng thời, chịu trách
nhiệm về quyết ñịnh của mình trong các trường hợp sau:
- Chi không ñúng ñối tượng theo dự toán ñược giao;
- Chi không ñúng chế ñộ, tiêu chuẩn, ñịnh mức chi tiêu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền
quy ñịnh hoặc ñơn vị quy ñịnh trong quy chế chi tiêu nội bộ;
- Không ñủ các ñiều kiện chi theo quy ñịnh tại ñiểm 2.2 khoản 2 mục II của Thông tư này.
II - QUY ðỊNH CỤ THỂ
1- Mở và sử dụng tài khoản:
- Kho bạc Nhà nước hướng dẫn các ñơn vị sự nghiệp thực hiện chế ñộ tự chủ mở tài khoản,
bao gồm:
+ Tài khoản dự toán ñể nhận kinh phí ngân sách nhà nước cấp;
+ Tài khoản tiền gửi ñơn vị sự nghiệp ñể thực hiện thu, chi các khoản phí, lệ phí thuộc ngân
sách nhà nước, nhưng ñơn vị ñược giữ lại ñể sử dụng theo quy ñịnh của Pháp lệnh phí, lệ
phí và các văn bản hướng dẫn.
- ðối với các khoản thu, chi của hoạt ñộng sản xuất, cung ứng dịch vụ ñơn vị ñược mở tài
khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng.
- Nghiêm cấm việc dùng kinh phí ngân sách nhà nước ñể bù lỗ cho các hoạt ñộng dịch vụ,
liên doanh, liên kết hoặc chuyển các khoản tiền thuộc nguồn ngân sách nhà nước vào tài
khoản tiền gửi của ñơn vị mở tại ngân hàng. Việc chuyển kinh phí từ tài khoản dự toán vào
tài khoản tiền gửi mở tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch (trừ việc trích lập các quỹ theo quy
ñịnh) ñối với một số trường hợp ñặc biệt phải ñược Thủ trưởng cơ quan tài chính ñồng cấp
cho phép bằng văn bản.
2. Kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên của ñơn vị sự nghiệp thực hiện
chế ñộ tự chủ:
2.1. Ni dung các khon chi thng xuyên ca ñơn v bao g m:
- Chi hoạt ñộng thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ ñược cấp có thẩm quyền giao, gồm:
tiền lương; tiền công; các khoản phụ cấp lương; các khoản trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo
hiểm y tế; kinh phí công ñoàn theo quy ñịnh; dịch vụ công cộng; văn phòng phẩm; các khoản
chi nghiệp vụ chuyên môn; sửa chữa thường xuyên tài sản cố ñịnh và các khoản chi khác
theo chế ñộ quy ñịnh.
- Chi hoạt ñộng thường xuyên phục vụ công tác thu phí và lệ phí, gồm: tiền lương; tiền công;
các khoản phụ cấp lương; các khoản trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; kinh phí công
ñoàn theo quy ñịnh cho số lao ñộng trực tiếp phục vụ công tác thu phí; chi phí chuyên môn

phục vụ công tác thu phí; sửa chữa thường xuyên tài sản cố ñịnh và các khoản chi khác theo
chế ñộ quy ñịnh phục vụ cho công tác thu phí lệ phí.
- Chi cho các hoạt ñộng dịch vụ (không bao gồm hoạt ñộng liên doanh, liên kết thành lập tổ
chức riêng), gồm: tiền lương; tiền công; các khoản phụ cấp lương; các khoản trích nộp bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công ñoàn theo quy ñịnh; nguyên, nhiên vật liệu, lao vụ
mua ngoài, khấu hao tài sản cố ñịnh, sửa chữa tài sản cố ñịnh; chi trả lãi tiền vay, lãi tiền huy
ñộng theo hình thức vay của cán bộ, viên chức (trường hợp huy ñộng vốn theo hình thức cán
bộ viên chức cùng tham gia góp vốn với ñơn vị và ñược hưởng lãi phụ thuộc vào tỷ lệ vốn
góp thì lãi tiền huy ñộng không ñược tính vào chi phí); chi các khoản thuế phải nộp theo quy
ñịnh của pháp luật và các khoản chi khác (nếu có).
2.2. ði u ki n chi tr, thanh toán:
Kho bạc Nhà nước chỉ thực hiện chi trả, thanh toán cho ñơn vị sự nghiệp thực hiện chế ñộ tự
chủ khi có ñủ các ñiều kiện sau:
2.2.1. ðã có Quyết ñịnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ
chức bộ máy, biên chế và tài chính; quyết ñịnh phân loại ñơn vị sự nghiệp; mức ngân sách
nhà nước bảo ñảm thường xuyên của cơ quan có thẩm quyền cho ñơn vị sự nghiệp thực
hiện chế ñộ tự chủ (ñối với ñơn vị tự ñảm bảo một phần chi phí hoạt ñộng, ñơn vị sự nghiệp
ñược ngân sách nhà nước bảo ñảm toàn bộ kinh phí hoạt ñộng), cụ thể:
- ðối với các ñơn vị sự nghiệp trung ương là Quyết ñịnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách
nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính cho ñơn vị sự nghiệp
của Bộ chủ quản.
- ðối với các ñơn vị sự nghiệp ñịa phương là Quyết ñịnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách
nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính cho ñơn vị sự nghiệp
của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp hoặc cơ quan chủ quản ở ñịa phương ñược Chủ tịch
Uỷ ban nhân dân các cấp uỷ quyền.
Trường hợp ñơn vị sự nghiệp chưa gửi Quyết ñịnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về
tài chính của cơ quan có thẩm quyền, Quy chế chi tiêu nội bộ cho Kho bạc Nhà nước nơi
ñơn vị mở tài khoản giao dịch; Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát, thanh toán cho ñơn vị
theo các chế ñộ chi tiêu hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
2.2.2. ðã có trong dự toán ñược cơ quan có thẩm quyền giao:
- Về thẩm quyền giao dự toán: ñối với các ñơn vị sự nghiệp ở trung ương là quyết ñịnh giao
dự toán của Bộ Chủ quản; ñối với các ñơn vị sự nghiệp ñịa phương là quyết ñịnh giao dự
toán của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp hoặc cơ quan chủ quản ở ñịa phương ñược Chủ
tịch Uỷ ban nhân dân các cấp uỷ quyền.
- Về hình thức dự toán: dự toán giao cho các ñơn vị sự nghiệp thực hiện chế ñộ tự chủ phải
tách riêng thành hai phần: phần chi thường xuyên ñược phân bổ chung vào nhóm mục chi
khác; phần chi không thường xuyên phân bổ theo 4 nhóm mục chi theo quy ñịnh tại Thông tư
số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính. Trong cả hai phần nói trên, cơ quan
nhà nước có thẩm quyền ñều phải giao riêng nguồn tiết kiệm 10% ñể thực hiện cải cách tiền
lương.
Trường hợp ñầu năm ngân sách, dự toán ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân
sách chưa ñược cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh hoặc phải ñiều chỉnh dự toán ngân sách
theo quy ñịnh, Kho bạc Nhà nước tạm cấp kinh phí cho ñơn vị theo quy ñịnh tại ñiểm 4.3
khoản 4 mục II Thông tư số 79/2003/TT-BTC ngày 13/08/2003 của Bộ Tài chính.
2.2.3. ðã ñược thủ trưởng ñơn vị hoặc người ñược uỷ quyền quyết ñịnh chi.
2.2.4. ðúng tiêu chuẩn, ñịnh mức, chế ñộ chi tiêu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc
ñơn vị quy ñịnh, cụ thể:
- ðối với các khoản chi thường xuyên quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 15 Nghị ñịnh số 43/2006/NðCP ngày 25/04/2006 của Chính phủ, Thủ trưởng ñơn vị sự nghiệp tự bảo ñảm chi phí hoạt
ñộng và ñơn vị sự nghiệp tự bảo ñảm một phần chi phí hoạt ñộng ñược quyết ñịnh một số
mức chi quản lý hành chính, chi nghiệp vụ chuyên môn cao hơn hoặc thấp hơn mức chi do
cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy ñịnh.
- ðối với các khoản chi thường xuyên quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 22 Nghị ñịnh số 43/2006/NðCP ngày 25/04/2006 của Chính phủ, Thủ trưởng ñơn vị sự nghiệp do ngân sách bảo

ñảm toàn bộ chi phí hoạt ñộng ñược quyết ñịnh một số mức chi quản lý, chi hoạt ñộng
chuyên môn song không ñược vượt quá mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy
ñịnh.
- ðối với những nội dung chi, mức chi cần thiết cho hoạt ñộng của ñơn vị, trong phạm vi xây
dựng quy chế chi tiêu nội bộ, nhưng cơ quan có thẩm quyền chưa ban hành chế ñộ thì thủ
trưởng ñơn vị có thể xây dựng mức chi cho từng nhiệm vụ, nội dung công vi��c trong phạm
vi nguồn tài chính của ñơn vị.
- Các tiêu chuẩn, ñịnh mức và mức chi, ñơn vị sự nghiệp thực hiện chế ñộ tự chủ phải thực
hiện ñúng quy ñịnh của nhà nước bao gồm:
+ Tiêu chuẩn, ñịnh mức sử dụng xe ô tô;
+ Tiêu chuẩn, ñịnh mức về nhà làm việc;
+ Tiêu chuẩn, ñịnh mức trang bị ñiện thoại công vụ tại nhà riêng và ñiện thoại di ñộng;
+ Chế ñộ công tác phí nước ngoài;
+ Chế ñộ tiếp khách nước ngoài và hội thảo quốc tế ở Việt Nam;
+ Chế ñộ quản lý, sử dụng kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia;
+ Chế ñộ sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ ñột xuất ñược cấp có thẩm quyền giao;
+ Chế ñộ chính sách kinh phí thực hiện tinh giản biên chế (nếu có);
+ Chế ñộ quản lý, sử dụng vốn ñối ứng dự án, vốn viện trợ thuộc nguồn vốn ngân sách
nhà nước;
+ Chế ñộ quản lý, sử dụng vốn ñầu tư xây dựng cơ bản, kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn tài
sản cố ñịnh phục vụ hoạt ñộng sự nghiệp theo dự án ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt;
Riêng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước, cấp bộ, ngành
theo hướng dẫn của Liên Bộ Tài chính - Khoa học và công nghệ.
2.2.5. Có ñầy ñủ hồ sơ, chứng từ hợp pháp, hợp lệ theo quy ñịnh liên quan ñến từng khoản
chi, kể cả ñối với các khoản chi thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ của ñơn vị (trừ các
khoản thanh toán văn phòng phẩm, thanh toán công tác phí ñược ñơn vị thực hiện chế ñộ tự
chủ khoán theo quy chế chi tiêu nội bộ; khoản thanh toán tiền cước sử dụng ñiện thoại công
vụ tại nhà riêng và ñiện thoại di ñộng hàng tháng theo hướng dẫn tại Thông tư số
29/2003/TT-BTC ngày 14/04/2003 của Bộ Tài chính). Tuỳ theo tính chất của từng khoản chi,
các hồ sơ, chứng từ thanh toán bao gồm:
- ðối với các khoản chi thanh toán cá nhân: chi lương và phụ cấp lương là danh sách cán
bộ, viên chức trong chỉ tiêu biên chế và hợp ñồng trên một năm hưởng lương, phụ cấp (gửi
một lần vào trước ngày 15 tháng 01 hàng năm); bảng tăng giảm biên chế, quỹ tiền lương ñã
ñược cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt gửi khi có phát sinh (ñối với ñơn vị sự
nghiệp tự bảo ñảm kinh phí hoạt ñộng thường xuyên là Quyết ñịnh của thủ trưởng ñơn vị; ñối
với ñơn vị sự nghiệp tự bảo ñảm một phần kinh phí hoạt ñộng thường xuyên và ñơn vị sự
nghiệp do ngân sách ñảm bảo kinh phí hoạt ñộng là Quyết ñịnh của cơ quan nhà nước có
thẩm quyền). ðối với các khoản chi lao ñộng thuê ngoài như các khoản tiền lương, tiền công,
tiền nhuận bút là hợp ñồng lao ñộng của ñơn vị với người lao ñộng.
- ðối với những khoản chi nghiệp vụ chuyên môn là hồ sơ, chứng từ liên quan ñến từng
khoản chi.
- ðối với việc mua sắm tài sản, trang thiết bị, phương tiện, vật tư là Quyết ñịnh phê duyệt kết
quả ñấu thầu hoặc Quyết ñịnh chỉ ñịnh thầu của cấp có thẩm quyền (trường hợp mua sắm
phải thực hiện ñấu thầu theo quy ñịnh), hợp ñồng mua bán hàng hoá dịch vụ hoặc phiếu báo
giá của ñơn vị cung cấp hàng hoá dịch vụ (ñối với trường hợp mua sắm với giá trị nhỏ không
phải thực hiện ñấu thầu), hoá ñơn bán hàng và các hồ sơ, chứng từ khác có liên quan.
- ðối với các khoản chi thường xuyên khác là bảng kê chứng từ thanh toán có chữ ký của thủ
trưởng, kế toán trưởng hoặc người ñược uỷ quyền; các hồ sơ, chứng từ khác có liên
quan.
- ðối với các khoản chi phục vụ thu phí, lệ phí là hồ sơ liên quan ñến từng khoản chi.
2.2.6. Tài khoản tiền gửi, tài khoản dự toán của ñơn vị sự nghiệp thực hiện chế ñộ tự chủ
còn ñủ số dư ñể thanh toán.

2.3. Ki m soát, thanh toán:
2.3.1. Hồ sơ thanh toán:
Khi có nhu cầu thanh toán, ngoài các hồ sơ gửi một lần vào ñầu năm như: dự toán chi ngân
sách nhà nước, Quy chế chi tiêu nội bộ (gửi vào năm ñầu thực hiện chế ñộ tự chủ và gửi khi
có bổ sung, sửa ñổi)... ; ñơn vị sự nghiệp thực hiện chế ñộ tự chủ gửi Kho bạc Nhà nước nơi
giao dịch các hồ sơ, tài liệu, chứng từ có liên quan ñến từng lần thanh toán, bao gồm:
- Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (theo mẫu C2-04/NS, C2-05/NS quy ñịnh tại Quyết
ñịnh 24/2006/Qð-BTC ngày 6/04/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Chế ñộ kế toán
ngân sách và hoạt ñộng nghiệp vụ KBNN) ghi rõ nội dung chi thuộc nguồn kinh phí chi
thường xuyên và chi tiết theo ñúng quy ñịnh của mục lục ngân sách nhà nước làm căn cứ ñể
Kho bạc Nhà nước kiểm soát và hạch toán chi ngân sách nhà nước;
- Các hồ sơ, chứng từ khác phù hợp với tính chất của từng khoản chi theo quy ñịnh tại tiết
2.2.5 ñiểm 2.2 khoản 2 mục II của Thông tư này.
2.3.2. Kho bạc Nhà nước kiểm soát hồ sơ thanh toán của ñơn vị, bao gồm:
- Kiểm soát, ñối chiếu các khoản chi so với dự toán ngân sách nhà nước ñược giao, ñảm
bảo các khoản chi có trong dự toán chi ngân sách nhà nước ñược cơ quan nhà nước có
thẩm quyền giao cho ñơn vị sự nghiệp ñể thực hiện chế ñộ tự chủ;
- Kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lệ của các hồ sơ, chứng từ theo quy ñịnh ñối với
từng khoản chi;
- Kiểm tra, kiểm soát các khoản chi ñảm bảo ñúng chế ñộ, tiêu chuẩn, ñịnh mức chi ngân
sách nhà nước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy ñịnh hoặc theo quy chế chi tiêu nội
bộ của ñơn vị.
- ðối với các khoản chi bằng tiền mặt, ngoài việc kiểm soát theo các quy ñịnh nêu trên, Kho
bạc Nhà nước còn phải thực hiện kiểm soát, thanh toán bằng tiền mặt theo ñúng quy ñịnh tại
Thông tư số 33/2006/TTBTC ngày 17/04/2006 của Bộ Tài chính về quản lý thu, chi bằng tiền
mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.
2.3.3. Sau khi kiểm soát hồ sơ, chứng từ chi của ñơn vị thực hiện chế ñộ tự chủ, Kho bạc
Nhà nước thực hiện:
- Trường hợp ñảm bảo ñầy ñủ các ñiều kiện chi trả theo quy ñịnh, Kho bạc Nhà nước thực
hiện chi trả, thanh toán cho ñơn vị thực hiện chế ñộ tự chủ theo quy ñịnh tại tiết 2.4.2 ñiểm
2.4 khoản 2 mục II của Thông tư này;
- Trường hợp chưa ñủ ñiều kiện thanh toán, nhưng thuộc ñối tượng ñược tạm ứng, Kho bạc
Nhà nước làm thủ tục tạm ứng cho ñơn vị thực hiện chế ñộ tự chủ theo quy ñịnh tại tiết 2.4.1
ñiểm 2.4 khoản 1 mục II của Thông tư này;
- Trường hợp không ñủ ñiều kiện chi theo quy ñịnh, Kho bạc Nhà nước ñược phép từ chối
chi trả, thanh toán và thông báo rõ lý do ñể ñơn vị sự nghiệp thực hiện chế ñộ tự chủ biết;
ñồng thời, chịu trách nhiệm về quyết ñịnh từ chối thanh toán của mình.
2.4. Phơng thc chi tr, thanh toán:
Việc chi trả, thanh toán ñược thực hiện dưới hai hình thức tạm ứng và thanh toán:
2.4.1. Tạm ứng:
a/ ðối tượng tạm ứng:
- Chi quản lý, chi nghiệp vụ chuyên môn chưa ñủ ñiều kiện thanh toán;
- Tạm trích chi bổ sung thu nhập tăng thêm;
- Chi mua sắm tài sản, trang thiết bị, phương tiện, vật tư chưa ñủ ñiều kiện thanh toán hoặc
tạm ứng theo hợp ñồng.
b/ Mức tạm ứng:
Mức tạm ứng tuỳ thuộc vào tính chất của từng khoản chi theo ñề nghị của ñơn vị thực hiện
chế ñộ tự chủ và phù hợp với tiến ñộ thực hiện. Mức tạm ứng tối ña không vượt quá số dư
dự toán ngân sách nhà nước ñơn vị ñược giao ñể thực hiện chế ñộ tự chủ.
c/ Trình tự, thủ tục tạm ứng:
- ðơn vị thực hiện chế ñộ tự chủ gửi Kho bạc Nhà nước các hồ sơ, tài liệu liên quan ñến
từng khoản chi theo quy ñịnh tại tiết 2.2.5 ñiểm 2.2 khoản 2 mục II Thông tư này kèm theo
giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (tạm ứng) chi tiết ñến chương, loại, khoản, mục của

mục lục ngân sách nhà nước, trong ñó ghi rõ nội dung tạm ứng ñể Kho bạc Nhà nước có căn
cứ giải quyết và theo dõi khi thanh toán tạm ứng;
- Kho bạc Nhà nước kiểm tra, kiểm soát nội dung các hồ sơ, tài liệu, nếu ñủ ñiều kiện theo
quy ñịnh thì làm thủ tục tạm ứng cho ñơn vị.
d/ Thanh toán tạm ứng:
Khi thanh toán tạm ứng, ñơn vị thực hiện chế ñộ tự chủ có trách nhiệm gửi ñến Kho bạc Nhà
nước giấy ñề nghị thanh toán tạm ứng (theo mẫu số C2- 06/NS quy ñịnh tại Quyết ñịnh
24/2006/Qð-CTB ngày 6/04/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính ban hành Chế ñộ kế toán
ngân sách và hoạt ñộng nghiệp vụ KBNN) chi tiết ñến chương, loại, khoản, mục, tiểu mục
của mục lục ngân sách nhà nước, kèm theo các hồ sơ, chứng từ có liên quan ñể Kho bạc
Nhà nước kiểm soát, thanh toán.
- Trường hợp ñủ ñiều kiện quy ñịnh, Kho bạc Nhà nước thực hiện thanh toán tạm ứng cho
ñơn vị:
+ Nếu số ñề nghị thanh toán lớn hơn số ñã tạm ứng: căn cứ vào giấy ñề nghị thanh toán của
ñơn vị sự nghiệp thực hiện chế ñộ tự chủ, Kho bạc Nhà nước làm thủ tục chuyển từ tạm ứng
sang thanh toán (số ñã tạm ứng) và yêu cầu ñơn vị lập giấy rút dự toán ngân sách nhà nước
ñể thanh toán bổ sung cho ñơn vị (phần chênh lệch số ñề nghị thanh toán lớn hơn số ñã tạm
ứng);
+ Nếu số ñề nghị thanh toán nhỏ hơn số ñã tạm ứng: căn cứ giấy ñề nghị thanh toán tạm
ứng của ñơn vị sự nghiệp thực hiện chế ñộ tự chủ, Kho bạc Nhà nước làm thủ tục chuyển từ
tạm ứng sang thanh toán (bằng số ñề nghị thanh toán tạm ứng) và tiếp tục theo dõi số tạm
ứng còn lại của ñơn vị (phần chênh lệch số tạm ứng lớn hơn số ñề nghị thanh toán).
- Trường hợp số tạm ứng chưa ñủ ñiều kiện thanh toán, các ñơn vị sự nghiệp thực hiện chế
ñộ tự chủ có thể thanh toán trong tháng sau, quý sau. Sau ngày 31/12 hàng năm, số tạm ứng
từ nguồn kinh phí chi thường xuyên giao ñể thực hiện chế ñộ tự chủ chưa ñủ thủ tục thanh
toán ñược tiếp tục thanh toán trong thời gian chỉnh lý quyết toán và quyết toán vào niên ñộ
ngân sách năm trước. Trường hợp hết thời gian chỉnh lý quyết toán mà vẫn chưa ñủ thủ tục
thanh toán, khoản tạm ứng ñó ñược chuyển sang năm sau cùng với việc chuyển nguồn kinh
phí tương ứng sang năm sau ñể thực hiện thanh toán cho nội dung chi ñã tạm ứng và quyết
toán vào ngân sách năm sau.
2.4.2. Thanh toán:
a/ Các khoản thanh toán bao gồm:
- Các khoản chi thanh toán cá nhân;
- Các khoản chi ñủ ñiều kiện thanh toán trực tiếp;
- Các khoản tạm ứng ñủ ñiều kiện chuyển từ tạm ứng sang thanh toán tạm ứng.
b/ Mức thanh toán:
Mức thanh toán căn cứ vào hồ sơ, chứng từ chi ngân sách nhà nước theo ñề nghị của ñơn vị
thực hiện chế ñộ tự chủ. Mức thanh toán tối ña không ñược vượt quá dự toán chi thường
xuyên năm ñược cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cho ñơn vị sự nghiệp ñể thực hiện
chế ñộ tự chủ (bao gồm cả chi tạm ứng chưa ñược thu hồi).
c/ Trình tự, thủ tục thanh toán:
- Khi có nhu cầu chi trả, thanh toán, các ñơn vị sự nghiệp thực hiện chế ñộ tự chủ gửi Kho
bạc Nhà nước các hồ sơ, tài liệu, chứng từ thanh toán có liên quan theo chế ñộ quy ñịnh;
- Kho bạc Nhà nước kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ, chứng từ; ñối
chiếu với dự toán ngân sách nhà nước ñược giao. Trường hợp ñủ ñiều kiện như quy ñịnh tại
ñiểm 2.2 khoản 2 mục II của Thông tư này, thì thực hiện thanh toán trực tiếp cho các ñơn vị
cung cấp hàng hoá, dịch vụ hoặc thanh toán, chi trả qua ñơn vị thực hiện chế ñộ tự chủ.
2.5. Ki m soát, thanh toán ñi vi mt s khon chi ch yu:
2.5.1. Kiểm soát tiền lương, tiền công:
- ðối với những hoạt ñộng thực hiện chức năng, nhiệm vụ nhà nước giao, Kho bạc Nhà
nước căn cứ vào các quy ñịnh hiện hành của Nhà nước về tiền lương cấp bậc, chức vụ của
nhà nước về tiền lương ñối với công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và các ñiều kiện
quy ñịnh tại ñiểm 2.2 khoản 2 mục II của Thông tư này ñể kiểm soát thanh toán cho ñơn vị.

- ðối với hoạt ñộng thu phí, lệ phí, Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát, thanh toán tiền
lương, tiền công cho ñơn vị theo tiền lương, tiền công ñược xác ñịnh theo quy ñịnh hiện
hành của Nhà nước về tiền lương cấp bậc, chức vụ của nhà nước về tiền lương ñối với công
chức, viên chức và lực lượng vũ trang và các văn bản hướng dẫn.
2.5.2. Kiểm soát thu nhập tăng thêm:
- Kho bạc Nhà nước căn cứ vào quyết ñịnh phân loại ñơn vị sự nghiệp của cơ quan có thẩm
quyền, kết quả tài chính trong năm, chênh lệch thu lớn hơn chi hàng quý (ñối với trường hợp
tạm chi thu nhập tăng thêm), phương án chi trả tiền lương và thu nhập tăng thêm của ñơn vị
cho từng người lao ñộng quy ñịnh trong quy chế chi tiêu nội bộ của ñơn vị, thực hiện kiểm
soát, thanh toán cho ñơn vị, cụ thể:
+ ðối với ñơn vị tự ñảm bảo chi phí hoạt ñộng, ñược quyết ñịnh tổng mức thu nhập tăng
thêm trong năm theo quy chế chi tiêu nội bộ của ñơn vị sau khi ñã thực hiện trích lập
Quỹ phát triển hoạt ñộng sự nghiệp theo quy ñịnh tại khoản 4, mục VIII Thông tư số
71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài chính.
+ ðối với ñơn vị sự nghiệp tự ñảm bảo một phần chi phí hoạt ñộng, ñược quyết ñịnh tổng
mức thu nhập tăng thêm trong năm cho người lao ñộng, nhưng mức tối ña không quá 02 lần
quỹ tiền lương cấp bậc, chức vụ trong năm do nhà nước quy ñịnh, sau khi ñã thực hiện trích
lập Quỹ phát triển hoạt ñộng sự nghiệp theo quy ñịnh tại khoản 4, mục VIII Thông tư số
71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài chính.
+ ðối với ñơn vị kinh phí hoạt ñộng do ngân sách nhà nước ñảm bảo toàn bộ, ñơn vị ñược
quyết ñịnh tổng mức chi trả thu nhập tăng thêm trong năm cho người lao ñộng, nhưng tối ña
không quá 01 lần quỹ tiền lương cấp bậc, chức vụ trong năm do nhà nước quy ñịnh.
- Trong năm, căn cứ vào mức chênh lệch thu lớn hơn chi hàng quý xác ñịnh ñược; ñơn vị lập
giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (tạm ứng) ñể tạm chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ,
công chức trong ñơn vị theo quý. ðối với ñơn vị sự nghiệp tự bảo ñảm chi phí hoạt ñộng và
ñơn vị sự nghiệp tự bảo ñảm một phần chi phí hoạt ñộng, Kho bạc Nhà nước tạm ứng theo
mức thủ trưởng ñơn vị ñề nghị ñảm bảo trong phạm vi dự toán ñược giao và tối ña không
quá 40% số chênh lệch thu lớn hơn chi ñơn vị xác ñịnh ñược theo quý. ðối với ñơn vị sự
nghiệp ngân sách bảo ñảm toàn bộ chi phí hoạt ñộng, mức tạm ứng hàng quý tối ña không
quá 50% số kinh phí tiết kiệm ñược trong một quý do ñơn vị xác ñịnh.
- Kết thúc năm ngân sách, sau khi quyết toán năm ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt và
xác ñịnh ñược chính xác số chênh lệch thu lớn hơn chi, căn cứ vào ñề nghị thanh toán tạm
ứng (phần tạm ứng chi thu nhập tăng thêm) của ñơn vị, Kho bạc Nhà nước làm thủ tục thanh
toán phần chi thu nhập tăng thêm cho ñơn vị và thu hồi phần kinh phí ñã tạm ứng. Trường
hợp ñơn vị ñã tạm ứng vượt quá số chênh lệch thu lớn hơn chi, Kho bạc Nhà nước cho
chuyển tạm ứng sang năm sau ñể thực hiện thu hồi bằng cách giảm trừ vào số chi thu nhập
tăng thêm năm sau của ñơn vị.
2.5.3. ðối với những khoản chi quản lý, chi hoạt ñộng nghiệp vụ thường xuyên: Kho bạc Nhà
nước căn cứ vào dự toán chi ngân sách nhà nước; Quy chế chi tiêu nội bộ, tiêu chuẩn, ñịnh
mức do ñơn vị xây dựng hoặc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy ñịnh (ñối với các
khoản chi phải tuân thủ ñịnh mức chung của nhà nước) ñể thực hiện kiểm soát, thanh toán
cho ñơn vị.
2.5.4. Chi mua sắm tài sản, trang thiết bị, phương tiện, vật tư:
- Căn cứ vào dự toán do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cho ñơn vị ñể thực hiện chế
ñộ tự chủ, giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (thanh toán) và các hồ sơ, chứng từ có liên
quan; Kho bạc Nhà nước thực hiện ñối chiếu với các ñiều kiện chi theo quy ñịnh tại ñiểm 2.2
khoản 2 mục II Thông tư này, kiểm tra theo các quy ñịnh của Nhà nước về các hình thức
mua sắm (ñấu thầu, chào hàng cạnh tranh, chỉ ñịnh thầu...), nếu ñủ ñiều kiện theo quy ñịnh
thì làm thủ tục thanh toán trực tiếp bằng chuyển khoản cho người cung cấp hàng hoá, dịch
vụ hoặc thanh toán bằng tiền mặt qua ñơn vị thực hiện chế ñộ tự chủ ñể chi trả cho ñơn vị
cung cấp hàng hoá, dịch vụ theo quy ñịnh tại Thông tư số 33/2006/TT-BTC ngày 17/04/2006
của Bộ Tài chính về thanh toán bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước
- Trường hợp các khoản chi chưa ñủ ñiều kiện thanh toán trực tiếp, Kho bạc Nhà nước thực
hiện tạm ứng cho ñơn vị thực hiện chế ñộ tự chủ.

+ Căn cứ giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (tạm ứng) và các hồ sơ, chứng từ có liên
quan của ñơn vị thực hiện chế ñộ tự chủ, Kho bạc Nhà nước tạm ứng bằng chuyển khoản ñể
thanh toán cho ñơn vị cung cấp hàng hoá, dịch vụ hoặc thanh toán bằng tiền mặt cho ñơn vị
thực hiện chế ñộ tự chủ ñể ñơn vị thanh toán cho người cung cấp hàng hoá, dịch vụ theo quy
ñịnh tại Thông tư số 33/2006/TT-BTC ngày 17/04/2006 của Bộ Tài chính về thanh toán bằng
tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.
+ Sau khi thực hiện chi, ñơn vị thực hiện chế ñộ tự chủ có trách nhiệm thanh toán số ñã tạm
ứng với Kho bạc Nhà nước theo chế ñộ quy ñịnh. Căn cứ hồ sơ, chứng từ có liên quan kèm
theo giấy ñề nghị thanh toán tạm ứng của ñơn vị, Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm tra,
kiểm soát, nếu ñủ ñiều kiện thanh toán ñược quy ñịnh tại ñiểm 2.2 khoản 2 mục II của Thông
tư này, thì làm thủ tục chuyển từ tạm ứng sang thanh toán cho ñơn vị theo quy ñịnh tại tiết
2.4.1 ñiểm 2.4 khoản 2 mục II của Thông tư này.
2.5.5. Kiểm soát các khoản chi phục vụ công tác thu phí, lệ phí:
Căn cứ chế ñộ về thu - chi phí, lệ phí, Quy chế chi tiêu nội bộ của ñơn vị, Kho bạc Nhà nước
kiểm soát, thanh toán cho ñơn vị, ñảm bảo ñúng nội dung và mức chi theo quy ñịnh.
2.5.6. Kiểm soát, thanh toán ñối với những khoản chi khác:
Các khoản chi khác trong nội dung các khoản chi thường xuyên của ñơn vị, nhưng không
thuộc 5 nội dung chi nêu trên thì Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát và thanh toán cho
ñơn vị như sau:
- ðối với những khoản chi ñủ ñiều kiện thanh toán trực tiếp, Kho bạc Nhà nước kiểm tra,
kiểm soát các hồ sơ, chứng từ, ñiều kiện chi theo chế ñộ quy ñịnh và thực hiện thanh toán
trực tiếp cho ñơn vị cung cấp hàng hoá, dịch vụ;
- ðối với những khoản chi chưa thực hiện ñược việc thanh toán trực tiếp: căn cứ vào dự toán
ngân sách nhà nước ñược cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao và giấy rút dự toán ngân
sách nhà nước (tạm ứng), Kho bạc Nhà nước thực hiện tạm ứng cho ñơn vị. ðầu tháng sau,
chậm nhất vào ngày 5 hàng tháng, ñơn vị phải lập bảng kê chứng từ thanh toán kèm các hồ
sơ, chứng từ có liên quan gửi Kho bạc Nhà nước ñể làm thủ tục thanh toán tạm ứng. Căn cứ
bảng kê chứng từ thanh toán và kiểm tra, ñối chiếu với tiêu chuẩn, ñịnh mức, chế ñộ chi
ñược quy ñịnh tại Quy chế chi tiêu nội bộ của ñơn vị hoặc các tiêu chuẩn, ñịnh mức do cơ
quan nhà nước có thẩm quyền ban hành (ñối với các tiêu chuẩn, ñịnh mức phải theo quy
ñịnh chung của nhà nước); các hồ sơ, chứng từ có liên quan, nếu ñủ ñiều kiện quy ñịnh, Kho
bạc Nhà nước làm thủ tục chuyển từ tạm ứng sang thanh toán tạm ứng cho ñơn vị. ðơn vị tự
chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, hợp lệ của các hồ sơ, chứng từ thanh
toán và quyết ñịnh chi tiêu của mình.
2.5.7. Kiểm soát việc sử dụng kết quả tài chính: căn cứ vào kết quả hoạt ñộng thu, chi của
các ñơn vị sự nghiệp, Kho bạc Nhà nước thưc hiện kiểm soát việc sử dụng kết quả tài chính
của ñơn vị như sau:
a/ ðối với ñơn vị bảo ñảm toàn bộ chi phí hoạt ñộng và ñơn vị bảo ñảm một phần chi phí
hoạt ñộng: Kho bạc Nhà nước kiểm soát việc sử dụng kết quả hoạt ñộng tài chính trong năm
của ñơn vị theo ñúng quy ñịnh tại khoản 4, mục VIII, Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày
09/08/2006 của Bộ Tài chính. Cụ thể, chênh lệch thu lớn hơn chi trong năm của ñơn vị ñược
sử dụng như sau:
- Trích tối thiểu 25% số chênh lệch thu lớn hơn chi ñể lập Quỹ phát triển hoạt ñộng sự
nghiệp;
- Trả thu nhập tăng thêm cho người lao ñộng : ñối với ñơn vị tự bảo ñảm kinh phí hoạt ñộng
ñược quyết ñịnh tổng mức thu nhập tăng thêm trong năm theo quy chế chi tiêu nội bộ của
ñơn vị, sau khi ñã trích lập Quỹ phát triển hoạt ñộng sự nghiệp theo quy ñịnh; ñối với ñơn vị
tự bảo ñảm một phần kinh phí hoạt ñộng ñược quyết ñịnh tổng mức thu nhập tăng thêm
trong năm cho người lao ñộng nhưng tối ña không quá 02 lần quỹ tiền lương cấp bậc, chức
vụ trong một năm do nhà nước quy ñịnh, sau khi ñã thực hiện trích lập quỹ phát triển hoạt
ñộng sự nghiệp theo quy ñịnh.
- Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ dự phòng ổn ñịnh thu nhập. ðối với Quỹ
khen thưởng, Quỹ phúc lợi mức trích tối ña hai quỹ không quá 3 tháng tiền lương, tiền công
và thu nhập tăng thêm bình quân trong năm.

Trường hợp chênh lệch thu lớn hơn chi bằng hoặc nhỏ hơn một lần quỹ tiền lương cấp bậc,
chức vụ trong năm, ñơn vị ñược quyết ñịnh sử dụng cho các nội dung:
- Trả thu nhập tăng thêm cho người lao ñộng;
- Trích lập các quỹ: Quỹ phát triển hoạt ñộng sự nghiệp (không khống chế mức trích tối thiểu
25% chênh lệch thu lớn hơn chi), Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ dự phòng ổn ñịnh thu
nhập. ðối với Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, mức trích tối ña hai quỹ không quá 3 tháng
tiền lương, tiền công và thu nhập tăng thêm bình quân trong năm.
b/ ðối với ñơn vị sự nghiệp do ngân sách bảo ñảm toàn bộ chi phí hoạt ñộng: Kho bạc Nhà
nước kiểm soát việc sử dụng kinh phí tiết kiệm của ñơn vị (chênh lệch thu lớn hơn chi) theo
ñúng quy ñịnh tại khoản 4 mục IX Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài
chính. Cụ thể, khoản chênh lệch thu lớn hơn chi của ñơn vị ñược sử dụng như sau:
- Trả thu nhập tăng thêm cho người lao ñộng: ñơn vị ñược quyết ñịnh tổng mức thu nhập
tăng thêm trong năm cho người lao ñộng, nhưng mức tối ña không quá 01 lần quỹ tiền lương
cấp bậc, chức vụ trong một năm do nhà nước quy ñịnh;
- Chi khen thưởng ñịnh kỳ, ñột xuất cho tập thể, cá nhân trong và ngoài ñơn vị theo hiệu quả
công việc và thành tích ñóng góp vào hoạt ñộng của ñơn vị;
- Chi phúc lợi, trợ cấp khó khăn, ñột xuất cho người lao ñộng, kể cả trường hợp nghỉ hưu,
nghỉ mất sức; chi thêm cho người lao ñộng trong biên chế thực hiện tinh giảm biên chế;
- Chi tăng cường cơ sở vật chất của ñơn vị;
- Trường hợp xét thấy khả năng tiết kiệm kinh phí không ổn ñịnh, có thể lập quỹ dự phòng ổn
ñịnh thu nhập ñể ñảm bảo thu nhập cho người lao ñộng.
c/ ðối với việc trích lập các quỹ: căn cứ vào quy chế chi tiêu nội bộ và ñề nghị trích lập các
quỹ của ñơn vị, các quy ñịnh tại tiết a, b ñiểm 2.5.7 nêu trên, Kho bạc Nhà nước thực hiện
kiểm soát việc trích lập quỹ của ñơn vị và chuyển tiền từ tài khoản dự toán sang tài khoản
tiền gửi cho ñơn vị.
Kho bạc Nhà nước không kiểm soát việc sử dụng các quỹ của ñơn vị. Thủ trưởng ñơn vị
quyết ñịnh việc sử dụng các quỹ theo quy chế chi tiêu nội bộ của ñơn vị và chịu trách nhiệm
về quyết ñịnh của mình.
3. Kiểm soát các khoản chi không thường xuyên:
3.1. Các khon chi không thng xuyên ca ñơn v bao g m:
- Chi thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ;
- Chi thực hiện chương trình ñào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức;
- Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia;
- Chi thực hiện các nhiệm vụ của nhà nước ñặt hàng (ñiều tra, quy hoạch, khảo sát, nhiệm vụ
khác) theo giá hoặc khung giá do nhà nước quy ñịnh (nếu có);
- Chi vốn ñối ứng các dự án có vốn nước ngoài theo quy ñịnh;
- Chi thực hiện các nhiệm vụ ñột xuất ñược cấp có thẩm quyền giao;
- Chi thực hiện tinh giảm biên chế theo chế ñộ do nhà nước quy ñịnh (nếu có).
- Chi ñầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị, sửa chữa lớn tài sản cố ñịnh thực hiện
các dự án ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Chi thực hiện các dự án từ nguồn vốn viện trợ nước ngoài;
- Chi cho các hoạt ñộng liên doanh, liên kết (nếu có);
- Các khoản chi khác theo quy ñịnh (nếu có).
3.2. Ki m soát thanh toán: Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát, thanh toán các khoản
kinh phí ñược giao không thực hiện chế ñộ tự chủ cho ñơn vị theo chế ñộ quy ñịnh hiện hành
về kiểm soát chi thường xuyên; chi ñầu tư xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp có tính chất
ñầu tư xây dựng cơ bản.
4. Xử lý chuyển kinh phí cuối năm:
- Cuối năm ngân sách, dự toán chi hoạt ñộng thường xuyên và các khoản thu sự nghiệp
chưa sử dụng hết, ñơn vị ñược chuyển sang năm sau ñể tiếp tục sử dụng. Căn cứ vào ñề
nghị của ñơn vị, Kho bạc Nhà nước thực hiện chuyển số dư tài khoản dự toán và số dư tài

khoản tiền gửi cho ñơn vị sang năm sau cho ñơn vị ñể tiếp tục sử dụng. Riêng ñối với số dư
chi thường xuyên sau khi thực hiện chuyển kinh phí, Kho bạc Nhà nước tổng hợp theo ñơn
vị dự toán cấp I gửi cơ quan tài chính cùng cấp trong thời hạn 45 ngày sau khi hết thời gian
chỉnh lý quyết toán của từng cấp ngân sách. Cơ quan tài chính căn cứ vào báo cáo của Kho
bạc Nhà nước cùng cấp xem xét, làm thủ tục chuyển nguồn sang năm sau.
- ðối với các khoản chi không thường xuyên, cuối năm chưa sử dụng hoặc sử dụng không
hết, ñơn vị không ñược chuyển năm sau trừ trường hợp ñặc biệt theo quy ñịnh của Luật
Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.
5. Hạch toán kế toán:
- ðối với các khoản chi thường xuyên, dự toán phân bổ vào nhóm mục chi khác, khi thực
hiện chi, Kho bạc Nhà nước và ñơn vị hạch toán thực chi theo ñúng các mục, tiểu mục của
mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Khoản chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên
chức hạch toán vào mục 108 (tiểu mục 03) của mục lục ngân sách nhà nước hiện hành; chi
khen thưởng hạch toán vào mục 104; khoản chi phúc lợi và trợ cấp thêm ngoài chính sách
chung cho những người tự nguyện về nghỉ việc trong quá trình tổ chức sắp xếp lại lao ñộng,
hạch toán vào mục 105 của mục lục ngân sách hiện hành.
- ðối với việc trích lập các quỹ của ñơn vị sự nghiệp thực hiện chế ñộ tự chủ: khi ñơn vị trích
lập các quỹ, Kho bạc Nhà nhà nước hạch toán tạm ứng chi mục 134 và chuyển tiền từ tài
khoản dự toán ra tài khoản tiền gửi các quỹ theo ñề nghị của các ñơn vị; khi ñơn vị ñược cơ
quan có thẩm quyền duyệt (thẩm ñịnh) quyết toán, ñơn vị ñến Kho bạc Nhà nước làm thủ tục
chuyển tạm ứng trích lập các quỹ sang thực chi, Kho bạc Nhà nước và ñơn vị quyết toán
trích lập các quỹ vào mục 134 của mục lục ngân sách nhà nước hiện hành (tiểu mục 16 chi
quỹ dự phòng ổn ñịnh thu nhập, tiểu mục 17 chi trích lập quỹ phúc lợi, tiểu mục 18 chi lập
quỹ khen thưởng, tiểu mục 19 chi lập quỹ phát triển hoạt ñộng sự nghiệp). Trường hợp hết
thời gian chỉnh lý quyết toán của các cấp ngân sách mà ñơn vị chưa ñược cơ quan có thẩm
quyền phê duyệt quyết toán, thì thực hiện chuyển tạm ứng ñồng thời với việc chuyển nguồn
kinh phí trích lập các quỹ của ñơn vị sang năm ñể theo dõi thanh toán và quyết toán vào
ngân sách năm sau.
III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ñăng công báo và thay thế quy ñịnh về
kiểm soát chi ñối với ñối với ñơn vị thực hiện cơ chế tài chính ñơn vị sự nghiệp có thu quy
ñịnh tại Thông tư số 81/2002/TT-BTC ngày 16/9/2002 của Bộ Tài chính.
2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp, các ñơn vị sự
nghiệp thực hiện chế ñộ tự chủ, cơ quan Tài chính, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm tổ
chức hướng dẫn, thực hiện Thông tư này./.
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