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CHệNH PH曳 
  

S嘘: 43/2006/NA-CP    

C浦NG HOĨ Xĩ H浦I CH曳 NGH┃A VI烏T NAM 
A瓜c l壱p - T詠 do - H衣nh phúc 

----- o0o ----- 
Ngày 25 Tháng 04 n<m 2006         

 

 

  

NGH卯 A卯NH 
Quy đおnh quyｚn tば chて, tば chおu trách nhiうm vｚ thばc hiうn nhiうm vつ, 

tご chとc bじ máy, biên chｘ và tài chính đぐi vずi đ¬n vお sば nghiうp công lｆp 
CHệNH PH曳 

C<n cと Luｆt Tご chとc Chính phて ngày 25 tháng 12 n<m 2001; 
C<n cと Luｆt Ngân sách nhà n⇔ずc sぐ 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 n<m 2002; 
Xét đｚ nghお cてa Bじ tr⇔ぞng Bじ Tài chính, Bじ tr⇔ぞng Bじ Nじi vつ, 

NGH卯 A卯NH: 
Ch逢挨ng I 

NH頴NG QUY A卯NH CHUNG 
Ai隠u 1. Ph衣m vi vƠ đ嘘i t逢嬰ng đi隠u ch雨nh  
1. Ngh鵜 đ鵜nh này quy đ鵜nh quy隠n t詠 ch栄, t詠 ch鵜u trách nhi羽m v隠 th詠c hi羽n nhi羽m v映, t鰻 
ch泳c b瓜 máy, biên ch院 và tài chính đ嘘i v噂i các đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p (g丑i t逸t là 
đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p) do c挨 quan nhà n逢噂c có th育m quy隠n quy院t đ鵜nh thành l壱p. 
A挨n v鵜 th詠c hi羽n quy隠n t詠 ch栄, t詠 ch鵜u trách nhi羽m ph違i là đ挨n v鵜 d詠 toán đ瓜c l壱p, có 
con d医u và tài kho違n riêng, t鰻 ch泳c b瓜 máy k院 toán theo quy đ鵜nh c栄a Lu壱t K院 toán.  
2. A嘘i v噂i Aài Ti院ng nói Vi羽t Nam, Thông t医n xã Vi羽t Nam, các đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p có 
quy trình ho衣t đ瓜ng đ員c thù và các đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p tr詠c thu瓜c: B瓜 Qu嘘c phòng, B瓜 
Công an, t鰻 ch泳c chính tr鵜, t鰻 ch泳c chính tr鵜 - xã h瓜i đ逢嬰c áp d映ng theo quy đ鵜nh t衣i 
Ngh鵜 đ鵜nh này. 
3. Các t鰻 ch泳c khoa h丑c và công ngh羽 th詠c hi羽n theo quy đ鵜nh t衣i Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 
115/2005/NA-CP ngày 05 tháng 09 n<m 2005 c栄a Chính ph栄 quy đ鵜nh c挨 ch院 t詠 ch栄, 
t詠 ch鵜u trách nhi羽m c栄a t鰻 ch泳c khoa h丑c và công ngh羽 công l壱p. 
Ai隠u 2. M映c tiêu th詠c hi羽n quy隠n t詠 ch栄, t詠 ch鵜u trách nhi羽m 
1. Trao quy隠n t詠 ch栄, t詠 ch鵜u trách nhi羽m cho đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p trong vi羽c t鰻 ch泳c công 
vi羽c, s逸p x院p l衣i b瓜 máy, s穎 d映ng lao đ瓜ng và ngu欝n l詠c tài chính đ吋 hoàn thành nhi羽m 
v映 đ逢嬰c giao; phát huy m丑i kh違 n<ng c栄a đ挨n v鵜 đ吋 cung c医p d鵜ch v映 v噂i ch医t l逢嬰ng 
cao cho xã h瓜i; t<ng ngu欝n thu nh茨m t瑛ng b逢噂c gi違i quy院t thu nh壱p cho ng逢運i lao 
đ瓜ng. 
2. Th詠c hi羽n ch栄 tr逢挨ng xã h瓜i hoá trong vi羽c cung c医p d鵜ch v映 cho xã h瓜i, huy đ瓜ng 
s詠 đóng góp c栄a c瓜ng đ欝ng xã h瓜i đ吋 phát tri吋n các ho衣t đ瓜ng s詠 nghi羽p, t瑛ng b逢噂c 
gi違m d亥n bao c医p t瑛 ngân sách nhà n逢噂c.  
3. Th詠c hi羽n quy隠n t詠 ch栄, t詠 ch鵜u trách nhi羽m đ嘘i v噂i đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p, Nhà n逢噂c v磯n 
quan tâm đ亥u t逢 đ吋 ho衣t đ瓜ng s詠 nghi羽p ngày càng phát tri吋n; b違o đ違m cho các đ嘘i 
t逢嬰ng chính sách - xã h瓜i, đ欝ng bào dân t瓜c thi吋u s嘘, vùng sâu, vùng xa, vùng đ員c bi羽t 
khó kh<n đ逢嬰c cung c医p d鵜ch v映 theo quy đ鵜nh ngày càng t嘘t h挨n. 
4. Phân bi羽t rõ c挨 ch院 qu違n lỦ nhà n逢噂c đ嘘i v噂i đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p v噂i c挨 ch院 qu違n lỦ 
nhà n逢噂c đ嘘i v噂i c挨 quan hành chính nhà n逢噂c. 
Ai隠u 3. Nguyên t逸c th詠c hi羽n quy隠n t詠 ch栄, t詠 ch鵜u trách nhi羽m 
1. Hoàn thành nhi羽m v映 đ逢嬰c giao. A嘘i v噂i ho衣t đ瓜ng s違n xu医t hàng hoá, cung c医p 
d鵜ch v映 (g丑i t逸t là ho衣t đ瓜ng d鵜ch v映) ph違i phù h嬰p v噂i ch泳c n<ng, nhi羽m v映 đ逢嬰c giao, 
phù h嬰p v噂i kh違 n<ng chuyên môn và tài chính c栄a đ挨n v鵜. 
2. Th詠c hi羽n công khai, dân ch栄 theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 
3. Th詠c hi羽n quy隠n t詠 ch栄 ph違i g逸n v噂i t詠 ch鵜u trách nhi羽m tr逢噂c c挨 quan qu違n lỦ c医p 
trên tr詠c ti院p và tr逢噂c pháp lu壱t v隠 nh英ng quy院t đ鵜nh c栄a mình; đ欝ng th運i ch鵜u s詠 ki吋m 
tra, giám sát c栄a các c挨 quan nhà n逢噂c có th育m quy隠n. 
4. B違o đ違m l嬰i ích c栄a Nhà n逢噂c, quy隠n, ngh┄a v映 c栄a t鰻 ch泳c, cá nhân theo quy đ鵜nh 
c栄a pháp lu壱t. 
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Ai隠u 4. Chuy吋n đ鰻i hình th泳c ho衣t đ瓜ng 
Nhà n逢噂c khuy院n khích các đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p chuy吋n đ鰻i sang ho衣t đ瓜ng theo 
lo衣i hình doanh nghi羽p, lo衣i hình ngoài công l壱p nh茨m phát huy m丑i kh違 n<ng c栄a đ挨n 
v鵜 trong vi羽c th詠c hi羽n các ho衣t đ瓜ng c栄a đ挨n v鵜 theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 
Các đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p chuy吋n đ鰻i sang lo衣i hình doanh nghi羽p, lo衣i hình ngoài 
công l壱p đ逢嬰c h逢荏ng các chính sách 逢u đãi v隠 thu院, đ医t đai, tài s違n nhà n逢噂c đã đ亥u t逢 
theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 

Ch逢挨ng II 
QUY A卯NH QUY陰N T衛 CH曳, T衛 CH卯U TRÁCH NHI烏M 

V陰 TH衛C HI烏N NHI烏M V影, T蔚 CH永C B浦 MÁY VÀ BIÊN CH蔭 
M映c 1 

QUY陰N T衛 CH曳, T衛 CH卯U TRÁCH NHI烏M 
V陰 TH衛C HI烏N NHI烏M V影 

Ai隠u 5. Quy隠n t詠 ch栄, t詠 ch鵜u trách nhi羽m v隠 th詠c hi羽n nhi羽m v映 
A挨n v鵜 s詠 nghi羽p th詠c hi羽n quy隠n t詠 ch栄, t詠 ch鵜u trách nhi羽m trong vi羽c xác đ鵜nh 
nhi羽m v映, xây d詠ng k院 ho衣ch và t鰻 ch泳c ho衣t đ瓜ng, g欝m: 
1. A嘘i v噂i nhi羽m v映 nhà n逢噂c giao ho員c đ員t hàng, đ挨n v鵜 đ逢嬰c ch栄 đ瓜ng quy院t đ鵜nh 
các bi羽n pháp th詠c hi羽n đ吋 đ違m b違o ch医t l逢嬰ng, ti院n đ瓜. 
2. A嘘i v噂i các ho衣t đ瓜ng khác, đ挨n v鵜 đ逢嬰c quy隠n t詠 ch栄, t詠 ch鵜u trách nhi羽m v隠 nh英ng 
công vi羽c sau: 
a) T鰻 ch泳c ho衣t đ瓜ng d鵜ch v映 phù h嬰p v噂i l┄nh v詠c chuyên môn, kh違 n<ng c栄a đ挨n v鵜 
và đúng v噂i quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t; 
b) Liên doanh, liên k院t v噂i các t鰻 ch泳c, cá nhân đ吋 ho衣t đ瓜ng d鵜ch v映 đáp 泳ng nhu c亥u 
c栄a xã h瓜i theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 
3. A挨n v鵜 s詠 nghi羽p t詠 b違o đ違m chi phí ho衣t đ瓜ng, đ挨n v鵜 t詠 b違o đ違m m瓜t ph亥n chi phí 
ho衣t đ瓜ng (theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 9 Ngh鵜 đ鵜nh này), tu┻ theo t瑛ng l┄nh v詠c và kh違 n<ng 
c栄a đ挨n v鵜, đ逢嬰c:  
a) Quy院t đ鵜nh mua s逸m tài s違n, đ亥u t逢 xây d詠ng c挨 s荏 v壱t ch医t t瑛 qu悦 phát tri吋n ho衣t 
đ瓜ng s詠 nghi羽p, v嘘n huy đ瓜ng, theo quy ho衣ch đ逢嬰c c医p có th育m quy隠n phê duy羽t; 
b) Tham d詠 đ医u th亥u các ho衣t đ瓜ng d鵜ch v映 phù h嬰p v噂i l┄nh v詠c chuyên môn c栄a đ挨n 
v鵜; 
c) S穎 d映ng tài s違n đ吋 liên doanh, liên k院t ho員c góp v嘘n liên doanh v噂i các t鰻 ch泳c, cá 
nhân trong và ngoài n逢噂c đ吋 đ亥u t逢 xây d詠ng, mua s逸m máy móc thi院t b鵜 ph映c v映 ho衣t 
đ瓜ng d鵜ch v映 phù h嬰p v噂i ch泳c n<ng, nhi羽m v映 c栄a đ挨n v鵜 theo quy đ鵜nh hi羽n hành c栄a 
nhà n逢噂c. 
4. B瓜 qu違n lỦ ngành, l┄nh v詠c ch栄 trì ph嘘i h嬰p v噂i B瓜 N瓜i v映, B瓜 Tài chính h逢噂ng d磯n 
th詠c hi羽n quy隠n t詠 ch栄, t詠 ch鵜u trách nhi羽m v隠 th詠c hi羽n nhi羽m v映 đ嘘i v噂i l┄nh v詠c s詠 
nghi羽p thu瓜c ph衣m vi qu違n lỦ nhà n逢噂c c栄a B瓜. 

M映c 2 
QUY陰N T衛 CH曳, T衛 CH卯U TRÁCH NHI烏M 

V陰 T蔚 CH永C B浦 MÁY, BIÊN CH蔭 VÀ NHÂN S衛 
Ai隠u 6. V隠 t鰻 ch泳c b瓜 máy  
1. V隠 thành l壱p m噂i: đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p đ逢嬰c thành l壱p các t鰻 ch泳c s詠 nghi羽p tr詠c thu瓜c 
đ吋 ho衣t đ瓜ng d鵜ch v映 phù h嬰p v噂i ch泳c n<ng, nhi羽m v映 đ逢嬰c giao; phù h嬰p v噂i ph逢挨ng 
án t詠 ch栄, t詠 ch鵜u trách nhi羽m v隠 th詠c hi羽n nhi羽m v映, t鰻 ch泳c b瓜 máy và biên ch院 và t詠 
b違o đ違m kinh phí ho衣t đ瓜ng (tr瑛 nh英ng t鰻 ch泳c s詠 nghi羽p mà pháp lu壱t quy đ鵜nh th育m 
quy隠n này thu瓜c v隠 Chính ph栄, Th栄 t逢噂ng Chính ph栄, B瓜 tr逢荏ng B瓜 qu違n lỦ ngành, 
Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p t雨nh). 
2. V隠 sáp nh壱p, gi違i th吋: các đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p đ逢嬰c sáp nh壱p, gi違i th吋 các t鰻 ch泳c tr詠c 
thu瓜c (tr瑛 nh英ng t鰻 ch泳c s詠 nghi羽p mà pháp lu壱t quy đ鵜nh th育m quy隠n này thu瓜c v隠 
Chính ph栄, Th栄 t逢噂ng Chính ph栄, B瓜 tr逢荏ng B瓜 qu違n lỦ ngành, Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân 
dân c医p t雨nh). 
3. Ch泳c n<ng, nhi羽m v映 c映 th吋 và quy ch院 ho衣t đ瓜ng c栄a các t鰻 ch泳c tr詠c thu瓜c do Th栄 
tr逢荏ng đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p quy đ鵜nh (tr瑛 nh英ng t鰻 ch泳c s詠 nghi羽p mà pháp lu壱t quy đ鵜nh 
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th育m quy隠n này thu瓜c v隠 Chính ph栄, Th栄 t逢噂ng Chính ph栄, B瓜 tr逢荏ng B瓜 qu違n lỦ 
ngành, Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p t雨nh). 
Ai隠u 7. V隠 biên ch院 
1. A嘘i v噂i đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p t詠 b違o đ違m chi phí ho衣t đ瓜ng, đ逢嬰c t詠 quy院t đ鵜nh biên ch院. 
A嘘i v噂i đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p t詠 b違o đ違m m瓜t ph亥n chi phí ho衣t đ瓜ng và đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p 
do ngân sách nhà n逢噂c b違o đ違m toàn b瓜 chi phí ho衣t đ瓜ng, c<n c泳 ch泳c n<ng, nhi羽m v映 
đ逢嬰c giao, nhu c亥u công vi羽c th詠c t院, đ鵜nh m泳c ch雨 tiêu biên ch院 và kh違 n<ng tài chính 
c栄a đ挨n v鵜, Th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 xây d詠ng k院 ho衣ch biên ch院 hàng n<m g穎i c挨 quan ch栄 
qu違n tr詠c ti院p đ吋 t鰻ng h嬰p, gi違i quy院t theo th育m quy隠n. 
2. Th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 đ逢嬰c quy院t đ鵜nh kỦ h嬰p đ欝ng thuê, khoán công vi羽c đ嘘i v噂i 
nh英ng công vi羽c không c亥n thi院t b嘘 trí biên ch院 th逢運ng xuyên; kỦ h嬰p đ欝ng và các 
hình th泳c h嬰p tác khác v噂i chuyên gia, nhà khoa h丑c trong và ngoài n逢噂c đ吋 đáp 泳ng 
yêu c亥u chuyên môn c栄a đ挨n v鵜. 
Ai隠u 8. V隠 qu違n lỦ vƠ s穎 d映ng cán b瓜, viên ch泳c 
1. Quy院t đ鵜nh vi羽c tuy吋n d映ng cán b瓜, viên ch泳c theo hình th泳c thi tuy吋n ho員c xét 
tuy吋n. 
2. Quy院t đ鵜nh b鰻 nhi羽m vào ng衣ch viên ch泳c (đ嘘i v噂i ch泳c danh t逢挨ng đ逢挨ng chuyên 
viên chính tr荏 xu嘘ng), kỦ h嬰p đ欝ng làm vi羽c v噂i nh英ng ng逢運i đã đ逢嬰c tuy吋n d映ng, trên 
c挨 s荏 b違o đ違m đ栄 tiêu chu育n c栄a ng衣ch c亥n tuy吋n và phù h嬰p v噂i c挨 c医u ch泳c danh 
nghi羽p v映 chuyên môn theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 
3. S逸p x院p, b嘘 trí và s穎 d映ng cán b瓜, viên ch泳c ph違i phù h嬰p gi英a nhi羽m v映 đ逢嬰c giao 
v噂i ng衣ch viên ch泳c và quy đ鵜nh c栄a nhà n逢噂c v隠 trách nhi羽m thi hành nhi羽m v映, công 
v映. 
4. Quy院t đ鵜nh vi羽c đi隠u đ瓜ng, bi羽t phái, ngh雨 h逢u, thôi vi羽c, ch医m d泳t h嬰p đ欝ng làm 
vi羽c, khen th逢荏ng, k益 lu壱t cán b瓜, viên ch泳c thu瓜c quy隠n qu違n lỦ theo quy đ鵜nh c栄a 
pháp lu壱t. 
5. Quy院t đ鵜nh vi羽c nâng b壱c l逢挨ng đúng th運i h衣n, tr逢噂c th運i h衣n trong cùng ng衣ch và 
ti院p nh壱n, chuy吋n ng衣ch các ch泳c danh t逢挨ng đ逢挨ng chuyên viên chính tr荏 xu嘘ng theo 
đi隠u ki羽n và tiêu chu育n do pháp lu壱t quy đ鵜nh. 
6. Các đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p tr詠c thu瓜c B瓜, c挨 quan ngang B瓜, c挨 quan thu瓜c Chính ph栄 và 
曳y ban nhân dân các t雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c Trung 逢挨ng đ逢嬰c quy院t đ鵜nh m運i 
chuyên gia n逢噂c ngoài đ院n làm vi羽c chuyên môn, quy院t đ鵜nh c穎 viên ch泳c c栄a đ挨n v鵜 
đi công tác, h丑c t壱p 荏 n逢噂c ngoài đ吋 nâng cao trình đ瓜 chuyên môn, đ逢嬰c các c挨 quan 
có th育m quy隠n làm th栄 t映c xu医t, nh壱p c違nh theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 
7. B瓜 qu違n lỦ ngành, l┄nh v詠c ch栄 trì, ph嘘i h嬰p v噂i B瓜 N瓜i v映, B瓜 Tài chính h逢噂ng d磯n 
th詠c hi羽n quy隠n t詠 ch栄, t詠 ch鵜u trách nhi羽m v隠 t鰻 ch泳c b瓜 máy, biên ch院 và nhân s詠 đ嘘i 
v噂i l┄nh v詠c s詠 nghi羽p thu瓜c ph衣m vi qu違n lỦ nhà n逢噂c c栄a B瓜. 

Ch逢挨ng III 
QUY A卯NH QUY陰N T衛 CH曳, 

T衛 CH卯U TRÁCH NHI烏M V陰 TÀI CHệNH 
M映c 1 

QUY A卯NH CHUNG 
Ai隠u 9. Phơn lo衣i đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p 
1. C<n c泳 vào ngu欝n thu s詠 nghi羽p, đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p đ逢嬰c phân lo衣i đ吋 th詠c hi羽n 
quy隠n t詠 ch栄, t詠 ch鵜u trách nhi羽m v隠 tài chính nh逢 sau:  
a) A挨n v鵜 có ngu欝n thu s詠 nghi羽p t詠 b違o đ違m toàn b瓜 chi phí ho衣t đ瓜ng th逢運ng xuyên 
(g丑i t逸t là đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p t詠 b違o đ違m chi phí ho衣t đ瓜ng); 
b) A挨n v鵜 có ngu欝n thu s詠 nghi羽p t詠 b違o đ違m m瓜t ph亥n chi phí ho衣t đ瓜ng th逢運ng 
xuyên, ph亥n còn l衣i đ逢嬰c ngân sách nhà n逢噂c c医p (g丑i t逸t là đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p t詠 b違o 
đ違m m瓜t ph亥n chi phí ho衣t đ瓜ng); 
c) A挨n v鵜 có ngu欝n thu s詠 nghi羽p th医p, đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p không có ngu欝n thu, kinh phí 
ho衣t đ瓜ng th逢運ng xuyên theo ch泳c n<ng, nhi羽m v映 do ngân sách nhà n逢噂c b違o đ違m 
toàn b瓜 kinh phí ho衣t đ瓜ng (g丑i t逸t là đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p do ngân sách nhà n逢噂c b違o đ違m 
toàn b瓜 chi phí ho衣t đ瓜ng). 
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2. A嘘i v噂i các đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p đ員c thù tr詠c thu瓜c Aài Ti院ng nói Vi羽t Nam, Thông t医n 
xã Vi羽t Nam, các đ挨n v鵜 có quy trình ho衣t đ瓜ng đ員c thù theo quy đ鵜nh t衣i kho違n 2 Ai隠u 
1 Ngh鵜 đ鵜nh này, vi羽c xác đ鵜nh quy隠n t詠 ch栄, t詠 ch鵜u trách nhi羽m v隠 tài chính c栄a các 
đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p th詠c hi羽n theo lo衣i c栄a đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p c医p trên. 
3. Vi羽c phân lo衣i đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p theo quy đ鵜nh trên đ逢嬰c 鰻n đ鵜nh trong th運i gian 3 
n<m. Sau th運i h衣n 3 n<m s胤 xem xét phân lo衣i l衣i cho phù h嬰p. 
Ai隠u 10. Th詠c hi羽n ngh┄a v映 v噂i ngơn sách nhƠ n逢噂c 
A挨n v鵜 s詠 nghi羽p có các ho衣t đ瓜ng d鵜ch v映 ph違i đ<ng kỦ, kê khai, n瓜p đ栄 các lo衣i thu院 
và các kho違n khác (n院u có), đ逢嬰c mi宇n, gi違m thu院 theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t.  
Ai隠u 11. Huy đ瓜ng v嘘n vƠ vay v嘘n tín d映ng 
A挨n v鵜 s詠 nghi羽p có ho衣t đ瓜ng d鵜ch v映 đ逢嬰c vay v嘘n c栄a các t鰻 ch泳c tín d映ng, đ逢嬰c 
huy đ瓜ng v嘘n c栄a cán b瓜, viên ch泳c trong đ挨n v鵜 đ吋 đ亥u t逢 m荏 r瓜ng và nâng cao ch医t 
l逢嬰ng ho衣t đ瓜ng s詠 nghi羽p, t鰻 ch泳c ho衣t đ瓜ng d鵜ch v映 phù h嬰p v噂i ch泳c n<ng, nhi羽m 
v映 và t詠 ch鵜u trách nhi羽m tr違 n嬰 vay theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t.  
Ai隠u 12. Qu違n lỦ vƠ s穎 d映ng tƠi s違n 
A挨n v鵜 th詠c hi羽n đ亥u t逢, mua s逸m, qu違n lỦ, s穎 d映ng tài s違n nhà n逢噂c theo quy đ鵜nh c栄a 
pháp lu壱t v隠 qu違n lỦ tài s違n nhà n逢噂c t衣i đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p. A嘘i v噂i tài s違n c嘘 đ鵜nh s穎 
d映ng vào ho衣t đ瓜ng d鵜ch v映 ph違i th詠c hi羽n trích kh医u hao thu h欝i v嘘n theo quy đ鵜nh áp 
d映ng cho các doanh nghi羽p nhà n逢噂c. S嘘 ti隠n trích kh医u hao tài s違n c嘘 đ鵜nh và ti隠n thu 
t瑛 thanh lỦ tài s違n thu瓜c ngu欝n v嘘n ngân sách nhà n逢噂c đ挨n v鵜 đ逢嬰c đ吋 l衣i b鰻 sung 
Qu悦 phát tri吋n ho衣t đ瓜ng s詠 nghi羽p. 
S嘘 ti隠n trích kh医u hao, ti隠n thu thanh lỦ tài s違n thu瓜c ngu欝n v嘘n vay đ逢嬰c dùng đ吋 tr違 
n嬰 vay. Tr逢運ng h嬰p đã tr違 đ栄 n嬰 vay, đ挨n v鵜 đ逢嬰c đ吋 l衣i b鰻 sung Qu悦 phát tri吋n ho衣t 
đ瓜ng s詠 nghi羽p đ嘘i v噂i s嘘 còn l衣i (n院u có). 
Ai隠u 13. TƠi kho違n giao d鵜ch 
A挨n v鵜 s詠 nghi羽p m荏 tài kho違n t衣i Kho b衣c Nhà n逢噂c đ吋 ph違n ánh các kho違n kinh phí 
thu瓜c ngân sách nhà n逢噂c theo quy đ鵜nh c栄a Lu壱t Ngân sách nhà n逢噂c; đ逢嬰c m荏 tài 
kho違n ti隠n g穎i t衣i Ngân hàng ho員c Kho b衣c Nhà n逢噂c đ吋 ph違n ánh các kho違n thu, chi 
c栄a ho衣t đ瓜ng d鵜ch v映. 

M映c 2 
QUY陰N T衛 CH曳, T衛 CH卯U TRÁCH NHI烏M V陰 TÀI CHệNH 

A渦I V閏I A愛N V卯 S衛 NGHI烏P T衛 B謂O A謂M CHI PHệ HO萎T A浦NG 
VÀ A愛N V卯 S衛 NGHI烏P T衛 B謂O A謂M M浦T PH井N CHI PHệ HO萎T A浦NG 

Ai隠u 14. Ngu欝n tƠi chính 
1. Kinh phí do ngân sách nhà n逢噂c c医p, g欝m: 
a) Kinh phí b違o đ違m ho衣t đ瓜ng th逢運ng xuyên th詠c hi羽n ch泳c n<ng, nhi羽m v映 đ嘘i v噂i 
đ挨n v鵜 t詠 b違o đ違m m瓜t ph亥n chi phí ho衣t đ瓜ng (sau khi đã cân đ嘘i ngu欝n thu s詠 
nghi羽p); đ逢嬰c c挨 quan qu違n lỦ c医p trên tr詠c ti院p giao, trong ph衣m vi d詠 toán đ逢嬰c c医p 
có th育m quy隠n giao;  
b) Kinh phí th詠c hi羽n các nhi羽m v映 khoa h丑c và công ngh羽 (đ嘘i v噂i đ挨n v鵜 không ph違i 
là t鰻 ch泳c khoa h丑c và công ngh羽); 
c) Kinh phí th詠c hi羽n ch逢挨ng trình đào t衣o b欝i d逢叡ng cán b瓜, viên ch泳c; 
d) Kinh phí th詠c hi羽n các ch逢挨ng trình m映c tiêu qu嘘c gia; 
đ) Kinh phí th詠c hi羽n các nhi羽m v映 do c挨 quan nhà n逢噂c có th育m quy隠n đ員t hàng (đi隠u 
tra, quy ho衣ch, kh違o sát, nhi羽m v映 khác); 
e) Kinh phí th詠c hi羽n nhi羽m v映 đ瓜t xu医t đ逢嬰c c医p có th育m quy隠n giao; 
g) Kinh phí th詠c hi羽n chính sách tinh gi違n biên ch院 theo ch院 đ瓜 do nhà n逢噂c quy đ鵜nh 
(n院u có); 
h) V嘘n đ亥u t逢 xây d詠ng c挨 b違n, kinh phí mua s逸m trang thi院t b鵜, s穎a ch英a l噂n tài s違n 
c嘘 đ鵜nh ph映c v映 ho衣t đ瓜ng s詠 nghi羽p theo d詠 án đ逢嬰c c医p có th育m quy隠n phê duy羽t 
trong ph衣m vi d詠 toán đ逢嬰c giao hàng n<m; 
i) V嘘n đ嘘i 泳ng th詠c hi羽n các d詠 án có ngu欝n v嘘n n逢噂c ngoài đ逢嬰c c医p có th育m quy隠n 
phê duy羽t;  
k) Kinh phí khác (n院u có). 
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2. Ngu欝n thu t瑛 ho衣t đ瓜ng s詠 nghi羽p, g欝m: 
a) Ph亥n đ逢嬰c đ吋 l衣i t瑛 s嘘 thu phí, l羽 phí thu瓜c ngân sách nhà n逢噂c theo quy đ鵜nh c栄a 
pháp lu壱t;  
b) Thu t瑛 ho衣t đ瓜ng d鵜ch v映;  
c) Thu t瑛 ho衣t đ瓜ng s詠 nghi羽p khác (n院u có); 
d) Lãi đ逢嬰c chia t瑛 các ho衣t đ瓜ng liên doanh, liên k院t, lãi ti隠n g穎i ngân hàng. 
3. Ngu欝n vi羽n tr嬰, tài tr嬰, quà bi院u, t員ng, cho theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 
4. Ngu欝n khác, g欝m: 
a) Ngu欝n v嘘n vay c栄a các t鰻 ch泳c tín d映ng, v嘘n huy đ瓜ng c栄a cán b瓜, viên ch泳c trong 
đ挨n v鵜;  
b) Ngu欝n v嘘n liên doanh, liên k院t c栄a các t鰻 ch泳c, cá nhân trong và ngoài n逢噂c theo 
quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 
Ai隠u 15. N瓜i dung chi 
1. Chi th逢運ng xuyên; g欝m: 
a) Chi ho衣t đ瓜ng theo ch泳c n<ng, nhi羽m v映 đ逢嬰c c医p có th育m quy隠n giao;  
b) Chi ph映c v映 cho vi羽c th詠c hi羽n công vi羽c, d鵜ch v映 thu phí, l羽 phí; 
c) Chi cho các ho衣t đ瓜ng d鵜ch v映 (k吋 c違 chi th詠c hi羽n ngh┄a v映 v噂i ngân sách nhà n逢噂c, 
trích kh医u hao tài s違n c嘘 đ鵜nh theo quy đ鵜nh, chi tr違 v嘘n, tr違 lãi ti隠n vay theo quy đ鵜nh 
c栄a pháp lu壱t).  
2. Chi không th逢運ng xuyên; g欝m: 
a) Chi th詠c hi羽n các nhi羽m v映 khoa h丑c và công ngh羽; 
b) Chi th詠c hi羽n ch逢挨ng trình đào t衣o b欝i d逢叡ng cán b瓜, viên ch泳c; 
c) Chi th詠c hi羽n ch逢挨ng trình m映c tiêu qu嘘c gia; 
d) Chi th詠c hi羽n các nhi羽m v映 do nhà n逢噂c đ員t hàng (đi隠u tra, quy ho衣ch, kh違o sát, 
nhi羽m v映 khác) theo giá ho員c khung giá do nhà n逢噂c quy đ鵜nh; 
đ) Chi v嘘n đ嘘i 泳ng th詠c hi羽n các d詠 án có ngu欝n v嘘n n逢噂c ngoài theo quy đ鵜nh;  
e) Chi th詠c hi羽n các nhi羽m v映 đ瓜t xu医t đ逢嬰c c医p có th育m quy隠n giao;  
g) Chi th詠c hi羽n tinh gi違n biên ch院 theo ch院 đ瓜 do nhà n逢噂c quy đ鵜nh (n院u có); 
h) Chi đ亥u t逢 xây d詠ng c挨 b違n, mua s逸m trang thi院t b鵜, s穎a ch英a l噂n tài s違n c嘘 đ鵜nh 
th詠c hi羽n các d詠 án đ逢嬰c c医p có th育m quy隠n phê duy羽t; 
i) Chi th詠c hi羽n các d詠 án t瑛 ngu欝n v嘘n vi羽n tr嬰 n逢噂c ngoài;  
k) Chi cho các ho衣t đ瓜ng liên doanh, liên k院t; 
l) Các kho違n chi khác theo quy đ鵜nh (n院u có). 
Ai隠u 16. T詠 ch栄 v隠 các kho違n thu, m泳c thu 
1. A挨n v鵜 s詠 nghi羽p đ逢嬰c c挨 quan nhà n逢噂c có th育m quy隠n giao thu phí, l羽 phí ph違i 
th詠c hi羽n thu đúng, thu đ栄 theo m泳c thu và đ嘘i t逢嬰ng thu do c挨 quan nhà n逢噂c có th育m 
quy隠n quy đ鵜nh.  
Tr逢運ng h嬰p nhà n逢噂c có th育m quy隠n quy đ鵜nh khung m泳c thu, đ挨n v鵜 c<n c泳 nhu c亥u 
chi ph映c v映 cho ho衣t đ瓜ng, kh違 n<ng đóng góp c栄a xã h瓜i đ吋 quy院t đ鵜nh m泳c thu c映 th吋 
cho phù h嬰p v噂i t瑛ng lo衣i ho衣t đ瓜ng, t瑛ng đ嘘i t逢嬰ng, nh逢ng không đ逢嬰c v逢嬰t quá 
khung m泳c thu do c挨 quan có th育m quy隠n quy đ鵜nh. 
A挨n v鵜 th詠c hi羽n ch院 đ瓜 mi宇n, gi違m cho các đ嘘i t逢嬰ng chính sách - xã h瓜i theo quy 
đ鵜nh c栄a nhà n逢噂c.  
2. A嘘i v噂i s違n ph育m hàng hoá, d鵜ch v映 đ逢嬰c c挨 quan nhà n逢噂c đ員t hàng thì m泳c thu 
theo đ挨n giá do c挨 quan nhà n逢噂c có th育m quy隠n quy đ鵜nh; tr逢運ng h嬰p s違n ph育m ch逢a 
đ逢嬰c c挨 quan nhà n逢噂c có th育m quy隠n quy đ鵜nh giá, thì m泳c thu đ逢嬰c xác đ鵜nh trên c挨 
s荏 d詠 toán chi phí đ逢嬰c c挨 quan tài chính cùng c医p th育m đ鵜nh ch医p thu壱n. 
3. A嘘i v噂i nh英ng ho衣t đ瓜ng d鵜ch v映 theo h嬰p đ欝ng v噂i các t鰻 ch泳c, cá nhân trong và 
ngoài n逢噂c, các ho衣t đ瓜ng liên doanh, liên k院t, đ挨n v鵜 đ逢嬰c quy院t đ鵜nh các kho違n thu, 
m泳c thu c映 th吋 theo nguyên t逸c b違o đ違m đ栄 bù đ逸p chi phí và có tích lu悦. 
Ai隠u 17. T詠 ch栄 v隠 s穎 d映ng ngu欝n tƠi chính  
1. C<n c泳 vào nhi羽m v映 đ逢嬰c giao và kh違 n<ng ngu欝n tài chính, đ嘘i v噂i các kho違n chi 
th逢運ng xuyên quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 Ai隠u 15 Ngh鵜 đ鵜nh này, Th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 đ逢嬰c 
quy院t đ鵜nh m瓜t s嘘 m泳c chi qu違n lỦ, chi ho衣t đ瓜ng nghi羽p v映 cao ho員c th医p h挨n m泳c 
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chi do c挨 quan nhà n逢噂c có th育m quy隠n quy đ鵜nh. 
2. C<n c泳 tính ch医t công vi羽c, th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 đ逢嬰c quy院t đ鵜nh ph逢挨ng th泳c khoán 
chi phí cho t瑛ng b瓜 ph壱n, đ挨n v鵜 tr詠c thu瓜c. 
3. Quy院t đ鵜nh đ亥u t逢 xây d詠ng, mua s逸m m噂i và s穎a ch英a l噂n tài s違n th詠c hi羽n theo 
quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t và quy đ鵜nh t衣i Ngh鵜 đ鵜nh này. 
Ai隠u 18. Ti隠n l逢挨ng, ti隠n công vƠ thu nh壱p 
1. Ti隠n l逢挨ng, ti隠n công: 
a) A嘘i v噂i nh英ng ho衣t đ瓜ng th詠c hi羽n ch泳c n<ng, nhi羽m v映 nhà n逢噂c giao, chi phí ti隠n 
l逢挨ng, ti隠n công cho cán b瓜, viên ch泳c và ng逢運i lao đ瓜ng (g丑i t逸t là ng逢運i lao đ瓜ng), 
đ挨n v鵜 tính theo l逢挨ng c医p b壱c, ch泳c v映 do nhà n逢噂c quy đ鵜nh;  
b) A嘘i v噂i nh英ng ho衣t đ瓜ng cung c医p s違n ph育m do nhà n逢噂c đ員t hàng có đ挨n giá ti隠n 
l逢挨ng trong đ挨n giá s違n ph育m đ逢嬰c c挨 quan có th育m quy隠n phê duy羽t, đ挨n v鵜 tính theo 
đ挨n giá ti隠n l逢挨ng quy đ鵜nh. Tr逢運ng h嬰p s違n ph育m ch逢a đ逢嬰c c挨 quan có th育m quy隠n 
quy đ鵜nh đ挨n giá ti隠n l逢挨ng, đ挨n v鵜 tính theo l逢挨ng c医p b壱c, ch泳c v映 do nhà n逢噂c quy 
đ鵜nh; 
c) A嘘i v噂i nh英ng ho衣t đ瓜ng d鵜ch v映 có h衣ch toán chi phí riêng, thì chi phí ti隠n l逢挨ng, 
ti隠n công cho ng逢運i lao đ瓜ng đ逢嬰c áp d映ng theo ch院 đ瓜 ti隠n l逢挨ng trong doanh nghi羽p 
nhà n逢噂c. Tr逢運ng h嬰p không h衣ch toán riêng chi phí, đ挨n v鵜 tính theo l逢挨ng c医p b壱c, 
ch泳c v映 do nhà n逢噂c quy đ鵜nh. 
2. Nhà n逢噂c khuy院n khích đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p t<ng thu, ti院t ki羽m chi, th詠c hi羽n tinh gi違n 
biên ch院, t<ng thêm thu nh壱p cho ng逢運i lao đ瓜ng trên c挨 s荏 hoàn thành nhi羽m v映 đ逢嬰c 
giao, sau khi th詠c hi羽n đ亥y đ栄 ngh┄a v映 v噂i ngân sách nhà n逢噂c; tu┻ theo k院t qu違 ho衣t 
đ瓜ng tài chính trong n<m, đ挨n v鵜 đ逢嬰c xác đ鵜nh t鰻ng m泳c chi tr違 thu nh壱p trong n<m 
c栄a đ挨n v鵜, trong đó: 
a) A嘘i v噂i đ挨n v鵜 t詠 b違o đ違m chi phí ho衣t đ瓜ng đ逢嬰c quy院t đ鵜nh t鰻ng m泳c thu nh壱p 
trong n<m cho ng逢運i lao đ瓜ng sau khi đã th詠c hi羽n trích l壱p qu悦 phát tri吋n ho衣t đ瓜ng 
s詠 nghi羽p theo quy đ鵜nh t衣i đi吋m a kho違n 1 Ai隠u 19 Ngh鵜 đ鵜nh này; 
b) A嘘i v噂i đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p t詠 b違o đ違m m瓜t ph亥n chi phí ho衣t đ瓜ng, đ逢嬰c quy院t đ鵜nh 
t鰻ng m泳c thu nh壱p trong n<m cho ng逢運i lao đ瓜ng, nh逢ng t嘘i đa không quá 3 l亥n qu悦 
ti隠n l逢挨ng c医p b壱c, ch泳c v映 trong n<m do nhà n逢噂c quy đ鵜nh sau khi đã th詠c hi羽n trích 
l壱p qu悦 phát tri吋n ho衣t đ瓜ng s詠 nghi羽p theo quy đ鵜nh t衣i đi吋m b kho違n 1 Ai隠u 19 Ngh鵜 
đ鵜nh này. 
Vi羽c chi tr違 thu nh壱p cho ng逢運i lao đ瓜ng trong đ挨n v鵜 đ逢嬰c th詠c hi羽n theo nguyên t逸c: 
ng逢運i nào có hi羽u su医t công tác cao, đóng góp nhi隠u cho vi羽c t<ng thu, ti院t ki羽m chi 
đ逢嬰c tr違 nhi隠u h挨n. Th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 chi tr違 thu nh壱p theo quy ch院 chi tiêu n瓜i b瓜 c栄a 
đ挨n v鵜.  
3. Khi nhà n逢噂c đi隠u ch雨nh các quy đ鵜nh v隠 ti隠n l逢挨ng, nâng m泳c l逢挨ng t嘘i thi吋u; 
kho違n ti隠n l逢挨ng c医p b壱c, ch泳c v映 t<ng thêm theo ch院 đ瓜 nhà n逢噂c quy đ鵜nh (g丑i t逸t là 
ti隠n l逢挨ng t<ng thêm theo ch院 đ瓜 nhà n逢噂c quy đ鵜nh) do đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p t詠 b違o đ違m 
t瑛 các kho違n thu s詠 nghi羽p và các kho違n khác theo quy đ鵜nh c栄a Chính ph栄. 
Tr逢運ng h嬰p sau khi đã s穎 d映ng các ngu欝n trên nh逢ng v磯n không b違o đ違m đ栄 ti隠n 
l逢挨ng t<ng thêm theo ch院 đ瓜 nhà n逢噂c quy đ鵜nh, ph亥n còn thi院u s胤 đ逢嬰c ngân sách nhà 
n逢噂c xem xét, b鰻 sung đ吋 b違o đ違m m泳c l逢挨ng t嘘i thi吋u chung theo quy đ鵜nh c栄a Chính 
ph栄. 
Ai隠u 19. S穎 d映ng k院t qu違 ho衣t đ瓜ng tƠi chính trong n<m 
1. Hàng n<m sau khi trang tr違i các kho違n chi phí, n瓜p thu院 và các kho違n n瓜p khác theo 
quy đ鵜nh, ph亥n chênh l羽ch thu l噂n h挨n chi (n院u có), đ挨n v鵜 đ逢嬰c s穎 d映ng theo trình t詠 
nh逢 sau: 
a) A嘘i v噂i đ挨n v鵜 t詠 b違o đ違m chi phí ho衣t đ瓜ng:  
- Trích t嘘i thi吋u 25% đ吋 l壱p Qu悦 phát tri吋n ho衣t đ瓜ng s詠 nghi羽p;  
- Tr違 thu nh壱p t<ng thêm cho ng逢運i lao đ瓜ng; 
- Trích l壱p Qu悦 khen th逢荏ng, Qu悦 phúc l嬰i, Qu悦 d詠 phòng 鰻n đ鵜nh thu nh壱p. A嘘i v噂i 2 
Qu悦 khen th逢荏ng và Qu悦 phúc l嬰i, m泳c trích t嘘i đa không quá 3 tháng ti隠n l逢挨ng, ti隠n 
công và thu nh壱p t<ng thêm bình quân th詠c hi羽n trong n<m. 
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M泳c tr違 thu nh壱p t<ng thêm, trích l壱p các qu悦 do Th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p quy院t 
đ鵜nh theo quy ch院 chi tiêu n瓜i b瓜 c栄a đ挨n v鵜.  
b) A嘘i v噂i đ挨n v鵜 t詠 b違o đ違m m瓜t ph亥n chi phí ho衣t đ瓜ng: 
- Trích t嘘i thi吋u 25% đ吋 l壱p Qu悦 phát tri吋n ho衣t đ瓜ng s詠 nghi羽p;  
- Tr違 thu nh壱p t<ng thêm cho ng逢運i lao đ瓜ng theo quy đ鵜nh t衣i đi吋m b kho違n 2 Ai隠u 18 
Ngh鵜 đ鵜nh này; 
- Trích l壱p Qu悦 khen th逢荏ng, Qu悦 phúc l嬰i, Qu悦 d詠 phòng 鰻n đ鵜nh thu nh壱p. A嘘i v噂i 2 
Qu悦 khen th逢荏ng và Qu悦 phúc l嬰i m泳c trích t嘘i đa không quá 3 tháng ti隠n l逢挨ng, ti隠n 
công và thu nh壱p t<ng thêm bình quân th詠c hi羽n trong n<m; 
Tr逢運ng h嬰p chênh l羽ch thu l噂n h挨n chi trong n<m b茨ng ho員c nh臼 h挨n m瓜t l亥n qu悦 ti隠n 
l逢挨ng c医p b壱c, ch泳c v映 trong n<m, đ挨n v鵜 đ逢嬰c s穎 d映ng đ吋 tr違 thu nh壱p t<ng thêm cho 
ng逢運i lao đ瓜ng, trích l壱p 4 qu悦: Qu悦 d詠 phòng 鰻n đ鵜nh thu nh壱p, Qu悦 khen th逢荏ng, 
Qu悦 phúc l嬰i, Qu悦 phát tri吋n ho衣t đ瓜ng s詠 nghi羽p, trong đó, đ嘘i v噂i 2 Qu悦 khen 
th逢荏ng và Qu悦 phúc l嬰i m泳c trích t嘘i đa không quá 3 tháng ti隠n l逢挨ng, ti隠n công và 
thu nh壱p t<ng thêm bình quân th詠c hi羽n trong n<m. M泳c tr違 thu nh壱p t<ng thêm, trích 
l壱p các qu悦 do Th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p quy院t đ鵜nh theo quy ch院 chi tiêu n瓜i b瓜 c栄a 
đ挨n v鵜. 
2. A挨n v鵜 s詠 nghi羽p không đ逢嬰c chi tr違 thu nh壱p t<ng thêm và trích l壱p các qu悦 t瑛 các 
ngu欝n kinh phí quy đ鵜nh t衣i các đi吋m c, d, e, g, h, i, k kho違n 1 Ai隠u 14 Ngh鵜 đ鵜nh này 
và kinh phí c栄a nhi羽m v映 ph違i chuy吋n ti院p sang n<m sau th詠c hi羽n. 
Ai隠u 20. S穎 d映ng các qu悦  
1. Qu悦 phát tri吋n ho衣t đ瓜ng s詠 nghi羽p dùng đ吋 đ亥u t逢, phát tri吋n nâng cao ho衣t đ瓜ng s詠 
nghi羽p, b鰻 sung v嘘n đ亥u t逢 xây d詠ng c挨 s荏 v壱t ch医t, mua s逸m trang thi院t b鵜, ph逢挨ng 
ti羽n làm vi羽c, chi áp d映ng ti院n b瓜 khoa h丑c k悦 thu壱t công ngh羽, tr嬰 giúp thêm đào t衣o, 
hu医n luy羽n nâng cao tay ngh隠 n<ng l詠c công tác cho cán b瓜, viên ch泳c đ挨n v鵜; đ逢嬰c s穎 
d映ng góp v嘘n liên doanh, liên k院t v噂i các t鰻 ch泳c, cá nhân trong và ngoài n逢噂c đ吋 t鰻 
ch泳c ho衣t đ瓜ng d鵜ch v映 phù h嬰p v噂i ch泳c n<ng, nhi羽m v映 đ逢嬰c giao và kh違 n<ng c栄a 
đ挨n v鵜 và theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. Vi羽c s穎 d映ng Qu悦 do th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 quy院t 
đ鵜nh theo quy ch院 chi tiêu n瓜i b瓜 c栄a đ挨n v鵜.  
2. Qu悦 d詠 phòng 鰻n đ鵜nh thu nh壱p đ吋 b違o đ違m thu nh壱p cho ng逢運i lao đ瓜ng. 
3. Qu悦 khen th逢荏ng dùng đ吋 th逢荏ng đ鵜nh k┻, đ瓜t xu医t cho t壱p th吋, cá nhân trong và 
ngoài đ挨n v鵜 theo hi羽u qu違 công vi羽c và thành tích đóng góp vào ho衣t đ瓜ng c栄a đ挨n v鵜. 
M泳c th逢荏ng do th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 quy院t đ鵜nh theo quy ch院 chi tiêu n瓜i b瓜 c栄a đ挨n v鵜. 
4. Qu悦 phúc l嬰i dùng đ吋 xây d詠ng, s穎a ch英a các công trình phúc l嬰i, chi cho các ho衣t 
đ瓜ng phúc l嬰i t壱p th吋 c栄a ng逢運i lao đ瓜ng trong đ挨n v鵜; tr嬰 c医p khó kh<n đ瓜t xu医t cho 
ng逢運i lao đ瓜ng, k吋 c違 tr逢運ng h嬰p ngh雨 h逢u, ngh雨 m医t s泳c; chi thêm cho ng逢運i lao đ瓜ng 
trong biên ch院 th詠c hi羽n tinh gi違n biên ch院. Th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 quy院t đ鵜nh vi羽c s穎 d映ng 
qu悦 theo quy ch院 chi tiêu n瓜i b瓜 c栄a đ挨n v鵜. 

M映c 3 
QUY陰N T衛 CH曳, T衛 CH卯U TRÁCH NHI烏M 

A渦I V閏I A愛N V卯 S衛 NGHI烏P DO NGÂN SÁCH NHÀ N姶閏C 
B謂O A謂M TOÀN B浦 KINH PHệ HO萎T A浦NG 

Ai隠u 21. Ngu欝n tƠi chính 
1. Kinh phí do ngân sách nhà n逢噂c c医p; g欝m: 
a) Kinh phí b違o đ違m ho衣t đ瓜ng th逢運ng xuyên th詠c hi羽n ch泳c n<ng, nhi羽m v映 đ逢嬰c 
giao; đ逢嬰c c挨 quan qu違n lỦ c医p trên tr詠c ti院p giao, trong ph衣m vi d詠 toán đ逢嬰c c医p có 
th育m quy隠n giao; 
b) Kinh phí th詠c hi羽n các nhi羽m v映 khoa h丑c và công ngh羽 (đ嘘i v噂i đ挨n v鵜 không ph違i 
là t鰻 ch泳c khoa h丑c và công ngh羽); 
c) Kinh phí th詠c hi羽n ch逢挨ng trình đào t衣o b欝i d逢叡ng cán b瓜, viên ch泳c; 
d) Kinh phí th詠c hi羽n các ch逢挨ng trình m映c tiêu qu嘘c gia; 
đ) Kinh phí th詠c hi羽n nhi羽m v映 đ瓜t xu医t đ逢嬰c c医p có th育m quy隠n giao; 
e) Kinh phí th詠c hi羽n chính sách tinh gi違n biên ch院 theo ch院 đ瓜 do nhà n逢噂c quy đ鵜nh 
(n院u có); 
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g) V嘘n đ亥u t逢 xây d詠ng c挨 b違n, kinh phí mua s逸m trang, thi院t b鵜, s穎a ch英a l噂n tài s違n 
c嘘 đ鵜nh ph映c v映 ho衣t đ瓜ng s詠 nghi羽p theo d詠 án đ逢嬰c c医p có th育m quy隠n phê duy羽t 
trong ph衣m vi d詠 toán đ逢嬰c giao hàng n<m; 
h) V嘘n đ嘘i 泳ng th詠c hi羽n d詠 án có ngu欝n v嘘n n逢噂c ngoài đ逢嬰c c医p có th育m quy隠n phê 
duy羽t; 
i) Kinh phí khác (n院u có). 
2. Ngu欝n thu t瑛 ho衣t đ瓜ng s詠 nghi羽p (đ嘘i v噂i các đ挨n v鵜 có ngu欝n thu th医p), g欝m: 
a) Ph亥n đ逢嬰c đ吋 l衣i t瑛 s嘘 thu phí, l羽 phí cho đ挨n v鵜 s穎 d映ng theo quy đ鵜nh c栄a Nhà 
n逢噂c;  
b) Thu t瑛 ho衣t đ瓜ng d鵜ch v映;  
c) Thu khác (n院u có). 
3. Ngu欝n vi羽n tr嬰, tài tr嬰, quà bi院u, t員ng, cho (n院u có) theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t.  
4. Ngu欝n khác theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t (n院u có). 
Ai隠u 22. N瓜i dung chi 
1. Chi th逢運ng xuyên, g欝m: 
a) Chi ho衣t đ瓜ng theo ch泳c n<ng, nhi羽m v映 đ逢嬰c c医p có th育m quy隠n giao;  
b) Chi ho衣t đ瓜ng ph映c v映 cho th詠c hi羽n công vi羽c, d鵜ch v映 thu phí, l羽 phí; 
c) Chi cho các ho衣t đ瓜ng d鵜ch v映 (k吋 c違 các kho違n chi th詠c hi羽n ngh┄a v映 v噂i ngân 
sách nhà n逢噂c, trích kh医u hao tài s違n c嘘 đ鵜nh theo quy đ鵜nh, chi tr違 v嘘n, tr違 lãi ti隠n vay 
theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t). 
2. Chi không th逢運ng xuyên: 
a) Chi th詠c hi羽n các nhi羽m v映 nghiên c泳u khoa h丑c và công ngh羽;  
b) Chi th詠c hi羽n ch逢挨ng trình đào t衣o b欝i d逢叡ng cán b瓜, viên ch泳c; 
c) Chi th詠c hi羽n ch逢挨ng trình m映c tiêu qu嘘c gia; 
d) Chi v嘘n đ嘘i 泳ng th詠c hi羽n các d詠 án có v嘘n n逢噂c ngoài; 
đ) Chi th詠c hi羽n các nhi羽m v映 đ瓜t xu医t đ逢嬰c c医p có th育m quy隠n giao;  
e) Chi th詠c hi羽n tinh gi違n biên ch院 theo ch院 đ瓜 do nhà n逢噂c quy đ鵜nh (n院u có); 
g) Chi đ亥u t逢 xây d詠ng c挨 b違n, mua s逸m trang thi院t b鵜, s穎a ch英a l噂n tài s違n c嘘 đ鵜nh 
th詠c hi羽n các d詠 án đ逢嬰c c医p có th育m quy隠n phê duy羽t;  
h) Chi th詠c hi羽n các d詠 án t瑛 ngu欝n vi羽n tr嬰 ngoài n逢噂c; 
i) Các kho違n chi khác theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t (n院u có). 
Ai隠u 23. T詠 ch栄 v隠 các kho違n thu, m泳c thu (đ嘘i v噂i đ挨n v鵜 có ngu欝n thu th医p) 
1. A挨n v鵜 s詠 nghi羽p đ逢嬰c c挨 quan nhà n逢噂c có th育m quy隠n giao thu phí, l羽 phí ph違i 
th詠c hi羽n thu đúng, thu đ栄 theo m泳c thu, đ嘘i t逢嬰ng thu do c挨 quan nhà n逢噂c có th育m 
quy隠n quy đ鵜nh. 
Tr逢運ng h嬰p c挨 quan nhà n逢噂c có th育m quy隠n quy đ鵜nh khung m泳c thu phí, đ挨n v鵜 c<n 
c泳 nhu c亥u chi ph映c v映 cho ho衣t đ瓜ng, kh違 n<ng đóng góp c栄a xã h瓜i đ吋 quy院t đ鵜nh 
m泳c thu c映 th吋 cho phù h嬰p v噂i t瑛ng lo衣i ho衣t đ瓜ng, t瑛ng đ嘘i t逢嬰ng, nh逢ng không 
đ逢嬰c v逢嬰t quá khung m泳c thu do c挨 quan có th育m quy隠n quy đ鵜nh. 
A挨n v鵜 th詠c hi羽n ch院 đ瓜 mi宇n gi違m m泳c thu cho các đ嘘i t逢嬰ng chính sách xã h瓜i theo 
quy đ鵜nh c栄a nhà n逢噂c.  
2. A嘘i v噂i nh英ng ho衣t đ瓜ng d鵜ch v映 theo h嬰p đ欝ng v噂i các t鰻 ch泳c và cá nhân trong và 
ngoài n逢噂c, đ挨n v鵜 đ逢嬰c quy院t đ鵜nh các kho違n thu, m泳c thu c映 th吋, theo nguyên t逸c 
b違o đ違m đ栄 bù đ逸p chi phí và có tích lu悦. 
Ai隠u 24. T詠 ch栄 v隠 s穎 d映ng ngu欝n tƠi chính 
1. C<n c泳 vào nhi羽m v映 đ逢嬰c giao và kh違 n<ng ngu欝n tài chính, đ嘘i v噂i các kho違n chi 
th逢運ng xuyên quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 Ai隠u 22 Ngh鵜 đ鵜nh này, Th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 đ逢嬰c 
quy院t đ鵜nh m瓜t s嘘 m泳c chi qu違n lỦ, chi ho衣t đ瓜ng nghi羽p v映, nh逢ng t嘘i đa không v逢嬰t 
quá m泳c chi do c挨 quan nhà n逢噂c có th育m quy隠n quy đ鵜nh. 
2. C<n c泳 tính ch医t công vi羽c, Th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 đ逢嬰c quy院t đ鵜nh ph逢挨ng th泳c khoán 
chi phí cho t瑛ng b瓜 ph壱n, đ挨n v鵜 tr詠c thu瓜c. 
3. Quy院t đ鵜nh đ亥u t逢 xây d詠ng, mua s逸m m噂i và s穎a ch英a l噂n tài s違n th詠c hi羽n theo 
quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t và quy đ鵜nh t衣i Ngh鵜 đ鵜nh này. 
Ai隠u 25. Ti隠n l逢挨ng, ti隠n công vƠ thu nh壱p 
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1. A挨n v鵜 s詠 nghi羽p ph違i b違o đ違m chi tr違 ti隠n l逢挨ng cho ng逢運i lao đ瓜ng theo l逢挨ng c医p 
b壱c và ch泳c v映 do nhà n逢噂c quy đ鵜nh. 
2. Nhà n逢噂c khuy院n khích đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p t<ng thu, ti院t ki羽m chi, th詠c hi羽n tinh gi違n 
biên ch院, đ吋 t<ng thêm thu nh壱p cho ng逢運i lao đ瓜ng trên c挨 s荏 hoàn thành nhi羽m v映 
đ逢嬰c giao, sau khi th詠c hi羽n đ亥y đ栄 ngh┄a v映 v噂i ngân sách nhà n逢噂c.  
C<n c泳 k院t qu違 tài chính, s嘘 kinh phí ti院t ki羽m đ逢嬰c; đ挨n v鵜 đ逢嬰c xác đ鵜nh t鰻ng m泳c 
chi tr違 thu nh壱p trong n<m c栄a đ挨n v鵜 t嘘i đa không quá 2 l亥n qu悦 ti隠n l逢挨ng c医p b壱c, 
ch泳c v映 do nhà n逢噂c quy đ鵜nh. 
Vi羽c chi tr違 thu nh壱p cho t瑛ng ng逢運i lao đ瓜ng trong đ挨n v鵜 th詠c hi羽n theo nguyên t逸c: 
ng逢運i nào có hi羽u su医t công tác cao, đóng góp nhi隠u cho vi羽c t<ng thu, ti院t ki羽m chi 
đ逢嬰c tr違 nhi隠u h挨n. Th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 chi tr違 thu nh壱p t<ng thêm theo quy ch院 chi tiêu 
n瓜i b瓜 c栄a đ挨n v鵜.  
3. Khi nhà n逢噂c đi隠u ch雨nh các quy đ鵜nh v隠 ti隠n l逢挨ng, nâng m泳c l逢挨ng t嘘i thi吋u; 
kho違n ti隠n l逢挨ng c医p b壱c, ch泳c v映 t<ng thêm theo ch院 đ瓜 nhà n逢噂c quy đ鵜nh (g丑i t逸t là 
ti隠n l逢挨ng t<ng thêm theo ch院 đ瓜 nhà n逢噂c quy đ鵜nh) đ逢嬰c b違o đ違m t瑛 các ngu欝n theo 
quy đ鵜nh c栄a Chính ph栄 đ吋 b違o đ違m m泳c ti隠n l逢挨ng t嘘i thi吋u chung do nhà n逢噂c quy 
đ鵜nh. 
Ai隠u 26. S穎 d映ng kinh phí ti院t ki羽m đ逢嬰c t瑛 kho違n chênh l羽ch thu l噂n h挨n chi 
1. Hàng n<m, sau khi trang tr違i các kho違n chi phí, n瓜p thu院 và các kho違n n瓜p khác theo 
quy đ鵜nh; ph亥n kinh phí ti院t ki羽m chi, chênh l羽ch thu l噂n h挨n chi c栄a ho衣t đ瓜ng d鵜ch v映 
(n院u có); đ挨n v鵜 đ逢嬰c s穎 d映ng theo trình t詠 nh逢 sau: 
a) Chi tr違 thu nh壱p t<ng thêm cho ng逢運i lao đ瓜ng, t鰻ng m泳c chi tr違 thu nh壱p trong n<m 
c栄a đ挨n v鵜 t嘘i đa theo m泳c quy đ鵜nh t衣i kho違n 2 Ai隠u 25 Ngh鵜 đ鵜nh này; 
b) Chi khen th逢荏ng cho t壱p th吋, cá nhân trong và ngoài đ挨n v鵜 theo hi羽u qu違 công vi羽c 
và thành tích đóng góp vào ho衣t đ瓜ng c栄a đ挨n v鵜. M泳c th逢荏ng c映 th吋 do Th栄 tr逢荏ng 
đ挨n v鵜 quy院t đ鵜nh theo quy ch院 chi tiêu n瓜i b瓜 c栄a đ挨n v鵜; 
c) Chi phúc l嬰i, tr嬰 c医p khó kh<n đ瓜t xu医t cho ng逢運i lao đ瓜ng, k吋 c違 tr逢運ng h嬰p ngh雨 
h逢u, ngh雨 m医t s泳c; chi thêm cho ng逢運i lao đ瓜ng trong biên ch院 th詠c hi羽n tinh gi違n biên 
ch院. M泳c chi c映 th吋 do Th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 quy院t đ鵜nh theo quy ch院 chi tiêu n瓜i b瓜 c栄a 
đ挨n v鵜; 
d) Chi t<ng c逢運ng c挨 s荏 v壱t ch医t c栄a đ挨n v鵜; 
đ) A嘘i v噂i đ挨n v鵜 xét th医y kh違 n<ng ti院t ki羽m kinh phí không 鰻n đ鵜nh, có th吋 l壱p Qu悦 
d詠 phòng 鰻n đ鵜nh thu nh壱p đ吋 b違o đ違m thu nh壱p cho ng逢運i lao đ瓜ng. 
2. A挨n v鵜 s詠 nghi羽p không đ逢嬰c chi tr違 thu nh壱p t<ng thêm t瑛 các ngu欝n kinh phí quy 
đ鵜nh t衣i các đi吋m c, d, đ, e, g, h, i kho違n 1 Ai隠u 21 Ngh鵜 đ鵜nh này và các kho違n kinh 
phí c栄a nhi羽m v映 ph違i chuy吋n ti院p sang n<m sau th詠c hi羽n. 

M映c 4 
QUY A卯NH V陰 L一P, CH遺P HÀNH D衛 TOÁN THU, CHI 

Vi羽c l壱p d詠 toán, ch医p hành d詠 toán thu, chi ngân sách nhà n逢噂c đ嘘i v噂i các đ挨n v鵜 s詠 
nghi羽p th詠c hi羽n theo quy đ鵜nh c栄a Lu壱t Ngân sách nhà n逢噂c và quy đ鵜nh t衣i Ngh鵜 
đ鵜nh này.  
Ai隠u 27. L壱p d詠 toán c栄a đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p  
1. L壱p d詠 toán n<m đ亥u th運i k┻ 鰻n đ鵜nh phân lo衣i đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p: 
C<n c泳 vào ch泳c n<ng, nhi羽m v映 đ逢嬰c c医p có th育m quy隠n giao, nhi羽m v映 c栄a n<m k院 
ho衣ch, ch院 đ瓜 chi tiêu tài chính hi羽n hành; c<n c泳 k院t qu違 ho衣t đ瓜ng s詠 nghi羽p, tình 
hình thu, chi tài chính c栄a n<m tr逢噂c li隠n k隠; đ挨n v鵜 l壱p d詠 toán thu, chi n<m k院 ho衣ch; 
xác đ鵜nh phân lo衣i đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 9 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh này; s嘘 
kinh phí đ隠 ngh鵜 ngân sách nhà n逢噂c b違o đ違m ho衣t đ瓜ng th逢運ng xuyên (đ嘘i v噂i đ挨n v鵜 
s詠 nghi羽p t詠 b違o đ違m m瓜t ph亥n chi phí ho衣t đ瓜ng và đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p do ngân sách 
nhà n逢噂c b違o đ違m toàn b瓜 chi phí ho衣t đ瓜ng); l壱p d詠 toán kinh phí chi không th逢運ng 
xuyên theo quy đ鵜nh hi羽n hành. 
2. L壱p d詠 toán 2 n<m ti院p theo trong th運i k┻ 鰻n đ鵜nh phân lo衣i đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p: 
C<n c泳 m泳c kinh phí ngân sách nhà n逢噂c b違o đ違m ho衣t đ瓜ng th逢運ng xuyên th詠c hi羽n 
ch泳c n<ng, nhi羽m v映 đ逢嬰c c医p có th育m quy隠n giao c栄a n<m tr逢噂c li隠n k隠 và nhi羽m v映 
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t<ng ho員c gi違m c栄a n<m k院 ho衣ch, đ挨n v鵜 l壱p d詠 toán thu, chi ho衣t đ瓜ng th逢運ng xuyên 
c栄a n<m k院 ho衣ch. A嘘i v噂i kinh phí ho衣t đ瓜ng không th逢運ng xuyên, đ挨n v鵜 l壱p d詠 toán 
theo quy đ鵜nh hi羽n hành. 
3. D詠 toán kinh phí ho衣t đ瓜ng c栄a đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p, g穎i c挨 quan qu違n lỦ c医p trên theo 
quy đ鵜nh hi羽n hành. 
Ai隠u 28. L壱p d詠 toán c栄a c挨 quan qu違n lỦ c医p trên 
1. C<n c泳 vào d詠 toán thu, chi n<m đ亥u th運i k┻ 鰻n đ鵜nh do đ挨n v鵜 l壱p, c挨 quan qu違n lỦ 
c医p trên d詠 ki院n phân lo衣i đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p tr詠c thu瓜c theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 9 Ngh鵜 
đ鵜nh này và t鰻ng h嬰p d詠 toán thu, d詠 toán ngân sách b違o đ違m chi ho衣t đ瓜ng th逢運ng 
xuyên, không th逢運ng xuyên (n院u có) cho đ挨n v鵜 g穎i c挨 quan tài chính cùng c医p và các 
c挨 quan liên quan theo quy đ鵜nh hi羽n hành. 
Sau khi có Ủ ki院n b茨ng v<n b違n c栄a c挨 quan tài chính cùng c医p, B瓜 ch栄 qu違n (đ嘘i v噂i 
đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p tr詠c thu瓜c trung 逢挨ng), c挨 quan ch栄 qu違n đ鵜a ph逢挨ng (đ嘘i v噂i các 
đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p tr詠c thu瓜c đ鵜a ph逢挨ng) quy院t đ鵜nh ho員c trình 曳y ban nhân dân quy院t 
đ鵜nh phân lo衣i đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p 鰻n đ鵜nh trong 3 n<m và phê duy羽t d詠 toán kinh phí 
ngân sách nhà n逢噂c b違o đ違m ho衣t đ瓜ng th逢運ng xuyên n<m đ亥u th運i k┻ 鰻n đ鵜nh (đ嘘i v噂i 
đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p t詠 b違o đ違m m瓜t ph亥n chi phí ho衣t đ瓜ng và đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p do ngân 
sách nhà n逢噂c b違o đ違m toàn b瓜 kinh phí ho衣t đ瓜ng). 
2. Hàng n<m, trong th運i k┻ 鰻n đ鵜nh phân lo衣i đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p, c挨 quan ch栄 qu違n c<n 
c泳 vào d詠 toán thu, chi c栄a đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p l壱p, xem xét t鰻ng h嬰p d詠 toán ngân sách 
nhà n逢噂c, g穎i c挨 quan tài chính cùng c医p.  
Ai隠u 29. Giao d詠 toán vƠ th詠c hi羽n d詠 toán  
1. Giao d詠 toán thu, chi:  
a) B瓜 ch栄 qu違n (đ嘘i v噂i đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p tr詠c thu瓜c Trung 逢挨ng); c挨 quan ch栄 qu違n 
đ鵜a ph逢挨ng (đ嘘i v噂i đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p tr詠c thu瓜c đ鵜a ph逢挨ng) quy院t đ鵜nh giao d詠 toán 
thu, chi ngân sách n<m đ亥u th運i k┻ 鰻n đ鵜nh phân lo衣i cho đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p, trong ph衣m 
vi d詠 toán thu, chi ngân sách đ逢嬰c c医p có th育m quy隠n giao, sau khi có Ủ ki院n th嘘ng 
nh医t b茨ng v<n b違n c栄a c挨 quan tài chính cùng c医p; 
b) Hàng n<m, trong th運i k┻ 鰻n đ鵜nh phân lo衣i đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p, c挨 quan ch栄 qu違n 
quy院t đ鵜nh giao d詠 toán thu, chi ngân sách cho đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p, trong đó kinh phí b違o 
đ違m ho衣t đ瓜ng th逢運ng xuyên theo m泳c n<m tr逢噂c li隠n k隠 và kinh phí đ逢嬰c t<ng thêm 
(bao g欝m c違 kinh phí th詠c hi羽n nhi羽m v映 t<ng thêm) ho員c gi違m theo quy đ鵜nh c栄a c医p 
có th育m quy隠n (đ嘘i v噂i đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p t詠 b違o đ違m m瓜t ph亥n chi phí ho衣t đ瓜ng và 
đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p do ngân sách nhà n逢噂c b違o đ違m toàn b瓜 kinh phí ho衣t đ瓜ng) trong 
ph衣m vi d詠 toán thu, chi ngân sách đ逢嬰c c医p có th育m quy隠n giao, sau khi có Ủ ki院n 
th嘘ng nh医t b茨ng v<n b違n c栄a c挨 quan tài chính cùng c医p. 
2. Th詠c hi羽n d詠 toán thu, chi: 
a) A嘘i v噂i kinh phí chi ho衣t đ瓜ng th逢運ng xuyên: trong quá trình th詠c hi羽n, đ挨n v鵜 đ逢嬰c 
đi隠u ch雨nh các n瓜i dung chi, các nhóm m映c chi trong d詠 toán chi đ逢嬰c c医p có th育m 
quy隠n giao cho phù h嬰p v噂i tình hình th詠c t院 c栄a đ挨n v鵜, đ欝ng th運i g穎i c挨 quan qu違n lỦ 
c医p trên và Kho b衣c Nhà n逢噂c n挨i đ挨n v鵜 m荏 tài kho違n đ吋 theo dõi, qu違n lỦ, thanh toán 
và quy院t toán. K院t thúc n<m ngân sách, kinh phí do ngân sách chi ho衣t đ瓜ng th逢運ng 
xuyên và các kho違n thu s詠 nghi羽p ch逢a s穎 d映ng h院t, đ挨n v鵜 đ逢嬰c chuy吋n sang n<m sau 
đ吋 ti院p t映c s穎 d映ng; 
b) A嘘i v噂i kinh phí chi cho ho衣t đ瓜ng không th逢運ng xuyên: khi đi隠u ch雨nh các nhóm 
m映c chi, nhi羽m v映 chi, kinh phí cu嘘i n<m ch逢a s穎 d映ng ho員c ch逢a s穎 d映ng h院t, th詠c 
hi羽n theo quy đ鵜nh c栄a Lu壱t Ngân sách nhà n逢噂c và các v<n b違n h逢噂ng d磯n hi羽n hành.  
Ai隠u 30. Quy院t toán 
Cu嘘i quỦ, cu嘘i n<m, đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p l壱p báo cáo k院 toán, báo cáo quy院t toán thu, chi 
ngân sách nhà n逢噂c g穎i c挨 quan qu違n lỦ c医p trên xét duy羽t theo quy đ鵜nh hi羽n hành. 

Ch逢挨ng IV 
TRÁCH NHI烏M C曳A TH曳 TR姶雲NG A愛N V卯 S衛 NGHI烏P, 
B浦 TR姶雲NG CÁC B浦 VÀ 曳Y BAN NHÂN DÂN CÁC T迂NH, 

THÀNH PH渦 TR衛C THU浦C TRUNG 姶愛NG 
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Ai隠u 31. Trách nhi羽m c栄a th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p 
1. Th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p ch鵜u trách nhi羽m tr逢噂c c挨 quan qu違n lỦ c医p trên tr詠c 
ti院p và ch鵜u trách nhi羽m tr逢噂c pháp lu壱t v隠 các quy院t đ鵜nh c栄a mình trong vi羽c th詠c 
hi羽n quy隠n t詠 ch栄 v隠 nhi羽m v映, t鰻 ch泳c b瓜 máy, biên ch院 và tài chính c栄a đ挨n v鵜. 
2. T鰻 ch泳c th詠c hi羽n các quy đ鵜nh c栄a nhà n逢噂c v隠 b違o v羽 môi tr逢運ng, v隠 an ninh, tr壱t 
t詠 xã h瓜i và đ違m b違o an toàn, bí m壱t qu嘘c gia trong ho衣t đ瓜ng c栄a đ挨n v鵜. Th詠c hi羽n 
ngh┄a v映 đ嘘i v噂i Nhà n逢噂c, chính sách 逢u đãi đ嘘i v噂i các đ嘘i t逢嬰ng chính sách. 
3. Xây d詠ng ph逢挨ng án th詠c hi羽n ch院 đ瓜 t詠 ch栄, t詠 ch鵜u trách nhi羽m theo quy đ鵜nh t衣i 
Ngh鵜 đ鵜nh này báo cáo c挨 quan c医p trên. 
4. Xây d詠ng và t鰻 ch泳c th詠c hi羽n quy ch院 chi tiêu n瓜i b瓜 theo h逢噂ng d磯n c栄a B瓜 Tài 
chính. 
5. T鰻 ch泳c th詠c hi羽n qu違n lỦ, s穎 d映ng cán b瓜, viên ch泳c theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t; 
đ違m b違o các ch院 đ瓜, quy隠n l嬰i v隠 ti隠n l逢挨ng, ti隠n công, b違o hi吋m xã h瓜i, b違o hi吋m y t院, 
ch院 đ瓜 b欝i d逢叡ng, đào t衣o nâng cao trình đ瓜 chuyên môn đ嘘i v噂i ng逢運i lao đ瓜ng c栄a 
đ挨n v鵜 theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t.  
6. T鰻 ch泳c th詠c hi羽n công tác h衣ch toán k院 toán, th嘘ng kê, qu違n lỦ tài s違n theo đúng 
quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t, ph違n 違nh đ亥y đ栄, k鵜p th運i toàn b瓜 các kho違n thu, chi c栄a đ挨n v鵜 
trong s鰻 sách k院 toán. Th詠c hi羽n các quy đ鵜nh v隠 ch院 đ瓜 thông tin, báo cáo ho衣t đ瓜ng 
s詠 nghi羽p c栄a đ挨n v鵜 theo quy đ鵜nh hi羽n hành. 
7. Th詠c hi羽n quy ch院 dân ch栄 c挨 s荏, quy ch院 công khai tài chính theo quy đ鵜nh hi羽n 
hành. 
8. Ch医p hành các quy đ鵜nh c栄a A違ng, Nhà n逢噂c đ嘘i v噂i các ho衣t đ瓜ng c栄a các t鰻 ch泳c 
đ違ng, đoàn th吋. Có trách nhi羽m ph嘘i h嬰p và t衣o đi隠u ki羽n đ吋 các t鰻 ch泳c A違ng, đoàn 
th吋 tham gia giám sát, qu違n lỦ m丑i m員t ho衣t đ瓜ng c栄a đ挨n v鵜. 
Ai隠u 32. Trách nhi羽m c栄a B瓜 tr逢荏ng các B瓜, c挨 quan ngang B瓜, c挨 quan thu瓜c 
Chính ph栄, U益 ban nhơn dơn các t雨nh, thƠnh ph嘘 tr詠c thu瓜c Trung 逢挨ng 
1. Quy đ鵜nh ch泳c n<ng, nhi羽m v映 đ嘘i v噂i đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p tr詠c thu瓜c. 
2. Quy院t đ鵜nh giao quy隠n t詠 ch栄, t詠 ch鵜u trách nhi羽m đ嘘i v噂i các đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p tr詠c 
thu瓜c. 
3. Phê duy羽t k院 ho衣ch biên ch院 đ嘘i v噂i đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p t詠 b違o đ違m m瓜t ph亥n chi phí 
ho衣t đ瓜ng, đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p do ngân sách nhà n逢噂c b違o đ違m toàn b瓜 kinh phí ho衣t 
đ瓜ng, b違o đ違m phù h嬰p gi英a k院 ho衣ch biên ch院 v噂i ch泳c n<ng, nhi羽m v映 và kh違 n<ng 
tài chính c栄a đ挨n v鵜. 
4. Quy đ鵜nh phân c医p v隠 quy隠n t詠 ch栄, t詠 ch鵜u trách nhi羽m v隠 nhi羽m v映, t鰻 ch泳c b瓜 
máy, biên ch院 và tài chính, làm c<n c泳 cho các đ挨n v鵜 tr詠c thu瓜c th詠c hi羽n. 
5. Xây d詠ng, ban hành các tiêu chu育n, đ鵜nh m泳c chi, đ鵜nh m泳c kinh t院 - k悦 thu壱t, đ挨n 
giá các s違n ph育m nhà n逢噂c đ員t hàng theo quy đ鵜nh. 
6. Xây d詠ng tiêu chí c映 th吋 đ吋 đánh giá m泳c đ瓜 hoàn thành nhi羽m v映 đ逢嬰c giao đ嘘i v噂i 
các đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p trên c挨 s荏 các tiêu chí c挨 b違n sau đây: 
a) Kh嘘i l逢嬰ng các công vi羽c ph違i hoàn thành trong n<m; 
b) Ch医t l逢嬰ng các công vi羽c đã hoàn thành đ逢嬰c duy羽t ho員c ch医p nh壱n; 
c) Th運i h衣n hoàn thành công vi羽c; 
d) Tình hình ch医p hành chính sách ch院 đ瓜 và quy đ鵜nh v隠 tài chính. 
Ngoài các tiêu chí c挨 b違n nêu trên, c<n c泳 vào tính đ員c thù c栄a công vi羽c, các B瓜 qu違n 
lỦ chuyên ngành, l┄nh v詠c xây d詠ng, ban hành b鰻 sung các tiêu chí riêng (k吋 c違 tiêu chí 
đánh giá t瑛 đ嘘i t逢嬰ng th映 h逢荏ng d鵜ch v映 do đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p cung c医p) đ吋 b違o đ違m 
đáp 泳ng yêu c亥u qu違n lỦ c栄a B瓜, ngành, l┄nh v詠c và c栄a đ挨n v鵜. 
7. Ch雨 đ衣o t鰻 ch泳c, ki吋m tra, giám sát vi羽c th詠c hi羽n c挨 ch院 t詠 ch栄, t詠 ch鵜u trách nhi羽m 
đ嘘i v噂i đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p theo quy đ鵜nh t衣i Ngh鵜 đ鵜nh này và các quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t 
có liên quan. 
8. Hàng n<m t鰻 ch泳c s挨 k院t đánh giá v隠 tình hình tri吋n khai th詠c hi羽n c挨 ch院 t詠 ch栄, t詠 
ch鵜u trách nhi羽m đ嘘i v噂i đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p g穎i B瓜 Tài chính, B瓜 N瓜i v映.  

Ch逢挨ng V 
AI陰U KHO謂N THI HÀNH 
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Ai隠u 33. Hi羽u l詠c thi hƠnh 
1. Ngh鵜 đ鵜nh này có hi羽u l詠c thi hành sau 15 ngày, k吋 t瑛 ngày đ<ng Công báo và thay 
th院 Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 10/2002/NA-CP ngày 16 tháng 01 n<m 2002 c栄a Chính ph栄 v隠 ch院 đ瓜 
tài chính áp d映ng cho đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p có thu. 
2. Bãi b臼 m瓜t s嘘 quy đ鵜nh t衣i các v<n b違n sau đây: 
a) Bãi b臼 quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 1 Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 33/CP ngày 23 tháng 05 n<m 1995 c栄a 
Chính ph栄 v隠 vi羽c s穎a đ鰻i kho違n 1 Ai隠u 6 Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 95/CP ngày 27 tháng 08 n<m 
1994 c栄a Chính ph栄 v隠 thu m瓜t ph亥n vi羽n phí: "30% dành đ吋 khen th逢荏ng cho cán b瓜 
công nhân viên có tinh th亥n trách nhi羽m cao đ嘘i v噂i ng逢運i b羽nh và hoàn thành t嘘t 
nhi羽m v映 chuyên môn; trong đó, đ挨n v鵜 trích t瑛 2% - 5% đ吋 n瓜p cho c挨 quan ch栄 qu違n 
(B瓜 Y t院, S荏 Y t院, B瓜, ngành) đ吋 l壱p qu悦 h厩 tr嬰 và khen th逢荏ng cho các đ挨n v鵜, cá 
nhân có thành tích trong công tác khám ch英a b羽nh và các b羽nh vi羽n không có đi隠u ki羽n 
thu vi羽n phí"; 
b) Bãi b臼 quy đ鵜nh sau đây t衣i kho違n 3 Ai隠u 4 Quy院t đ鵜nh s嘘 70/1998/QA-TTg ngày 31 
tháng 03 n<m 1998 c栄a Th栄 t逢噂ng Chính ph栄 v隠 vi羽c thu và s穎 d映ng h丑c phí 荏 các c挨 
s荏 giáo d映c và đào t衣o công l壱p thu瓜c h羽 th嘘ng giáo d映c qu嘘c dân: "trong đó, t益 l羽 h丑c 
phí dành đ吋 t<ng c逢運ng c挨 s荏 v壱t ch医t ph映c v映 gi違ng d衣y - h丑c t壱p (kho違n 2.1) không 
d逢噂i 35% đ嘘i v噂i kh嘘i giáo d映c, không d逢噂i 45% đ嘘i v噂i kh嘘i đào t衣o và t益 l羽 h丑c phí 
dành cho h厩 tr嬰 công tác qu違n lỦ và đi隠u ti院t chung (n院u có) thu瓜c ngành giáo d映c - 
đào t衣o 荏 đ鵜a ph逢挨ng (kho違n 2.4) không quá 20%"; 
c) Bãi b臼 quy đ鵜nh sau đây t衣i kho違n 7 Ai隠u 10 Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 60/2003/NA-CP ngày 06 
tháng 06 n<m 2003 c栄a Chính ph栄 quy đ鵜nh chi ti院t và h逢噂ng d磯n thi hành Lu壱t Ngân 
sách nhà n逢噂c: "sau khi có Ủ ki院n c栄a c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c c医p trên";  
3. A嘘i v噂i các đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p đã đ逢嬰c giao quy隠n t詠 ch栄 theo Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 
10/2002/NA-CP ngày 16 tháng 01 n<m 2002 c栄a Chính ph栄 v隠 ch院 đ瓜 tài chính áp 
d映ng cho đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p có thu đ逢嬰c chuy吋n sang th詠c hi羽n theo quy đ鵜nh t衣i Ngh鵜 
đ鵜nh này. 
Ai隠u 34. Trách nhi羽m h逢噂ng d磯n 
B瓜 Tài chính, B瓜 N瓜i v映 ph嘘i h嬰p v噂i các B瓜, c挨 quan có liên quan h逢噂ng d磯n th詠c 
hi羽n Ngh鵜 đ鵜nh này. 
A鵜nh k┻ hàng n<m, B瓜 Tài chính, B瓜 N瓜i v映 t鰻ng h嬰p v隠 tình hình th詠c hi羽n ch院 đ瓜 t詠 
ch栄 theo quy đ鵜nh t衣i Ngh鵜 đ鵜nh này báo cáo Th栄 t逢噂ng Chính ph栄. 
Ai隠u 35. Các B瓜 tr逢荏ng, Th栄 tr逢荏ng c挨 quan ngang B瓜, Th栄 tr逢荏ng c挨 quan thu瓜c 
Chính ph栄, Ch栄 t鵜ch U益 ban nhân dân các t雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c Trung 逢挨ng ch鵜u 
trách nhi羽m thi hành Ngh鵜 đ鵜nh này./. 
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