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THÔNG TU
Chuy4n:.. .euy dnh vflgun kinh phi, nôi dung Va mfrc chi tr ngân sách nhà nuó'c dé
thtrc bien hoit d9ng sang kien

Can c& Luát Ngân sách nhà ntthc ngày 25 tháng 6 näm 2015;
Can th Nghj djnh s 163/2016/ND-CR ngày 21 tháng 12 nám 2016 cüa
ChInh phü quy dinh chi tiêt thi hành m5t so diéu cza Luát Ngán sách nhà nwàc;
€án thNghi dlnh sá 87/2017/ND-CR ngày 26 than? 7 näm 2017 cüa Chinh
phz quy dinh ch&c náng, nhiêm vy, quyén han và co cáu tO chzk cña Bó Tài chInh,
Can cz Nghj djnh sd 13/2012/ND-C? ngày 02 thOng 3 nàm 2012 cña ChInh p/iü
ban hành Diéu lé SOng kiên;
Theo d nghj cüa Vy trw&ng Vy Tài chInh Hành chIn/i sr nghiêp,
Bô trw&ng B5 Tài chin/i ban han/i Thông tw quy dinh v ngudn kinh phI, nói
dung và mik chi tfr ngOn sOch n/ia nzthc dê thyc hién hogt dong sang kiên.
Chtrong 1
QUY D!NH CHUNG
Diu 1. Phm vi diu chinh Va di tuQrng áp dyng
1. Thông tu nay quy dnh v ngun kinh phi, ni dung và mic chi tr ngân
sách nba nuâc dê thrc hin các ni dung quy djnh tai Diêu 8, Khoãn I Diêu 14,
Diêu 15 và Diêu 16 cüa Diêu i Sang kiên ban hành kern theo Nghj djnh so
13/2012/ND-CP ngày 02 thang 3 näm 2012 cüa Chinh phü (sau day gQi là Nghj
djnh so 13/2012/ND-CP cüa ChInh phü).
2. Thông tu nay áp ding di vri các B, ca quan trung uang, các dja
phucing và các to chüc, cá nhân khác cO lien quan den hoat dng sang kiên theo
quy djnh ti Nghj dnh so 13/2012fND-CP cüa Chinh phil
Diu 2. Ngun kinh phi thyc hin hot dng sang kiên
1. Nguôn ngân sách nhà nuàc duçic b tn trong dr toán chi ngân sách hang
näm theo phân cap quân l ngân sách dé thrc hin hoat dng sang kiên thuc trách
nhim thirc hin cüa ca quan quân 1 nhà nthc và các dan vj sr nghip cong ip,
trong do:
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a) Ngãn sách nhà ni.ràc darn bão toàn b kinh phi di vâi hoat dng sang
kiên tai các ca quan quãn 1 nba nuóc (nguôn ngãn sách chi hott dng cüa các Co
quan quán 1 nhà nuc) và các dan vj sij nghip cong 1p do Nhà rnxâc bão darn
toàn b kinh phi hoat dng (nguôn ngân sách chi boat dng sr nghip cüa don vj).
b) Các don vj s nghip cong 1p tr bão darn mt ph.n kinh phi hot dng
thixàng xuyên duqc hO trçi mt phân tir nguôn ngân sách nhà nithc trong dr toán
chi ngân sách hàn näm cüa don vj trên Ca sr khã nng thu cCia don vj và ducic sr
ding Qu5 phát triên hoat dng sr nghip cüa don vj dé thirc hin hoat dng sang
kiên.
c) Các don vj sir nghip cong 1p nr bão dam chi thtthng xuyên và chi du
tx, don vj sr nghip cong 1p tr bâo dam chi thing xuyên sCr diing Qu5 phát triên
boat dng sir nghip cüa don vj dê thrc hin boat dng sang kiên.
2. Ngun kinh phi cüa các doanh nghip d thirc hin hoat dng sang kin cüa
doanh nghip.
a) M(rc chi cho hoat dng sang kin cüa doanh nghip do doanh nghip tir
quyêt djnh trén nguyen tAc tiêt kim, hiu qua và phãi &rcic quy djnh trong Quy ché
chi tiêu ni b cüa doanh nghip.
b) Vic hach toán chi thiràng sang kin, cãi tin vào chi phi &rçlc tth khi xác
djnh thu nhp chju thuê thu nhp doanh nghip duoc thrc hin theo quy djnh cüa
pháp lut ye thuê thu nhp doanh nghip.
c) Trong tru1ng hcip doanh nghip sü ding Qu phát trin khoa h9c Va cong
ngh cüa doanh nghip dê thirc hin hoat dng sang kiên, doanh nghip phái dam bão
tuân thu quy djnh ye ni dung chi và quãn 1 Qu5' theo quy djnh t.i Thông tu lien tjch
sO 12/2016111LT-BKHCN-BTC ngày 28 tháng 6 näm 2016 cüa B Khoa h9c và
COng ngh và Bô Tài chInh và các van bàn quy dinh khác có lien quan.
3. Kinh phI huy dng tü các ngun hçip pháp khác.
Diu 3. Nguyen tc quail 1 và sfr dyng kinh phi hr nguin ngân sách nhã
ntró'c
1.Ni dung và mirc chi tr ngãn sách nhà mthc h trcid thrc hin hoat dng
sang kiên quy djnh ti Chuong II Thông ti.r nay là các müc tOi da. Can cü theo khã
nãng can dôi nguôn 1rc, B tru&ng các B, Thu trtning co quan trung uong, Hi
dông nhãn dan cap tinh, thành phô trrc thuc trung uong quyét djnh các nôi dung,
mrc chi c the cho hoat dng sang kiên dam bâo phü hçip.
2. Các B, co quan trung .rang, Uy ban nhân dan các tinh, thành ph trrc
thuc trung uong và các to chirc, cá nhãn có trách nhim quãn 1, sü d%ing kinh phi
ngân sách nhà nuâc thrc hin hoat dông sang kiên có hiu qua, dam bão dung mlic
dIch, dung uy djnh ye tiêu chuân, djnh müc, ch d chi tiêu hin hành và chju s1r
kiêm tra, kiêm soát cUa co quan Co thâm quyên theo quy djnh cüa pháp lust.

Chuong II
NHCJNG QUY D!NH CV THE
Diêu 4. N)i dung và müc clii cüa Hi &Ing sang kiên
1. Hi dng sang kin duçic thành 1p theo quy djnh ti Diêu 8 Diêu I Sang
kiên ban hânh kern theo Nghi dinh so 13/2012/ND-CP cilia ChInh phü và huàng
dan cilia Bô Khoa h9c và Cong ngh.
2. Ni dung và m1rc chi h9p cüa Hi ding sang kiên thi;rc hin nhu sau:
a) Chü tjch Hi ding: Ti da không qua 500.000 dngIbui hop.
b) Phó Chili tich Hi dng, thu k' Hi dng vã các thành viên Hi dông
(gôrn các chuyên gia hoc nhQng nguôi có chuyên mOn ye linh vi;rc có lien quan
den ni dung sang kiên): Tôi da không qua 200.000 dOng/ngi.rài/buôi hçp.
c) Các thành phtn khác tham gia Hi dông theo quyt djnh cilia ngi.thi dilrng
dâu Co sili xét cong nhn sang kiên: Tôi da không qua 100.000 dông/ngui/buOi
h9p.
d) Chi tiên tài lieu, van phông phâm phi;ic vi;i h9p Hi dông: Thanh toán theo
hóa dcm thi;rc tê phát sinh trong phtm vi di;r toán duçic phê duyt.
Diu 5. Ni dung và muc chi ph bin sang kin
Các Bô, Ca quan trung ixong, Uy ban nhân dan các tinh, thành phô tri;rc thuc
trung uang thi;rc hin các bin pháp phô biên sang kiên thuc flnh vi;rc quân l cilia
mInh theo quy djnh ti Khoàn 1 Diêu 14 Diêu 1 Sang kiên ban hánh kern theo
Nghj djnh so 1 3/2012/ND-CP cilia Chinh phil Ni dung và milrc chi nhu sau:
1. T chilrc djch vv môi giOi chuyn giao sang kin và các hInh thilrc giao
dich ye sang kiên (hôi cho, triên lam) ho trg vic chuyên giao sang kiCn duçic to
ra do Nba nuâc dâu tu kinh phI, phuang tin vt chat - k9 thut, hoc sang kiên cilia
Ca nhân, to churc không có dü näng 1i;rc dê áp di;ing:
a) T chirc dich vu môi gi&i chuyn giao sang kin: Thi;rc hin theo các quy
dinh hiCn hành ye ché do và dinh mirc chi tiêu ngân sách nhà nuc, thanh toán theo
hçip dOng và thi;rc té phát sinh trong phm vi di;r toán ducic phé duyt.
b) Thi;rc hin các hInh thilrc giao djch v sang kin (hi chcc, triên lam):
Ngân sách nhà ntxâc h trçc các khoãn chi phI thuê mt btng (din ni.râc, v
sinh, an ninh, bâo ye); chi phi vn chuyên và thiêt kê, dan di;rng gian hang; clii phi
hott dng chung cilia Ban to chüc (trang trI tong the, lC khai mac, be mac, in an tài
lieu và các chi phi khác lien quan).
Müc h trç1ti dalà 10 triu dngI1 don vj tham gia.
2 TO chuc hôi nghi, hOi thao dê h trcl viêc triên khai ap dung sang kiên Ian
dâu, cong bô, phô biên, ap di;ing rng rài các sang kiên (gôm: sang kiên có khã
nàng ap di;ing rng rài vã mang lai lcii ich to lón cho xã hi, sang kiên là giài pháp
quãn l và giái phap tác nghip trong linh vi;rc hành chInh, si;r nghip cilia Nlià nucc
và các sang kiên tao ra do Nhà nuc dâu tu kinh phi, phuong tin 4t chat - k9
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thut): Thirc hin theo quy djnh tai Thông tu s 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4
näm 2017 cüa Bô Tài chInh quy djnh chê d cong tác phi, chê d chi hi ngh.
Diu 6. Ni dung và mti'c chi khuyn khIch phong trào thi dua lao dông
sang to
Các B, ci quan quan trung ucing, Uy ban nhân dan các tinh, thành phô trrc
thuc trung uorng thrc hin các bin pháp khuyên khIch quãn cháng tham gia các
phong trào thi dua sang t?o theo quy djnh tai Diêu 15 Diêu 1 Sang kiên ban hành
kern theo Nghj djnh so 13/20121ND-CP cüa ChInh phU. Các ni dung và mirc chi
nhu sau:
1. T chrc các hi thi sang tao, trin lam kt qua lao dng sang tao, Tun 1
Sang kiên quôc gia, tong kêt và khen thuông hoit dng sang kiên hang näm và các
hoat dông khác dê ton vinh to chirc, cá nhân diên hInh và biêu dtrang các sang kiên
có the áp diing rng rãi Va mang lai lçri Ich thiêt thijc cho xâ hi: Thrc hin theo
quy djnh tai Thông ti.r so 27/2018/TT-BTC ngày 21 tháng 3 nm 2018 cüa Bô Tài
chmnh quy djnh chê d tâi chInh cho hoat dng to chüc Giâi thu&ng sang tao khoa
h9c cong ngh Vit Nam, Hi thi sang tao k5' thut và Cuc thi sang tao Thanh
thiêu niên nhi dông vâ các van bàn quy djnh khác Co lien quan.
2. Thông tin, tuyên truyén ye các to chüc, cá nhân diên hInh trong phong
trào thi dua sang tao: Thirc hin theo các quy djnh hin hành ye chê d và djnh
mrc chi tiêu ngãn sách nhà nuâc, thanh toán theo hçip dông và thirc tê phát sinh
trong phm vi diz toán dtrqc phé duyt.
3. Uu tiên xem xét, cp kinh phi cho các t chtrc, cá nhân cO thành tIch xut
sac trong vic tao ra và áp ding sang kiên thirc hin các nhim vi khoa hçc và
cong ngh de nghien cüu phát triên và hoàn thin, áp ding sang kiên: Thrc hin
theo quy djnh tai Thông tu lien tjch so 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22
tháng 4 nãm 2015 cüa Bô Tài chInh, Bô Khoa h9c và Cong ngh huOng dn djnh
müc xây drng, phân bô dir toán và quyét toán kinh phi dôi vâi nhim vt khoa h9c
và cong ng CO sCr ding ngãn sách nhà ntrâc và các vAn bàn quy djnh khác có lien
quan.
4. T chirc hi nghj tng kt hoat dng sang kMn ô các ngành, các cp: Thrc
hin theo quy djnh tai Thông tix so 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 nAm 2017
cüa Bô Tài chInh quy djnh chê d cong tác phi, chê d chi hi nghj.
Diu 7. Lap dir toán ngãn sách nhà nirOc, chap hành ngân sách nh
nirc và quyt toán ngãn sách nhà ntrO'c thirc hin boit dng sang kiên
Vic 1p dir toán ngãn sách nhà nithc, chap hành nãn sách nhà ntràc và
quyêt toán ngân sách nhà nuâc dôi vâi hoat dng sang kiên thrc hin theo quy
djnh cüa Luât Ngãn sách nha nurc va các quy djnh hin hành. Thông tu nay htrâng
dan mt sO ni dung ci the nhu sau:
1. Lp dis toán: Hang näm, vào thii dim 1p dr toán thu, clii ngãn sách nhà
nuâc, các B, co quan quan trung uang, Uy ban nhãn dan các tinh, thành phô tric
thuc trung, uang phê duyt kê hoach triên khai các hoat dng sang kiên cüa narn
ke hoch; cAn cir ni dung hu&ng dan tai Dieu 4, Diêu 5 và Diêu 6 Thông tu nay de
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1p dir toán kinh phi cho hoat ding sang kin thuc phrn vi quán 1', tong hp
chung vào du toán cüa các B, ngành, dja phuong (theo phân cap quàn 1' ngân
sách) gui co quan tài chInh dê trInh cp có thâm quyên phé duyt.
DOi vâi näm 2019, các Bô, co quan quan trung uong, Uy ban nhân dan các
tinh, thành phô trirc thuc trung wing thu dng bô tn kinh phi trong dir toán dã
disçic giao dê thrc hiên boat dng sang kiên theo hithng dan tai Thông tu nay.
2; Vic phân b, giao du toán và quyt toán kinh phi thrc hin hoat dng
sang kién: Thi.rc hin thco quy djnh cüa Lut Ngân sách nhà nuc và các van bàn
huàng dan.
Chtrorng III
TO CH(J'C THIJC HHN
Diu 8. Diêu khoãn thi hành
1.Thông tu nay có hiêu hic thi hành ké t1r ngày 03 tháng 3 nãm 2019.
2. Mirc chi quy djnh tai Diu 4 Thông tu nay ht hiu 1c thi hành khi van
bàn do co quan nhà nixâc có thâm quyên ban hành quy djnh ye chê d tiên lucing
mài theo Nghj quyêt so 27-NQ/TW ngày 2 1/5/2018 cüa Hi nghj lan thr bay Ban
Chap hành Trung wing khóa XII ye cái cách chInh sách tiên lining dôi vâi can b,
cong chirc, viên chirc, hrc luçmg vu trang và ngthi lao dng trong doanh nghip có
hiêu krc thi hành.
3. Tri..thng hçip các van bàn d.n chiêu tai Thông tu nay duqc stra dôi, bô
sung, thay the thI thrc hin theo các van bàn sCra dôi, bô sung hoc thay the do.
4. Trong qua trInh thirc hin, nu có khó khàn, vi.râng mAc, d nghj các Co
ánh ye B Tài chInh, Bô Khoa h9c và Cong ngh dê
quan, to chrc, cá nhân
phôi hçip giãi quyêt./.
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