BỘ TÀI CHÍNH
-------Số: 06/2019/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019
THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 72/2017/TT-BTC
NGÀY 17 THÁNG 7 NĂM 2017 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN
LÝ, SỬ DỤNG CÁC KHOẢN THU TỪ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ DỰ ÁN CỦA
CÁC CHỦ ĐẦU TƯ, BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH
NHÀ NƯỚC
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ
về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ
về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ
về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6
năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ
về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi
của các nhà tài trợ nước ngoài;
Căn cứ Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ
về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3
năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức
(ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;
Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ
quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ
quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp
kinh tế và sự nghiệp kinh tế khác.
Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ
quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành
chính đối với cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 7 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ
sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10
năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng
kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đầu tư;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính quy
định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ
đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (sau đây gọi là Thông
tư số 72/2017/TT-BTC).
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC như
sau:
1. Sửa đổi một số khoản Điều 2 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 như sau:
“5. Thu từ nhiệm vụ quản lý, bảo trì dự án sau hoàn thành của BQLDA khu vực,
BQLDA chuyên ngành theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày
12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.”
b) Sửa đổi, bổ sung khoản 7 như sau:
“7. Trường hợp BQLDA được cấp có thẩm quyền giao làm cơ quan nhà nước có
thẩm quyền chuẩn bị và thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư
(PPP) tại Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư
theo hình thức đối tác công tư thì việc lập dự toán, thanh toán, quyết toán chi phí
chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án của dự án PPP được thực hiện theo quy định tại
Thông tư số 88/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính quy định một số
nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư
và chi phí lựa chọn nhà đầu tư.”2. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:
“Điều 5. Chế độ kế toán và hạch toán các khoản thu từ hoạt động quản lý dự
án
1. Chế độ kế toán: Chủ đầu tư, BQLDA thực hiện theo Thông tư của Bộ Tài chính
hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư.
2. Hạch toán các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án.

a) Các khoản thu từ việc thực hiện quản lý dự án và thực hiện các công việc tư vấn
thuộc các dự án được giao quản lý theo quyết định của cấp có thẩm quyền được
hạch toán vào nguồn vốn của dự án đó.
b) Các khoản thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ thông qua hợp đồng và các khoản
thu khác hạch toán vào doanh thu của BQLDA.”
3. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:
“Điều 8. Quản lý và sử dụng tài sản
Việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản phục vụ quản lý dự án thực hiện theo quy
định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Đấu thầu, định mức, tiêu chuẩn
của nhà nước và pháp luật có liên quan. Chủ đầu tư, BQLDA nhóm I thực hiện
theo quy định về quản lý, sử dụng tài sản công phù hợp với đối tượng tương ứng
của chủ đầu tư tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. BQLDA nhóm II thực hiện
theo quy định về quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập tự
chủ chi thường xuyên.”
4. Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 1 Điều 10 như sau:
“đ. Phân chia chi phí quản lý dự án giữa chủ đầu tư và BQLDA
- Đối với phân chia chi phí quản lý dự án giữa chủ đầu tư và BQLDA một dự án
do chủ đầu tư quyết định thành lập: tỷ lệ phân chia kinh phí tương ứng với tỷ lệ
phân công nhiệm vụ, trách nhiệm giữa chủ đầu tư và BQLDA do chủ đầu tư quyết
định và được ghi trong quyết định thành lập BQLDA hoặc văn bản giao nhiệm vụ.
- Đối với phân chia chi phí quản lý dự án giữa chủ đầu tư và BQLDA chuyên
ngành, khu vực: việc phân chia chi phí quản lý dự án căn cứ theo nội dung, khối
lượng và tính chất công việc quản lý dự án do chủ đầu tư và BQLDA chuyên
ngành, khu vực thực hiện và được thể hiện trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và
BQLDA sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của người quyết định đầu tư.”
5. Sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Điều 11 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 như sau:
“a) Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp chức vụ, phụ cấp kiêm nhiệm chức
danh lãnh đạo, phụ cấp khu vực, phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút, phụ cấp lưu
động, phụ cấp độc hại, nguy hiểm, các chế độ phụ cấp đặc thù theo nghề hoặc
công việc theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của
Chính phủ về chế độ tiền lương đối với các cán bộ công chức, viên chức và lực
lượng vũ trang; Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19/2/2013 và Nghị định số
117/2016/NĐ-CP ngày 21/7/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ; Nghị định số
116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ,
công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các Thông tư hướng dẫn
của Bộ Nội vụ.”
b) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 như sau:
“5. Chi khen thưởng: thưởng thường xuyên, thưởng đột xuất (nếu có) và các chi
phí liên quan đến khen thưởng. Mức chi tiền thưởng cho cá nhân, tập thể theo quy
định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng. Mức trích lập dự toán
chi tiền thưởng tối đa bằng 20% tổng quỹ tiền lương chức vụ, ngạch, bậc của số
cán bộ, công nhân, viên chức trong biên chế và tiền công được duyệt cả năm theo
quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng.”
c) Sửa đổi, bổ sung khoản 15 như sau:
“15. Chi sửa chữa thường xuyên tài sản: việc sửa chữa tài sản phục vụ hoạt động
quản lý dự án của chủ đầu tư, BQLDA phải có trong dự toán được cấp thẩm quyền
phê duyệt, theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài
sản công.”
d) Sửa đổi, bổ sung khoản 16 như sau:
“16. Chi phí mua sắm tài sản dùng cho quản lý dự án: nhà cửa, phương tiện đi lại,
thiết bị phòng cháy chữa cháy, máy tính, phần mềm máy tính, máy văn phòng, các
tài sản khác phục vụ hoạt động quản lý dự án của chủ đầu tư, BQLDA phải có
trong dự toán được cấp thẩm quyền phê duyệt, theo đúng các quy định hiện hành
của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công.”
6. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 12 như sau:
“5. Chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm trước năm kế hoạch, dự toán thu, chi
quản lý dự án năm kế hoạch phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo Mẫu số
01/QĐ-QLDA ban hành kèm theo Thông tư số 72/2017/TT-BTC gửi tới BQLDA,
cơ quan thanh toán và các đơn vị có liên quan để thực hiện.”
7. Sửa đổi, bổ sung một số khoản Điều 13 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:
“1. Số kinh phí quản lý dự án tiết kiệm được khi kết thúc năm ngân sách là khoản
chênh lệch giữa nguồn thu thực tế của dự toán thu được duyệt trong năm lớn hơn
số đã chi thực tế của dự toán chi được duyệt trong năm đúng quy định sau khi đã
hoàn thành các nhiệm vụ, công việc được giao trong năm về quản lý dự án đầu tư.
Trường hợp các nhiệm vụ chi đã được phê duyệt trong dự toán không thực hiện
trong năm, hoặc đang thực hiện dở dang mà chuyển sang thực hiện năm sau thì
được chuyển dự toán của các khoản kinh phí đó sang năm sau để tiếp tục thực hiện.
Trường hợp này đơn vị phải xác định và chịu trách nhiệm về số kinh phí tương
ứng với nhiệm vụ chi chưa thực hiện hoặc thực hiện dở dang để chuyển năm sau,

nguồn kinh phí này không được sử dụng để xác định kinh phí tiết kiệm trong
năm.”
b) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 như sau:
“a) Chi thu nhập tăng thêm:
- Trong phạm vi nguồn kinh phí tiết kiệm được, chủ đầu tư, BQLDA xác định hệ
số tăng thêm quỹ tiền lương tối đa 1,0 (một) lần so với tiền lương ngạch, bậc, chức
vụ do nhà nước quy định để chi trả thu nhập tăng thêm cho các đối tượng hưởng
lương từ chi phí quản lý dự án theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Thông tư
số 72/2017/TT-BTC.
- Việc chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động đảm bảo nguyên tắc gắn với
khối lượng, nhiệm vụ công việc được giao, mức độ hoàn thành công việc, bảo đảm
thu hút được lao động có trình độ cao và tương quan hợp lý với tiền lương của cán
bộ, công chức trong cùng đơn vị.
c) Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 2 như sau:
“đ) Chủ đầu tư, BQLDA xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, báo cáo cơ quan quản
lý cấp trên quyết định hoặc có văn bản chấp thuận trước khi ban hành Quy chế.”
d) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau:
“3. Tạm chi kinh phí quản lý dự án tiết kiệm được.
a) Căn cứ dự toán thu, chi trong năm và Quy chế chi tiêu nội bộ và tùy theo điều
kiện cụ thể của đơn vị; chủ đầu tư, BQLDA tạm chi số kinh phí có khả năng tiết
kiệm được trong năm kế hoạch như sau:
- Đối với chi thu nhập tăng thêm: Tạm chi thu nhập tăng thêm trong năm được
thực hiện theo quý hoặc theo 6 tháng tùy theo điều kiện cụ thể của từng chủ đầu tư,
BQLDA và phải được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của chủ đầu tư,
BQLDA. Mức tạm chi thu nhập tăng thêm từng lần tối đa 70% quỹ tiền lương
ngạch, bậc, chức vụ do nhà nước quy định tương ứng trong 03 tháng hoặc 06
tháng của chủ đầu tư, BQLDA.
- Đối với chi khen thưởng và các hoạt động phúc lợi tập thể: căn cứ Quy chế chi
tiêu nội bộ và điều kiện cụ thể của đơn vị; chủ đầu tư, BQLDA tạm chi khen
thưởng và các hoạt động phúc lợi tập thể trong năm.
b) Kết thúc năm ngân sách, sau khi quyết toán chi phí quản lý dự án được chủ đầu
tư phê duyệt, trường hợp số kinh phí tiết kiệm được thực tế thấp hơn số kinh phí
tiết kiệm được mà đơn vị đã tạm chi và số kinh phí Kho bạc Nhà nước đã thực
hiện chi trả, căn cứ quyết toán chi phí quản lý dự án được phê duyệt, chủ đầu tư,
BQLDA có trách nhiệm nộp trả số kinh phí đã chi vượt vào tài khoản của chủ đầu
tư, BQLDA mở tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch.”
8. Sửa đổi, bổ sung một số khoản Điều 14 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:
“1. Khi kết thúc năm ngân sách, chủ đầu tư lấy ý kiến xác nhận của cơ quan thanh
toán để chậm nhất là ngày 28 tháng 02 năm sau lập báo cáo quyết toán thu, chi
quản lý dự án theo Mẫu số 01/QT-QLDA. Chủ đầu tư tổ chức thẩm tra, phê duyệt
quyết toán thu, chi quản lý dự án.
Chủ đầu tư quản lý một dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng không phải
lập và duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án hàng năm. Khi dự án được giao
quản lý hoàn thành, chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán chi phí quản lý dự án kèm
theo chứng từ chi tiêu cùng hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành gửi cơ quan thẩm
tra quyết toán phê duyệt theo quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc
nguồn vốn nhà nước.”
b) Sửa đổi, bổ sung khoản 6 như sau:
“6. Xử lý số dư kinh phí hàng năm: khoản chênh lệch nguồn thu được quyết toán
lớn hơn số đã chi được quyết toán được chuyển sang thực hiện chi ở các năm sau;
đồng thời tổng hợp vào Mẫu số 02/DT-QLDA (Mục I- Nguồn kinh phí năm trước
chuyển sang).”
9. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 16 như sau:
“5. BQLDA nhóm II xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, gửi cơ quan
quản lý cấp trên. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Quy chế, trường
hợp Quy chế có quy định không phù hợp với quy định của Nhà nước, cơ quan
quản lý cấp trên có ý kiến bằng văn bản yêu cầu đơn vị điều chỉnh lại cho phù hợp.
Sau thời hạn nêu trên, nếu cơ quan quản lý cấp trên không có ý kiến, đơn vị triển
khai thực hiện theo Quy chế, đồng thời gửi cơ quan tài chính cùng cấp để theo dõi,
giám sát thực hiện, Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch để làm
căn cứ kiểm soát chi.”
10. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 17 như sau:
“Chi thường xuyên, gồm: Tiền lương; tiền công trả cho lao động theo hợp đồng;
các khoản phụ cấp lương; các khoản trích nộp theo lương; chi khen thưởng; chi
phúc lợi tập thể; thanh toán dịch vụ công cộng; vật tư văn phòng; thanh toán thông
tin, tuyên truyền, liên lạc; hội nghị; công tác phí; chi phí thuê mướn; chi đoàn đi
công tác nước ngoài; chi đoàn vào; khấu hao tài sản cố định; sửa chữa thường
xuyên tài sản; các khoản thuế phải nộp theo quy định của pháp luật và các khoản
chi khác theo chế độ quy định. Nội dung các khoản chi, định mức chi thường
xuyên phải phù hợp với quy định tại Điều 11, Điều 16 Thông tư số 72/2017/TTBTC, khoản 5, khoản 6 Điều 1 Thông tư này và phải được quy định tại Quy chế
chi tiêu nội bộ của đơn vị. Trích khấu hao tài sản cố định thực hiện theo quy định
hiện hành.”
11. Sửa đổi, bổ sung Điều 19 như sau:
“Điều 19. Sử dụng kết quả hoạt động tài chính trong năm

Kết thúc năm ngân sách, sau khi hạch toán đầy đủ các khoản chi phí, nộp thuế và
các khoản nộp khác theo quy định, phần chênh lệch giữa nguồn thu thực tế được
sử dụng trong năm (không bao gồm các khoản thu trong dự toán được duyệt hoặc
phát sinh trong năm chưa thực hiện nhiệm vụ hoặc chưa hoàn thành nhiệm vụ
được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng theo quy định tại điểm a khoản 2
Điều 21 Thông tư số 72/2017/TT-BTC và được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều
1 Thông tư này) lớn hơn chi thường xuyên thực tế đúng quy định (không bao gồm
các khoản chi thường xuyên trong dự toán chi chưa thực hiện hoặc chưa chi hết
được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng theo quy định tại điểm a khoản 2
Điều 21 Thông tư số 72/2017/TT-BTC và được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều
1 Thông tư này), BQLDA được sử dụng theo trình tự như sau:
1. Trích lập tối thiểu 25% để lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.
2. Trích lập Quỹ bổ sung thu nhập: tối đa không quá 3 lần quỹ tiền lương ngạch,
bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và
người lao động hưởng lương từ chi phí quản lý dự án do Nhà nước quy định.
3. Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi: Mức trích đối với 2 Quỹ này tối đa không quá
3 tháng tiền lương, tiền công bình quân thực hiện trong năm.
4. Phần chênh lệch thu lớn hơn chi còn lại (nếu có) sau khi đã trích lập các quỹ
theo quy định được bổ sung vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.”
12. Sửa đổi, bổ sung Điều 20 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 như sau:
“b) Chi bổ sung thu nhập (thu nhập tăng thêm) cho người lao động hưởng lương từ
chi phí quản lý dự án (gồm: cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
hưởng tiền lương từ chi phí quản lý dự án) trong năm và dự phòng chi bổ sung thu
nhập (thu nhập tăng thêm) cho người lao động hưởng lương từ chi phí quản lý dự
án năm sau trong trường hợp nguồn thu nhập bị giảm.”
b) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau:
“4. Quỹ phúc lợi dùng để xây dựng, sửa chữa các công trình phúc lợi, chi cho các
hoạt động phúc lợi tập thể của người lao động trong BQLDA (hỗ trợ các hoạt
động đoàn thể; hỗ trợ các ngày lễ, tết, các ngày kỷ niệm; ăn trưa, hiếu, hỷ, thăm
hỏi, ốm đau; hỗ trợ chi trang phục cho cán bộ và người lao động; và các nội dung
hỗ trợ khác); trợ cấp khó khăn đột xuất cho người lao động, kể cả trường hợp nghỉ
hưu, nghỉ mất sức; chi thêm cho người lao động thực hiện tinh giản biên chế.
Giám đốc BQLDA quyết định việc sử dụng quỹ theo quy chế chi tiêu nội bộ của
đơn vị.”
c) Bổ sung khoản 6 như sau:
“6. Tạm trích Quỹ để chi:

a) Đối với Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi: Căn cứ dự toán thu, chi của năm,
BQLDA tạm tính chi khen thưởng và các hoạt động phúc lợi tập thể trong năm
được thực hiện theo điều kiện cụ thể của từng chủ đầu tư, BQLDA và Quy chế chi
tiêu nội bộ. Mức tạm tính không quá 2 tháng tiền lương, tiền công bình quân theo
bảng tính lương dự toán trong năm.
b) Đối với Quỹ bổ sung thu nhập: Căn cứ dự toán thu, chi của năm; kết quả hoạt
động tài chính quý trước (đối với quý đầu tiên của năm kế hoạch, BQLDA căn cứ
vào kết quả hoạt động tài chính quý IV năm trước liền kề), nhằm động viên kịp
thời người lao động phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, BQLDA tự xác
định chênh lệch nguồn thu được sử dụng, chi thường xuyên, thực hiện tạm trích
Quỹ bổ sung thu nhập hàng quý (tối đa không vượt quá 70% số chênh lệch nguồn
thu được sử dụng lớn hơn chi thường xuyên BQLDA xác định được theo quý) để
tạm chi thu nhập tăng thêm cho người lao động theo quy định hiện hành và quy
định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.
c) Kết thúc năm ngân sách, chậm nhất đến ngày 01 tháng 02 năm sau, BQLDA
xác định số chênh lệch nguồn thu được sử dụng trong năm lớn hơn chi thường
xuyên và trích lập các Quỹ theo quy định.
Trong đó, đối với Quỹ bổ sung thu nhập: Trường hợp số đã tạm chi trước thu nhập
tăng thêm của BQLDA vượt quá số được trích lập Quỹ bổ sung thu nhập theo quy
định, số chi vượt phải trừ vào nguồn Quỹ bổ sung thu nhập của năm trước còn dư
(nếu có) và số dư Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi của BQLDA; nếu vẫn còn thiếu
thì trừ vào nguồn Quỹ bổ sung thu nhập, Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi tập thể
của năm sau hoặc trừ vào Quỹ tiền lương năm sau của BQLDA (nếu các Quỹ này
không còn nguồn). Trường hợp số đã tạm chi thấp hơn số được trích lập các Quỹ
theo quy định, BQLDA chi trả tiếp cho người lao động hoặc để lại Quỹ để chi cho
người lao động năm sau, theo Quy chế chi tiêu nội bộ của BQLDA.
Sau khi quyết toán năm của BQLDA được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trường
hợp số được trích lập các Quỹ theo quy định có thay đổi (tăng hoặc giảm) so với
số BQLDA xác định khi kết thúc năm ngân sách, BQLDA có trách nhiệm điều
chỉnh lại số trích lập các Quỹ, tương tự như khi kết thúc năm ngân sách nêu trên
và theo Quy chế chi tiêu nội bộ của BQLDA.”
13. Sửa đổi, bổ sung Điều 21 như sau:
“Điều 21. Quy định về lập, chấp hành dự toán thu, chi quản lý dự án
1. Lập, thẩm định và phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án
a) Lập dự toán thu, chi quản lý dự án
Hằng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, nhiệm
vụ của năm kế hoạch, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành; căn cứ kết quả hoạt động
dịch vụ, tình hình thu, chi tài chính của năm trước liền kề; BQLDA lập dự toán thu,
chi năm kế hoạch theo Mẫu số 01(i), 02, 03/DT-QLDA, 05/DT-QLDA gửi cơ

quan quản lý cấp trên trực tiếp (cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan được
cơ quan quyết định thành lập ủy quyền) phê duyệt.
b) Thẩm định, phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án
Cơ quan phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án giao đơn vị chức năng tổ chức
thẩm định trước khi phê duyệt. Hồ sơ thẩm định, nội dung thẩm định, thời hạn
thẩm định và phê duyệt dự toán thu, chi thực hiện theo quy định tại khoản 2,
khoản 3 và khoản 4 Điều 12 Thông tư số 72/2017/TT-BTC; quyết định phê duyệt
dự toán thu, chi quản lý dự án năm theo Mẫu số 02/QĐ-QLDA.
Căn cứ nội dung chi thường xuyên (tại khoản 1 Điều 17 Thông tư số 72/2017/TTBTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư này), Quy chế chi tiêu nội
bộ của BQLDA và quy định của pháp luật hiện hành đối với chi không thường
xuyên (tại khoản 2 Điều 17 Thông tư số 72/2017/TT-BTC), cơ quan có thẩm
quyền thẩm định, phê duyệt về nội dung và mức chi của dự toán thu, chi quản lý
dự án.
Trong năm, trường hợp BQLDA có nhu cầu tăng dự toán chi và có nguồn thu đảm
bảo, BQLDA thực hiện lập và trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều
chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi quản lý dự án.
c) Chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm trước năm kế hoạch, dự toán thu, chi
quản lý dự án năm kế hoạch phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Thực hiện dự toán thu, chi:
a) Đối với các nguồn thu: BQLDA quản lý các nguồn thu theo tình hình thực tế
trong năm của đơn vị. Tùy điều kiện cụ thể của nguồn thu và nhiệm vụ thực hiện
tương ứng theo từng dự án, BQLDA chịu trách nhiệm xác định:
- Nguồn thu được sử dụng trong năm (khoản để sử dụng, đảm bảo dự toán chi
thường xuyên trong năm);
- Nguồn thu chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng (khoản thu chưa thực hiện
nhiệm vụ hoặc chưa hoàn thành nhiệm vụ trong năm).
b) Đối với kinh phí chi hoạt động thường xuyên, trong quá trình thực hiện, căn cứ
dự toán chi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, BQLDA thực hiện chi theo các
nội dung tại khoản 1 Điều 17 Thông tư số 72/2017/TT-BTC và được sửa đổi, bổ
sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư này cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.
Kết thúc năm ngân sách, BQLDA xác định các khoản chi theo dự toán chưa thực
hiện hoặc chưa chi hết để chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng.
c) Đối với kinh phí chi cho hoạt động không thường xuyên: khi điều chỉnh các
nhóm mục chi, nhiệm vụ chi, kinh phí cuối năm chưa sử dụng hoặc chưa sử dụng
hết, thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng
dẫn hiện hành.”
14. Sửa đổi, bổ sung điểm d và đ khoản 2 Điều 23 như sau:

“d) Xây dựng phương án thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy
định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ
quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định số 141/2016/NĐCP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị
sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp kinh tế khác và
các văn bản hướng dẫn, báo cáo cơ quan cấp trên.
đ) Xây dựng và tổ chức thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định đối
với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên quy định tại Nghị
định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ
chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10
tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp
công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp kinh tế khác.”
15. Sửa đổi, bổ sung các biểu mẫu báo cáo:
a) Sửa đổi, bổ sung mẫu số 02/DT-QLDA;
b) Sửa đổi, bổ sung mẫu số 05/DT-QLDA;
c) Sửa đổi, bổ sung mẫu số 02/QĐ-QLDA;
d) Sửa đổi, bổ sung mẫu số 02/QT-QLDA;
đ) Sửa đổi, bổ sung mẫu số 02.QĐ/QT-QLDA.
Điều 2. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 3 năm 2019.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu
để áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản
mới thì sẽ áp dụng theo các văn bản mới đó.
3. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản
ánh kịp thời để Bộ Tài chính nghiên cứu hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù
hợp./.
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- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ ĐT, (600).
Mẫu số: 02/DT- QLDA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
––––––––––––
…………, ngày tháng
DỰ TOÁN THU QUẢN LÝ DỰ ÁN NĂM 20...

năm

Đơn vị: (Tên chủ đầu tư / BQLDA).
Đơn vị tính:đồng
Nguồn thu năm kế hoạch

Số
TT

Danh
mục
dự án

Luỹ
kế
Tổng
nguồ
nguồn
n đã
thu
thu
theo dự
các
án
năm
trước

Tổng
số

Nguồn thu
được sử
dụng trong
năm (đ)

Nguồn
thu
chuyể
n sang
năm
sau
tiếp
tục sử
dụng
(e)

Nguồn
còn lại
thu các
năm sau

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Số tiền

Tỷ
lệ
(%
)
(a)

(6)

(7)

Tổng nguồn thu
(I+II+III+IV+V) (b)
Tổng nguồn thu
Tổng nguồn thu
I
II
1
1.1
1.2
...
2
2.1
2.2
...

III

Nguồn kinh phí năm
trước chuyển sang
Nguồn thu từ dự án được
giao quản lý
Nguồn trích quản lý dự án
Dự
án...
Dự
án...
...
Nguồn thu khác từ dự án
được giao quản lý
Dự
án...
Dự
án...
...
Nguồn thu từ hoạt động
dịch vụ tư vấn cho chủ
đầu tư, BQLDA khác (nếu
có) bao gồm các khoản
thuế phải nộp
(c)
Nguồn thu từ hoạt động
dịch vụ tư vấn cho chủ
đầu tư, BQLDA khác (nếu
có) bao gồm các khoản
thuế phải nộp
Nguồn thu từ hoạt động

100

(8)=
(5)-(6)

(9)=(3)(4)-(5)

dịch vụ tư vấn cho chủ
đầu tư, BQLDA khác (nếu
có) bao gồm các khoản
thuế phải nộp
1
2
...
IV
1
2
...
V
1
1.1
1.1.1
1.1.2
...
1.2
1.2.1
1.2.2
...
2
2.1
2.2

Dự
án...
Dự
án...
...
Nguồn thu hợp pháp khác
Dự
án...
Dự
án...
...
Nguồn thu bổ sung trong
năm (nếu có) (d)
Nguồn thu từ dự án được
giao quản lý
Nguồn trích quản lý dự án
Dự
án...
Dự
án...
...
Nguồn thu khác từ dự án
được giao quản lý
Dự
án...
Dự
án...
...
Nguồn thu từ hoạt động
dịch vụ tư vấn cho chủ
đầu tư, BQLDA khác (nếu
có) bao gồm các khoản
thuế phải nộp (c)
Dự
án...
Dự
án...

...

...

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
Trường hợp chưa xác định cụ thể được nguồn thu, nguồn kinh phí để làm cơ sở lập
dự toán thu năm sau; chủ đầu tư, BQLDA căn cứ tình hình thực tế của đơn vị dự
kiến nguồn thu, nguồn kinh phí này để lập dự toán thu, trình cấp thẩm quyền phê
duyệt.
(a) Tỷ lệ (%) bằng số tiền nguồn thu được sử dụng trong năm của từng dự án chia
cho Tổng số tiền nguồn thu được sử dụng trong năm kế hoạch nhân 100%.
(b) Trường hợp có phát sinh tỷ lệ trích chi phí QLDA cho chủ đầu tư thì ghi rõ
phần chủ đầu tư được hưởng, phần QLDA được hưởng trong năm kế hoạch.
(c) Đối với BQLDA chuyên ngành, BQLDA khu vực có các hoạt động tư vấn cho
chủ đầu tư khác.
(d) Trong năm thực hiện, trường hợp chủ đầu tư/BQLDA có nhu cầu tăng dự toán
chi để sử dụng trong năm, chủ đầu tư/BQLDA lập bổ sung dự toán thu theo quy
định tại Bảng này, ghi rõ ngày tháng năm lập bổ sung, số tiền trích từ dự án bổ
sung (nếu có), số thay đổi giữa nguồn thu được sử dụng trong năm và nguồn thu
chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng (nếu có) để thực hiện quản lý và xác định
lại tỷ lệ trích ở Cột 6 cho từng dự án trên tổng số dự kiến trích để làm cơ sở phê
duyệt điều chỉnh dự toán chi phí quản lý dự án năm.
(đ), (e) Đối với BQLDA chuyên ngành, BQLDA khu vực tùy điều kiện cụ thể của
nguồn thu và nhiệm vụ thực hiện tương ứng theo từng dự án, BQLDA chịu trách
nhiệm xác định:
- Nguồn thu được sử dụng trong năm (khoản để sử dụng, đảm bảo dự toán chi
thường xuyên trong năm);
- Nguồn thu chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng (khoản thu chưa thực hiện
nhiệm vụ hoặc chưa hoàn thành nhiệm vụ trong năm).
Mẫu số: 05/DT-QLDA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
––––––––––––
…………, ngày
DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ DỰ ÁN NĂM…

tháng

năm

Tên BQLDA: ………………
Đơn vị tính: đồng
Năm báo cáo

TT

(1)
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
II
1
2

Nội dung

(2)
Tổng cộng (I+II)
Chi thường xuyên
Tiền lương
Tiền công
Các khoản phụ cấp lương
Các khoản trích nộp theo lương
Chi khen thưởng
Chi phúc lợi tập thể
Chi thanh toán dịch vụ công cộng
Chi mua vật tư văn phòng
Chi thanh toán thông tin, tuyên
truyền, liên lạc
Chi hội nghị
Chi thanh toán công tác phí
Chi phí thuê mướn
Chi đoàn đi công tác nước ngoài
Chi đoàn vào
Khấu hao tài sản cố định
Chi sửa chữa thường xuyên tài sản
Chi phí khác
Dự phòng
Chi không thường xuyên
Chi đầu tư xây dựng cơ bản
Mua sắm trang thiết bị, tài sản dùng

Dự
toán
điều
chỉnh
lần
cuối
của
BQLD
A
(3)

Dự kiến
mức chi
năm kế
hoạch

Thực
hiện

(4)

(5)

cho quản lý dự án
Sửa chữa lớn tài sản cố định
Chi thực hiện tinh giản biên chế (nếu
có)
Chi khác

3
4
5

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN
VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)
Mẫu số 02/QĐ–QLDA

CƠ QUAN
-------Số :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------…………, ngày tháng
năm

/QĐ-

QUYẾT ĐỊNH
V/v Phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm...
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
Căn cứ ……….
Căn cứ Thông tư số … ngày … của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng
các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử
dụng vốn Ngân sách nhà nước;
Xét đề nghị của ….
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm….
Ban quản lý dự án ...
Giá trị dự toán được duyệt là: ... đồng
Chi tiết như sau:
TT

Nội dung

1
A
I
1
2

2

DỰ TOÁN THU
Tổng số thu
Nguồn kinh phí năm trước chuyển sang
Nguồn trích từ các dự án được giao quản lý

Số tiền
(đồng)
3

3
4
5
II
III

Dự án bổ sung trong năm (nếu có)
Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ tư vấn (nếu có) bao
gồm các khoản thuế phải nộp
Nguồn thu hợp pháp khác
Nguồn thu chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng
Nguồn thu được sử dụng trong năm

(III) = (I) - (II) = B
B
DỰ TOÁN CHI
1
Tiền lương
2
Tiền công
3
Các khoản phụ cấp lương
4
Các khoản trích nộp theo lương
5
Chi khen thưởng
6
Chi phúc lợi tập thể
7
Chi thanh toán dịch vụ công cộng
8
Chi mua vật tư văn phòng
9
Chi thanh toán thông tin, tuyên truyền, liên lạc
10
Chi hội nghị
11
Chi thanh toán công tác phí
12
Chi phí thuê mướn
13
Chi đoàn đi công tác nước ngoài
14
Chi đoàn vào
15
Khấu hao tài sản cố định
16
Chi sửa chữa thường xuyên tài sản
17
Chi phí khác
18
Dự phòng
III
Chi không thường xuyên
1
Chi đầu tư xây dựng cơ bản
Mua sắm trang thiết bị, tài sản dùng cho quản lý dự
2
án
3
Sửa chữa lớn tài sản cố định
4
Chi thực hiện tinh giản biên chế (nếu có)
5
Chi khác
Điều 2: Giám đốc BQLDA và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- BQLDA….;
- KBNN nơi mở tài khoản;
- Lưu:

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Mẫu số: 02/QT-QLDA
CƠ QUAN
-------Số :

/BC-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------…………, ngày tháng
năm
BÁO CÁO

Quyết toán thu, chi quản lý dự án năm ...
- Dự toán được duyệt theo Quyết định số.....ngày....tháng....năm....:
- Kinh phí đề nghị quyết toán chi tiết như sau:
A. Nguồn thu
Đơn vị tính: đồng

TT

Nội dung

I
1
2
3

Tổng cộng
Nguồn kinh phí năm trước chuyển sang
Nguồn trích từ các dự án được giao quản lý
Dự án bổ sung trong năm
Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ tư vấn bao gồm các
4
khoản thuế phải nộp
5
Nguồn thu hợp pháp khác
II
Nguồn thu chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng
III
Nguồn thu được sử dụng trong năm (III)= (I)-(II)
B. Các khoản chi

TT

Nội dung

Dự toán
điều
chỉnh
lần cuối
của
BQLDA

Dự
toán
điều
chỉnh
lần
cuối
của
BQLD
A

Đề
nghị
quyế
t
toán

Đề
nghị
quyế
t
toán

(a)
Số chuyển
sang năm
sau tiếp tục
sử dụng

Tổng cộng
I
Chi thường xuyên
1
Tiền lương
2
Tiền công
3
Các khoản phụ cấp lương
4
Các khoản trích nộp theo lương
5
Chi khen thưởng
6
Chi phúc lợi tập thể
7
Chi thanh toán dịch vụ công cộng
8
Chi mua vật tư văn phòng
Chi thanh toán thông tin, tuyên truyền,
9
liên lạc
10
Chi hội nghị
11
Chi công tác phí
12
Chi phí thuê mướn
13
Chi đoàn đi công tác nước ngoài
14
Chi đoàn vào
15
Khấu hao tài sản cố định
16
Chi sửa chữa thường xuyên tài sản
17
Chi phí khác
II
Chi không thường xuyên
1
Chi đầu tư xây dựng cơ bản
Mua sắm trang thiết bị, tài sản dùng
2
cho quản lý dự án
3
Sửa chữa lớn tài sản cố định
Chi thực hiện tinh giản biên chế (nếu
4
có)
5
Chi khác
C. Sử dụng các Quỹ

(b)

(c)

Đơn vị tính: đồng

STT

Nội dung

(1)

(2)

1

Tổng số
Quỹ phát triển hoạt

Số dư
năm
trước
chuyển
sang
(3)

Số
Số sử dụng
Số dư
trích năm báo cáo
chuyển
năm
sang năm
báo
sau
cáo
(4)=
(5)
(6)=(3)+(4
(a)-(b))-(5)
(c)

động sự nghiệp
2
Quỹ bổ sung thu nhập
Trong đó: Chi thu
nhập tăng thêm
3
Quỹ khen thưởng, Quỹ
phúc lợi
Phân bổ giá trị quyết toán cho các dự án cụ thể như sau:
TT

Tên dự án

Tỷ lệ phân
bổ (%)

Tổng cộng

1
2

100

Ban QLDA
KẾ TOÁN
GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG
(Ký tên, đóng
(Ký, ghi rõ họ tên)
dấu)

Giá trị
phân bổ

Ghi chú

(đồng)

Kho bạc Nhà nước (1).....
Xác nhận:
- Kinh phí đã thanh toán trong năm
là: .... đồng;
- Kinh phí còn dư là:.....

đồng;

PHỤ TRÁCH KSC
GIÁM
ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký tên,
đóng dấu)

Ghi chú: (1) Trường hợp Ban QLDA có các hoạt động tư vấn với các chủ đầu tư
khác, có tiền gửi tại các Tổ chức tín dụng thì bổ sung tài liệu xác nhận số dư trên
tài khoản của Tổ chức tín dụng.
Mẫu số: 02.QĐ/QT – QLDA
CƠ QUAN
-------Số :

/QĐ-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------…………, ngày tháng
năm
QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm...

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
Căn cứ ……….
Căn cứ Thông tư số … ngày … của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng
các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử
dụng vốn Ngân sách nhà nước;
Xét đề nghị của ….
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm….
Ban quản lý dự án……………..
1. Quyết toán nguồn thu:
Đơn vị tính: đồng

TT

Nội dung

I
1
2

Tổng cộng
Nguồn được trích theo kế hoạch
Nguồn năm trước chuyển sang
Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ tư vấn (nếu có)
3
bao gồm các khoản thuế phải nộp
4
Nguồn khác (nếu có)
Nguồn thu chuyển sang năm sau tiếp tục sử
II
dụng
Nguồn thu được sử dụng trong năm (III)=(I)III
(II)
2. Quyết toán các khoản chi :

Dự
toán
điều
chỉnh
lần
cuối
của
BQLD
A

Quyết
toán

(a)
Đơn vị tính: đồng

TT

Nội dung

Dự
toán
điều
chỉnh
lần
cuối

Quyết
toán

Số chuyển
sang năm sau
tiếp tục sử
dụng

Tổng cộng
I
Chi thường xuyên
1
Tiền lương
2
Tiền công
3
Các khoản phụ cấp lương
4
Các khoản trích nộp theo lương
5
Chi khen thưởng
6
Chi phúc lợi tập thể
Chi thanh toán dịch vụ công
7
cộng
8
Chi mua vật tư văn phòng
Chi thanh toán thông tin, tuyên
9
truyền, liên lạc
10
Chi hội nghị
11
Chi thanh toán công tác phí
12
Chi phí thuê mướn
13
Chi đoàn đi công tác nước ngoài
14
Chi đoàn vào
15
Khấu hao tài sản cố định
Chi sửa chữa thường xuyên tài
16
sản
17
Chi phí khác
II
Chi không thường xuyên
1
Chi đầu tư xây dựng cơ bản
Mua sắm trang thiết bị, tài sản
2
dùng cho quản lý dự án
3
Sửa chữa lớn tài sản cố định
4
Chi thực hiện tinh giản biên chế
(nếu có)
5
Chi khác
3. Quyết toán trích lập các Quỹ

của
BQLD
A
(b)

(c)

Đơn vị tính: đồng
STT
1
2
3

Tổng số

Quỹ

Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
Quỹ bổ sung thu nhập

Quyết toán
(1) =(2)+(3)+(4)=(a)(b)-(c)

Trong đó: Chi thu nhập tăng thêm
4
Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi
Điều 2: Phân bổ giá trị quyết toán chi phí quản lý dự án năm…. cho các dự án cụ
thể như sau:
TT

Tên dự án
Tổng cộng

Tỷ lệ phân
bổ (%)
100

Giá trị phân bổ
(đồng)

Ghi chú

1
2
…
Điều 3: Giám đốc BQLDA và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- BQLDA….;
- KBNN nơi mở tài khoản;
- Lưu:

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

