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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 06/2019/TT-BTC

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 ỉý, 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 Ngăn sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm
2015;
Căn cứ Nghị định sổ 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của
Chính phủ về quản lý chi phí đâu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của
Chính phủ vê quản lý dự án đâu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định sổ 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ về sửa đoi, bo sung một so điểu Nghị định so 59/2015/NĐ-CP ngày
18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ vê quản lý dự án đâu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định so 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của
Chính phủ về quản lý và sử dụng von hô ù-ợphát triến chính thức (ODA) và vón
vav 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 đối, bo sung một sô điêu của Nghị định so 16/2016/NĐ-CP
ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ vê quản lỷ và sử dụng vôn hô trợ phát
triển chính thức (ODA) và von vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;
Căn cứ Nghị định số 16/20Ỉ5/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của
Chính phủ quy định cơ chê tự chủ của đcm vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định sổ 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của
Chính phủ quy định cơ chê tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực
sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp kinh tê khác.
Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của
Chính phủ quỵ định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm vé sử dụng kinh phí quản
lý hành chính đoi với cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 7 tháng 10 năm 2013 của
Chính phủ sửa đoi bo sung một số điêu của Nghị định sỗ 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 đoi với cơ quan nhà nước/
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Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tẻ 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 sổ 72/2017/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính
quy định vê quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lỷ dự án của các
chủ đâu tư, ban quản lý dự án sử dụng vôn ngân sách nhà nước (sau đây gọi là
Thông tư sổ 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 lượns và bảo trì công trình xây
dựngỄ"
b) Sửa đối, bổ sung khoản 7 như sau:
"7. Trường họp BQLDA được cấp có thẩm quyền giao làm cơ quan nhà
nước có thẩm quyền chuấn 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 chuấn 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 ngàỵ 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 5Ế Chế độ kế toán và hạch toáe các khoản thu từ hoạt động quản
íý 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 đon 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 họp 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
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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 họp 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 thưòng 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 vói 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
chuvên ngành, khu vực thực hiện và được thế hiện trong họp đồng giữa chủ đầu
tư và BQLDA sau khi có ý kiến chấp thuận băng văn bản của người quyết định
đầu tư."
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5. Sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Điều 11 như sau:
a) Sửa đôi, bô sung điểm a khoản 3 như sau:
"a) Phụ cấp thâm niên vưọt 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 độns;, 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 vói 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 thưỏTLg: 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 thê
theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ncày 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 —-
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cả năm theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của
Chính phủ q uy 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 thấm quyền phê duyệt, theo đúng các
quy định hiện hành của Nhà nước vê 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 kê hoạch, dự toán thu,
chi quản lý dự án năm kế hoạch phải được cấp có thấm quyền phê duyệt theo
Mau 30 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 tiêt kiệm được khi kêt thúc năm ngân sách là
khoản chênh lệch giữa nguồn thu thực tế của dự toán thu được duyệt trong năm
lớn hon số đã chi thực tế của dự toán chi được duyệt trong năm đúng quy định
sau khi đă hoàn thành các nhiệm vụ, công việc được giao trong năm về quản ỉý
dự án đẩu tư.
Trường họp các nhiệm vụ chi đã được phê duyệt trons; dự toán không thực
hiện trong năm, hoặc đang thực hiện dở dang mà chuyên sang thực hiện năm sau
thì được chuyển dự toán của các khoản kinh phí đó sang năm sau đế tiếp tục
thực hiện. Trường họp này đơn vị phải xác định và chịu trách nhiệm vê số kinh
phí tương ứng với nhiệm vụ chi chưa thực hiện hoặc thực hiện dở dang đế
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 điếm 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 lưoTLg ngạch,
bậc, chức vụ do nhà nước quy định đế 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^^-"
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- 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 họp lý với
tiền lưong của cán bộ, công chức trong cùng đon 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 khỉ 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
năns; tiết kiệm đưọ-c trong năm kế hoạch như sau:
- Đối vói 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 thưỏng và các hoạt động phúc lợi tập thế: căn cứ Quy
chê chi tiêu nội bộ và điều kiện cụ thể của đon vị; chủ đầu tư, BQLDA tạm chi
khen thưởng và các hoạt động phúc lợi tập thế trong năm.
b) Ket thúc năm ngân sách, sau khi quyết toán chi phí quản lý dự án đưực
chủ đầu iư phê duyệt, trường họp 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 dúyệt, chủ
đầu tư, BQLDA có trách nhiệm nộp trả số kinh phí đã chi vưọt vào tài khoản
của chủ đầu tư, BQLDA mở tại Kho bạc Nhà nưó'c noi giao dịch."
8. Sửa đổi, bổ sung một số khoản Điều 14 như sau:
a) Sửa đối, bố 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 Mấu 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."
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b) Sửa đổi, bổ sung khoản 6 như sau:
"6. Xử lý số dư kinh phí hàng năm: khoản chênh lệch nguồn thu đưọ'c
quyết toán lớn hon số đã chi được quyết toán được chuyến sang thực hiện chi ở
các năm sau; đồng thời tổng hợp vào Mau 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 họp 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 họp. Sau thời hạn nêu trên, nếu cơ quan quản lý cấp trên không có ý kiên,
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 họp
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 cộnẹ; vật-tư vân 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 cửa pháp
luật và các khoản chi khác theo chế độ quy định. Nội dun2 các khoản chi, định
mức chi thường xuyên phải phù họp với quy định tại Điều 11, Điều 16 Thông tư
số 72/2017/TT-BTC, 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 cbính trong năm
Kêt 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 đế tieD tục sử dụng theo quy định tại điếm
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 chuyến sang năm sau đế 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. J>
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2. Trích lập Quỹ bổ sung thu nhập: tối đa không quá 3 lần quỹ tiền lưong
ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương đối vói cán bộ, công chức, viên
chức và người lao động hưỏng 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 chêch 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 đối, bố sung điếm b khoản 2 như sau:
"b) Chi bổ sung thu nhập (thu nhập tăng thêm) cho người lao động hưởng
ìương 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 bô
sung thu nhập (thu nhập tăng thêm) cho người lao động hưởng lương từ chi phí
quản lý dự án năm sau tron? trường họp nguồn thu nhập bị giảm."
b) Sửa đổi, bô sung khoản 4 như sau:

.

"4. Quỹ phúc lợi dùns.để xây dựng,, sửa chữa các công trinh phúc lợi, chi
cho các hoạt độnơ phúc lợi tập thế của người lao động trong BQLDA (hỗ trợ các
hoạt động đoàn thế; 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, kế cả
trường họp nghỉ hưu, nghỉ mất sức; chi thêm cho người ỉao động thực hiện tinh
giản biên chế. Giám đồc BỌLDA quyết định việc sử dụng quỹ theo quy chế chi
tiêu nội bộ của đơn vị."
•
c) Bô sung khoản 6 như sau:
"6. Tạm trích Quỳ đê chi:
a) Đối với Quỹ khen thưỏng, Quỹ phúc lợi: Căn cứ dự toán thu, chi của
năm, BQLDA tạm tính chi khen thưởng và các hoạt động phúc lợi tập thế trong
năm được thực hiện theo điều kiện cụ thế 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 kêt 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 đưọ'c 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
hàrih và quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của đon vị.
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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 ừích lập các Quỹ theo quy định.
Trong đó, đối với Quỹ bổ sung thu nhập: Trường họp số đã tạm chi trước
thu nhập tăng thêm của BQLDA vưọt quá số được trích lập Quỹ bổ sung thu
nhập theo quy định, số chi vưọt phải trừ vào nguồn Quỹ bố 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 thế của năm sau hoặc trừ vào Quỹ tiền lương năm
sau của BQLDA (nếu các Quỹ này không còn nguồn). Trưòĩig họp 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 k±LĨ quyết toán năm của BQLDA được cấp có thẩm quyền phê duyệt,
trường họp sổ được trích lập các Quỹ theo quy định có thay đôi (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, tưoiLg 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 dụ toán tha, 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, cãn cứ vào chức nàng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao,
nhiệm vụ của năm kế hoạch, chế độ chi tièu tài chính hiện hành; căn cử 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 Mầu số 01(i), 02, 03/DT-QLDA, 05/DTQLDA 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 phế duyệt. Hồ sơ thấm định, nội dung thẩm địrửi, thời
hạn thấm 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 Mau số 02/QĐ-QLDA.
Căn cứ nội dung chi thường xuyên (tại khoản 1 Điều 17 Thông tư số
72/2017/TT-BTC 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 xuỵên (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.
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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 đoi 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 chêch lệch thu lớn hơn chi còn lại (nếu có) sau khi đã trích lập các
quỹ theo quy định được bố sung vào Quỹ phát trien hoạt động sự nghiệp."
12. Sửa đổi, bổ sung Điều 20 như sau:
a) Sửa đối, bố sung điếm 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 bố
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 đế xây dựng, sửa chữa các công trình phúc lợi, chi
cho các hoạt động phúc lợi tập thế của người lao động trong BQLDA (hỗ trợ các
hoạt động đoàn thế; 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, kế 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) Bô 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 thế 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 vưọt 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.
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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 họp 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 bố sung thu nhập của
năm trước còn dư (nếu có) và sổ 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 thấm 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 Mau số 01(i), 02, 03/DT-QLDA, 05/DTQLDA 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 tố
chức thẩm định trước khi phê duyệt. Hồ sơ thấm định, nội dung thẩm định, thời
hạn thấm 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 Mầu số 02/QĐ-QLDA.
Căn cứ nội dung chi thường xuyên (tại khoản 1 Điều 17 Thông tư số
72/2017/TT-BTC 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 thấm quyền thấm định, phê duyệt về nội dung và mức chi của dự toán
thu, chi quản lý dự án.

9

Trong năm, trường họp 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 trìrửi thực hiện,
căn cứ dự toán chi đã được cấp có thấm 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 đon vị. Ket thúc năm ngân sách, BQLDA xác định các khoản chi
theo dự toán chưa thực hiện hoặc chưa chi hết đế chuyến 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 đối, bố sung điếm 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/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự
chủ của đon 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."
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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 2Ẻ 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.A^"^
Nơi nhận:
- Ban bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng bí thư; Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Toà án nhân dân tối
cao; Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; các Tổng Công
ty, Tập Đoàn kinh tế nhà nước;
- HĐND, UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Tài chính; KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- 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).

KT. Bộ TRƯỞNG
^TRƯỞNG

Trân Văn Hiêu

Mẫu số: 02/DT- QLDA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
, ngày

tháng

năm

Dự TOÁN THU QUẢN LÝ Dự ÁN NĂM 20.ẵ.

Đơn vị: (Tên chủ đầu tư / BQLDA).
Đơn vị tính:đồng

Số
TT

(1)

I
II
1
1.1
1.2

z
2.1
2.2

III

Danh
muc
dự án

(2)

Tổng
nguồn
thu
theo
dự án

Luỹ kế
nguôn đã
thu các
năm
trước

(3)

(4)

Tông nguôn thu
(I+11+III+IV+V) (b)
Nguôn kinh phí năm trưóc
chuyên sang
Nguôn thu từ dự án được
giao quản lý
Nguôn trích quản lý dự án
Dư án...
Dư án...
Nguôn thu khác từ dư án
được giao quản lý
Dư án...
Dư án...
Nguôn t IU từ hoạt động dịch
vu tư V ấn cho chủ đầu tư,
BQLDA khác (nêu có) bao
gồm các khoản thuế phải nộp

(c)
1
2

Dự án...
Dự án..ỗ

...
IV
1
2

Nguôn t IU hop pháp
Dự án...

khác

Dự án...

...
V
1
1.1
1.1.1

Nguôn thu bô sung trong
năm (nếu có) (d)
Nguôn thu từ dự án được
giao quản lý
Nguồn trích quản lý dư án
Dự án...

Nguồn thu năm kế hoạch

Tổng
sô

(5)

Nguôn thu được sử
dụng trong năm (đ)
Số tiền
(6)

Tỷ lệ (%)

(a)
(7)
100

Nguôn thu
chuyển sang
năm sau tiêp
tuc sử dung
ế

Nguồn
còn lại
thu các
năm sau

(e) '

(8)= (5)-(6)

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

1.1.2

Dư án...

Nguôn thu khác từ dự án
được giao quản lý
1.2.1 Dư án...
1.2.2 Dư án...
1.2

...

2

Nguôn t IU từ hoạt động dịch
vụ tư V ấn cho chủ đầu tư,
BQLDA khác (nếu có) bao
gồm các khoản thuế phải nộp

(c)
2.1
2.2

Dư án...
Dư án...
...

NGƯỜI LẬP BIẺU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Kỷ, 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 (%) bàng 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 họp chủ đầu tư/BQLDA có nhu cầu tăng dự toán chi đế
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 tò 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) đế 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).

Mâu sô: 05/DT-QLDA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
, ngày

tháng

năm

Dự TOÁN CHI QUẢN LÝ Dự ÁN NĂM...

Tên BQLDA:
Đơn vị tính: đồng
Năm báo cáo

TT

Nôi
• dung
o

(2)

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

Dự toán điêu
chỉnh lần cuối
của BQLDA
(3)

Tổng cộng (I+II)
Chi thưòng xuyên
Tiên lương
Tiên công
Các khoản phụ cấp lương
Các khoản trích nộp theo lương
Chi khen thưởng
Chi phúc lợi tập thế
Chi thanh toán dịch vụ công cộng
Chi mua vật tư văn phòng
Chi thanh toán thông tin, tuyên truyên,
liên lac
Chi hội nghị
Chi thanh toán công tác phí
Chi phí thuê mướn
Chi đoàn đi công tác nước ngoài
Chi đoàn vào
Khâu hao tài sản cô đinh
Chi sửa chữa thường xuyên tài sản
Chi phí khác
Dự phòng
Chi không thường xuyên
Chi đâu tư xây dựng cơ bản
Mua săm trang thiêt bị, tài sản dùng cho
quản lý dự án
Sửa chữa lớn tài sản cô đinh
Chi thực hiện tinh giản biên chê (nêu có)
Chi khác

NGƯỜI LẬP BIẺU
(Ký, ghi rõ họ tên)

KÉ TOÁN TRƯỞNG
(Kỷ, ghi rõ họ tên)

Thực
hiện

Dự kiến
mửc chi
năm kế
hoạch

(4)

(5)

•

1

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Kỷ, ghi rõ họ tên)

Mâu sô 02/QĐ-QLDA

Cơ QUAN

Số :

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

/QĐ-

, ngày

tháng

năm

QUYẾT ĐỊNH
V/v Phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án nămẳ.ẽ

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 ....
QƯYÉT 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

Số tiền
(đồng)

2

3

1
A

Dự TOÁN THU

I

Tổng số thu

1

Nguồn kinh phí năm trước chuyển sang

2

Nguồn trích từ các dự án được giao quản lý

3

Dự án bổ sung trong năm (nếu có)
Nguôn thu từ hoạt động dịch vụ tư vân (nêu có) bao
gồm các khoản thuế phải nộp
Nguồn thu hợp pháp khác

4
5
II

B

Nguồn thu chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng
Nguôn thu đươc sử dung trong năm
(III) = (I) - (II)ể = B
Dự TOÁN CHI

1

Tiền lương

2

Tiền công

III

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

2

Mua săm trang thiêt bị, tài sản 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

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
(Kỷ, ghi họ tên, đóng dấu)

Mâu sô: 02/QT-QLDA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

cơ QUAN

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
Số :

/BC-

, ngày

tháng

năm

BÁO CÁO
Quyết toán thu, chi quản lý dự án năm ...

TT

- 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
Dự toán điêu
Đề nghị
chỉnh lần cuối
quyết toản
Nội dung
của BQLDA

I

Tổng cộng

1

Nguồn kinh phí năm trước chuyển sang

2

Nguồn trích từ các dự án được giao quản lý

3

Dự án bổ sung trong năm

4

Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ tư vấn bao gồm các
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)

(a)

B. Các khoản chi

TT

Nội dung

Tổng cộng
I
1
2

Ỏ

4
5
6
7
8
9

Chi thường xuyên
Tiên lương
Tiên công
Các khoản phụ cấp lương
Các khoản trích nộp theo lương
Chi khen thưởng
Chi phúc lợi tập thê
Chi thanh toán dịch vụ công cộng
Chi mua vật tư văn phòng
Chi thanh toán thông tin, tuyên truyên,
liên lac

Dự toán điều
chỉnh lần cuối của
BQLDA

Đe nghị
quyết toán

(b)

Sô chuyên
sang năm
sau tiếp
tục sử
dụng

(c)

Chi hội nghị
Chi 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
Chi không thường xuyên
Chi đâu tư xây dựng cơ bản
Mua săm trang thiêt bị, tài sản dùng
cho quản lý dự án
Sửa chữa lớn tài sản cô đinh
Chi thực hiện tinh giản biên chê (nêu
có)
Chi khác

10
11
12
13
14
15
16
17
II
1
2

Ó
4
5

c. Sử dụng các Quỹ
STT

Nội dung

(1)

(2)

Số trích năm
báo cáo

Số dư năm
trước chuyển
sang
(3)

(4)=(a)-(b)-(c)

Đơn vị tỉnh: đồng
Số sử dụng Sô dư chuyên
sang năm sau
năm báo
cáo
(5)
(6M3)+(4)-(5)

Tông sô
Quỹ phát triên hoạt
động sự nghiệp
Quỹ bô sung thu nhập
Trong đó: Chi thu
nhập tăng thêm
Quỹ khen thưởng,
Quỹ phúc lợi
Phân bô giá trị quyêt toán cho các c ự án cụ thê như sau:

1
2

3

TT

Tên dự án

Tỷ lê phân bô
'(%)

Tổng cộng

100

Giá trị phân
bổ
(đồng)

Ghi chú

1
2
Ban QLDA
KÉ TOÁN TRƯỞNG
GIAM ĐOC
(Ký, ghi rõ họ têu)

(Ký tên, đóng dấu)

Kho bac Nhà nước (1)
Xác nhận:
- Kinh phí đã thanh toán trong năm là: ....
đồng;
^
- Kinh phí còn dư là"
đồng;
PHỤ TRÁCH KSC
(Ký, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: (1) Trường họp Ban QLDA có các hoạt động tư vân với các chủ đâu 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.

Mẩu số: 02.QĐ/QT - QLDA
cơ QUAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
Số :

/QĐ-

, 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 . ể. 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
Dư• toán điều
chỉnh lân
cuôi của
BQLDA
X

TT

Nội dung

I
1
2

Tông cộng
Nguôn được trích theo kê hoạch
Nguôn năm trước chuyên sang
Nguôn thu từ hoạt động dịch vụ tư vân (nêu
có) bao gồm các khoản thuế phải nộp
Nguồn khác (nếu có)
Nguồn thu chuyến sang năm sau tiếp tục
sử dụng
Nguồn thu đươc sử dung trong năm
(IIIMI)-(II) '
'

3
4
II
III

r

Quyết
toán

(a)

r

2. Quyêt toán các khoản chi :
Đơn vị tính: đồng

Nội dung

TT

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

Dự toán
điều chỉnh
lần cuối của
BQLDA

Tống cộng
Chi thưòng xuyên
Tiền lương
Tiên công
Các khoản phụ câp lương
Các khoản trích nộp theo lương
Chi khen thưởng
Chi phúc lợi tập thê
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
Chi không thường xuyên
Chi đầu tư xây dựng cơ bản
Mua săm trang thiêt bị, tài sản
dùng cho quản lý dự án
Sửa chữa lớn tài sản cố đinh
Chi thực hiện tinh giản biên chê
(nếu có)
Chi khác
3ế Quyết toán trích lập các Quỹ

Quỹ
STT
1
long so
2
Quỹ phát triên hoạt động sự nghiệp
3
Quỹ bô sung thu nhập
Trong đó: Chi thu nhập tăng thêm
4
Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi
"7
rr A

r
A.

Số chuyển
Quyết sang năm sau
toán
tiếp tục sử
dụng
(b)

(c)

•\

Đơn vị tính: đông
Quyêt toán
(l)=(2)+(3)+(4Ma)-(b)-(c)

Điều 2: Phân bổ giá trị quyết toán chi phí quản lý dự án năm.... cho
các dự án cụ thể như sau:
Tỷ lẹ phân
bổ(%)
100
rj"i 7

TT

Tên dư án
Tông cộng

1 /V

1

A

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
(Kỷ, ghi họ tên, đóng dấu)

