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2. Thông tu nay không di&u chinh di vi các dan vl sir nghip cong 1p
trong các Iinh virc: y tê, giáo diic dào tio, giáo diic nghê nghip, van hoá th
thao và du Ijch, thông tin truyên thông và báo chI, khoa h9c và cong ngh.
Diu 2. Di tirçrng áp diing
1. Các dan vi sir nghip cOng 1p trong linh virc sr nghip kinh t và sir
nghip khác (sau day gçi là dan vj s1r nghip kinh té, sir nghip khac) do ca quan
có thâm quyén cüa Nhà niirc thành l.p theo quy djnh cüa pháp 1ut, có tr cách
pháp than, cung cap djch vi sir nghip công, phiic vii quãn l nhà nixâc.
2. Di vci các dan vj sir nghip kinh t, sr nghip khác trirc thuc B Qu&
phông, Bô Cong an, to chüc chInh trj, to chüc chInh trj - xã hi (nêu co), thiçc áp
diing quy djnh ti Nghj djnh so 141/2016/ND-CP cüa ChInh phü, các quy djnh
cüa pháp lut có lien quan và hithng dn tai Thông tu nay.
Diu 3. Giá, phi d!ch viii sty nghip cong trong lTnh vlyc sty nghip kinh
tê, sty nghip khác
1. Giá djch vi sir nghip cOng sà drng ngãn sách nhà nithc
a) Can cü danh miic djch vi sir nghip cong sir diing ngân sách nhà nu&c
theo quyêt djnh cüa cap có thâm quyên ban hành theo quy djnh ti Khoán 1 Diêu
11 Nghj djnh so 141/2016/ND-CP cUa ChInh phü, các B, ca quan Trung uong,
Uy ban nhân dan cap tinh ban hành djnh müc kinh tê k5? thut cüa t1rng danh
mic djch vu sr nghip cOng sir diing ngân sách nhà nithc thuc thâm quyên
quân 1.
b) Can cü djnh mi'rc kinh t - k5 thu.t cüa tüng danh miic djch vii sir
nghip cong quy djnh ti Diem a Khoàn 1 Diêu nay; các B, ca quan Trung
uang, Uy ban nhân dan cap tinh xác djnh giá djch vi sr nghip cong sü d%lng
ngân sách nhà nuóc dê ban hành theo thâm quyén hoc trInh ca quan có thâm
quyên ban hành theo quy djnh cüa Lut Giá Va CC van bàn huàng dan hin hành
và l trInh tInh dü chi phi theo quy djnh ti Diêu 10 Nghj djnh sO 141/201 6/NDCP cüa ChInh phü.
c) Các B, ca quan Trung uang, Uy ban nhân dan cp tinh, cp huyn
hoc ca quan cap drnci theo phân cap lira chçn dan vj sr nghip kinh tê, sr
nghip khác dê cung üng các djch v sir nghip cong sir diing ngân sách nba
nrnrc theo hInh thirc dt hang, giao nhim vii hoc dâu thâu theo quy dinh.
Tnthng hcip danh miic djch vi sr nghip cong sü ditng ngân sách nhà
nuâc có djnh müc kinh tê - k5 thut và dan giá, thirc hin dt hang cho dan vj;
kinh phi Nhà nuic dtt hang là nguOn chi thi.thng xuyên cUa dan vi.
Tru?yng hçp danh mvc djch vi sr nghip cOng chua có djnh müc kinh t k thut và dan giá, thirc hin giao nhim v cho dan vj theo du toán duçic phê
duyt nhu nguôn kinh phi chi thim vi không thuing xuyên.
2. Giá djch vit sr nghip cOng khOng sir diing ngân sách nhà nrnc
Dan vj sr nghip kinh t& sir nghip khác tir xây diing k hoach hott dng
dé thirc hin; ducic quyêt djnh giá djch v11 sr nghip cong theo co chê thj trung
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(tn'1 truông hçp djch vi thuc danh mvc nhà nuâc djnh giá theo quy djnh cüa
Luât Giá, các van bàn hithng dan và pháp 1ut khac), quyêt djnh khoàn thu, müc
thu bào dam bü däp chi phi hçip 1', có tIch 1u5 theo quy djnh.
3. PhI djch vii sir nghip cong
Phi và danh miic phi djch vi1 sr nghip cong trong 11th vrc sçr nghip kinh
sir nghip khác thrc hin theo quy djnh cüa Lut PhI và 1 phi và các van bn
hithng dn hin hành. Don vj sr nghip kinh tê, sr nghip khác duçic cap có thãm
quyn giao thu phi theo müc thu do Co quan nhà nuâc có thâm quyên quy djnh dôi
vi trng danh mic phi.
Diu 4. Diu kiin phân 1oii mfrc d tir chü tài chInh cüa don vj sty nghip
kinh t, sir nghip khác
1. Dcrn vi su nghiêp kinh th, sir nghip khác tr bão dam chi ththng xuyên và
chi du tu là don vj dáp irng mt trong các diêu kin sau:
a) Don vj tr bào dam chi thu?mg xuyên tü các ngun tài chInh giao tçr chü
quy dnh ti Diem b Khoàn 2 Diêu 12 Nghj djnh so 141!2016/ND-CP cüa ChInh
phü và ti,r báo dam chi dâu tu t1r nguôn qu5' phát triên hot dng sir nghip,
nguOn vOn vay và các nguOn tài chInh hçip pháp khác quy djnh tai Diem a
Khoân 2 Diêu 12 Nghj djnh so 141/20161ND-CP cüa ChInh phü.
b) Don vj diiçic giao nhirn vi thu phI theo pháp 1ut phi và 1 phi, tir bâo
dam chi thu&ng xuyên và có nguOn trIch khâu hao tài san cô djnh tir nguOn thu phi
duçic dê 1i chi theo quy djnh.
c) Don vj cung cp các djch vi sir nghip cong không si.r ding ngân sách nhà
nuic trong 11th vuc su nghip kinh tê và sir nghip khác, giá djch vi sr nghip
cOng xác djnh theo co ché thj tru?lng.
2. Don vi s11 nghip kinh t&sr nghip khác tir bâo dam chi thi.thng xuyên
là don vj dáp i'mg mt trong các diêu kin sau:
a) Don vj tir báo dam chi thithng xuyen tr các ngun tâi chInh giao tçr chü quy
djnh ti Diem a Khoãn 2 Diêu 13 Nghj djnh so 141120161ND-CP cüa ChInh phü.
b) Don vj duc giao nhim vi1 thu phi theo pháp 1ut phi và 1 phi, tr báo
dam chi thuing xuyên tiir nguOn thu phi dugc dê lai chi theo quy djnh.
3. Don vj sr nghip kinh t, sir nghip khác t1r bào dam mOt phn chi
thu&ng xuyên là don vj dáp üng mt trong các diêu kin sau:
a) Don vi tu bâo dam mt phn chi thumg xuyên ti! các ngun tài chInh
giao ti,r chü quy djnh tti Diem a Khoán 2 Diêu 14 Nghj djnh so 141/2016/NDCP cüa ChInh phU.
b) Don vj diiçic giao thim vii thu phi theo pháp lut phi và 1 phi, tir báo
dam mt phân chi thithng xuyên tü nguOn thu phi ducic dê 'a chi theo quy djnh.
4. Don vi sr nghip kinh t, sr nghip khác do Nhà nuic bào dam chi
thix&ng xuyên là don vj dáp lrng mt trong các diêu kin sau:
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a) Don vj không có ngun thu hoc ngun thu th.p, chi thung xuyên
ducic bâo dam tü cac nguôn tâi chInh giao tir chü quy djnh t?i Dim a Khoãn 2
Diêu 15 Nghj djnh so 141/2016/ND-CP cüa ChInh phü.
b) Dan vj theo chüc näng, nhim vit duçic giao phitc vi quân 1 nhà nrn9c,
không cung cap djch v1j sr nghip cong.
Diu 5. Phân 1oi mii'c d tij chü tài chInh di vói do'n vl siy nghip
kinh tê, s1r nghip khác
1. Nguôn tài chInh chi thuông xuyên
a) Ngun thu tir hoat dng djch v sr nghip cOng trong lTnh vrc sii
nghip kinh tê và sr nghip khac phü hcip vói chüc näng, nhim vi di.rcrc cp có
thâm quyên giao: Djch vi tu van, thiêt kê, quy hoch, djch vi nông nghip, lam
nghip, thus' lçri, thu san, giao thông, cong thixong, xây dimg, tài nguyen môi
truèng, lao dng, vic lam, bão trçi xa hi, djch vi1 sr nghip khác; các ngun
thu hott dng djch vii khác theo quy djnh cüa pháp lut (bao gôm hot dng san
xuât, kinh doanh djch vi nêu có);
b) Ngun ngân sách nhà nuic dt hang, giao nhim vij cung cp djch vi sir
nghip cong theo giá tInh dU chi phi hoc chua tInh dü chi phi theo quy djnh ti
Diem b Khoân 1 Diêu 12, Diem b Khoãn 1 Diêu 13 và Diem b Khoân 1 Diêu 14
Nghj djnh so 141/2016/ND-CP cüa ChInh phü;
c) Ngân sách nhà nuóc cp chi thuing xuyên trên co s s luqng nguôi
lam vic và djnh müc phân bô dr toán dirge cap có thâm quyên phê duyt;
d) Ngun thu phi ducic d li chi thi.r?mg xuyên theo quy djnh ti Dim a
Khoân 2 Diu 5 Nghj djnh so 120/2016/ND-CP ngày 23 tháng 8 näm 2016 cüa
Chinh phü quy djnh chi tiêt và huóng dn thi hành mt so diêu cüa Lut PhI va
l phi (sau day gçi là Nghj djnh so 120/2016/ND-CP cüa Chinh phü);
d) Ngun thu tü hoat dng khác (nu co), gm: Tin lâi dirge chia tü các
hot dng lien doanh, lien kt; lãi tin gi:ri ngân hang; nguôn thu khác theo quy
djnh cüa pháp lut.
2. NOi dung chi thu&ng xuyén
a) Chi tin luong cho can b, viên chuic, ngithi lao dng theo ngch, bc,
chrc vi1 và các khoân phii cap do Nhà nithc quy djnh dOi vói don vj sir nghip
cong lip;
b) Chi hot dng chuyên mon cung cp djch vi sr nghip công;
c) Chi quân l;
d) Chi thirc hin cong vic, djch vii và thu phi theo quy djnh ti Dim a
Khoân 2 Diêu 5 Nghj djnh sO 120/2016/NDCP cüa ChInh phü;
d) Chi trich khAu hao tài san c djnh theo quy djnh;
e) Chi thu&ng xuyên khác (nu co).
3. Phuong thüc xác djnh m1rc d tir chü tài chinh
a) Cách xác djnh mirc do tir báo dam chi thung xuyên:
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Mrc tir bão dam chi thung xuyên (%) = (Tng ngun tài chInh chi
thlxô!ng xuyênlTông so chi thithng xuyen) x 100%.
Trong do:
- Tng ngun tài chInh chi thisông xuyên là các ngun tài chInh ti Diem a,
b, d, d Khoàn 1 Dieu nay.
- T6ng s chi thu?yng xuyên là các ni dung chi tluthng xuyên tai Khoàn 2
Diêu nay.
- Tng ngun tài chInh chi thuàng xuyên và tng s chi thuing xuyên
diiçic tInh theo dr toán thu, chi cüa näm dâu thii kS' on djnh.
b) Can cü müc tV bào dam chi thuing xuyên quy djnh tai Dim a Khon 3
cüa Diôu nay, phuang thurc xác djnh mirc d tr chü tài chInh cüa &m vi si1
nghip kinh tê, sr nghip khác nhu sau:
- Dan vj sir nghip kinh t, sir nghip khác tir bào dam chi thu&ng xuyên
và chi dâu tiz là dan vj có müc tir bâo dam chi thuing xuyên theo cong thüc ti
Diem aKhoán 3 Diêu nay ion han 100% và tr báo dam chi dâu tu ti'r nguôn qu
phát triên hot dng sir nghip, nguôn von vay và các nguôn hcip pháp khác theo
quy djnh cüa pháp iut.
- Dan vj sij nghip kinh t, sir nghip khác t1r bâo dam chi thung xuyên là
dan vj có mOc tr bâo dam chi th.r&ng xuyên theo cong thüc ti Diem a Khoân 3
Diêu nay bang hoc iOn han 100%.
- Dan vj slr nghip kinh t, sir nghip khác tr bào dam mt phn chi thithng
xuyén là dan vj có mOc tr bão dam chi thuOng xuyên theo cong thirc ti Diem a
Khoãn 3 Diêu nay tr trên 10% den diiOi 100%.
- Don vj sir nghip kinh t, sir nghip khác do Nba nuOc báo dam chi thuxng
xuyen l don vj có müc tr bào dam chi thung xuyên theo cong thüc tti Diem a
Khoãn 3 Diêu nay tü 10% trO xuông hoc don vj không Co nguôn thu.
Chirong II
TV CHU yE TA! CHINH DO! vOi DON Vj SI) NGHIP
KINH TE, Sly NGHIP KHAC
Myc 1
Ti chu tai chinh doi vol don v! sir nghiçp kinh te, sir nghiçp khac
ti1 bão dam chi thir&ng xuyên và chi du ttr
Q '

F

F

A

A

F

Diu 6. Sfr dyng ngun tài chInh
1. Chi du tu
Dan vj duoc sü ding qu5' phát trin hot dng sir nghip (bao gôm nguôn
trIch qu5' khâu hao tài san cô djnh theo quy djnh); nguôn von vay và các nguôn
tài chInh hçip pháp khác theo quy djnh dê chi dâu tu, theo quy djnh ti Diem a
Khoàn 2 Diêu 12 Nghj djnh sO 141/2016/ND-CP cüa ChInh phi.
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Can ci'r yeu cu phát trin cüa do'n vj và khâ nàng can dôi cüa ngân sách
nhà nuóc, Nba nixc xem xét bô tn von cho các d%r an dâu tu clang triên khai, các
dir an dâu tu khác cho don vi theo quyêt djnh cüa cap có thâm quyên và theo
quy djnh cüa pháp 1ut ye dâu tu cong.
2. Chi thu&ng xuyên
Don vj duqc chü dng sü dyng các ngun tài chInh quy djnh ti Khoãn 1
Diêu 5 Thông tu nay dê chi thi.thng xuyên, mt so ni dung chi duçic quy djnh
cu the nhu sau:
a) Chi hot dng djch vii s1r nghip cong trong linh virc sii nghip kinh té
vá sr nghip khác; hoat dng djch vi khác, gOm: Chi tiên lucing; tiên cOng; phi
cap krong; các khoân dóng gop theo ché d quy djnh hin hãnh; chi nghip vv
chuyên môn; djch vi cong cong; vt tu vn phông; thông tin, lien 1c, tuyên
truyên; cOng tác phi; khâu hao tài san cô djnh; sira chita, bão duOng tài san, may
moe, thiêt bj; chi thuê muân; chi quán 1; các khoàn chi khác (ké Ca các khoân
chi thirc hin nghia vi vii ngân sách nhà nuâc theo quy djnh).
V chi tin lucing: Dcin vi chi trá tin luong theo hrcrng ngch, b.c, churc
vi và cac khoãn phii cap do Nha nixâc quy djnh dôi v9i don vj sr nghip Cong
lip. Khi Nhà nuóc diêu chinh tiên lucrng, don vj ttr bão darn tiên lucmg tang
them tr nguôn thu cüa 1m vj, ngân sách nba nuóc không cap bô sung.
Trich khu hao tài san c dinh theo ch d uy djnh hin hành: S tin
trich khau hao tài san cô djnh duqc dâu tix, mua sam ti'r nguôn ngân sách nba
nuóc hoc có nguôn gOc tr ngân sách nha nuàc duçic bô sung qu5 phát triên
hoat dông sir nghip cüa don vi, tôi thiêu bang müc chi phi khâu hao két câu
trong don giá theo quy djnh. So tiên trich khâu hao tài san cô djnh ducic dâu tu,
mua sam tü nguôn vOn vay dung dê trâ nçi; trung hcip dâ trâ dü tiên vay, so cOn
1i bô sung qu5 phát triên hot dng sir nghip cüa don vj.
b) Chi thi.thng xuyên trang trái chi phi thirc hin cOng vic, djch vii và thu
phI theo các ni dung quy djnh ti Diem a Khoân 2 Diêu 5 Nghj djnh so
120/2016/ND-CP cüa ChInh phü.
3. Chi tü ngun ngãn sách nhà nuc cp cho các nhim vit chi khOng
thuing xuyên (gôm: Kinh phi thirc hin nhim vii khoa bce và cong ngh dôi
vi don vi khOng phái là to chüc khoa hçc cong ngh; kinh phi các chuong trInh
mic tiêu quOc gia, chuong trInh muc tiêu; các chtrong trInh, dir an, dê an khác;
kinh phi dOi üng thirc hin các dir an theo quyêt djnh cüa cap có thârn quyên;
von dâu tu phát triên cho cac dr an dâu tu dang triên khai di dang, các d%r an
dâu ti.r khác theo quyêt cljnh cüa cap cO thâm quyên (nêu có); kinh phi thirc hin
nhiêm vu da xuât duçic co quan có thâm quyen giao); chi tü nguôn thu phi ducic
d li chi nhim viii khOng thithng xuyén tui Diem b Khoàn 2, Khoãn 3 DiOu 5
Nghj djnh sO 120/20 1 6/ND-CP cüa Chinh phü (néu co); chi tü nguôn vOn vay,
vin trq, tài trq theo quy djnb cüa pháp lut và chi tü nguOn khác (gôm: Nguôn
von vay cüa các to chüc tin diing, vOn huy dng cüa can b, viên chüc trong don
vi; nguOn von lien doanh, lien kêt cüa các to chic, cá nhân trong và ngoài nlzOc
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theo quy djnh cUa pháp 1u.t; ngun khác nu co) theo quy djnh cüa Lut Ngân
sách nhà nuâc và pháp 1ut hin hânh dôi vói timg nguôn kinh phi.
Diu 7. Phân phi kt qua tài chInh trong nãm
1.Hang näm, sau khi hch toán dy dü các khoân chi phi, np thu và các
khoãn np ngân sách nhà rnxâc khác (neu co) theo quy djnh, phân chênh 1ch thu
lan han chi thithng xuyên (neu co), dan vi duçic sà diing trIch 1p các qu5 vâ sir
diing các qu5 theo quy djnh ti Khoãn 3 Diêu 12 Nghj djnh so 141/2016/ND-CP
cüa ChInh phü và theo quy ché chi tiêu ni b cüa dan vj.
2. Di vâi Qu5' khen thuâng và Qu5 phüc lcii, mirc trIch thi da không qua
3 tháng tiên luong, tiên cong bInh quân thirc hin trong näm cUa don vj.
Qu5' tin luang ngch, bc, chüc vii lam co si dê tInh trIch Qu5 khen
thu&ng và Qu5' phüc igi trong näm cüa don vj, bao gôm:
- Tin lirong ngch, bc, chüc vi và các khoãn phi cp: TInh trên Co sâ
hsô luang, h so phii cap chüc vi lânh do, phi cap thâm niên vuçrt khung
(neu co) do Nba nuóc quy djnh cüa sO lucing nguai lam vic trong don vj theo
quy djnh t?i Diêu 7 Nghj djnh so 141/2016/ND-CP cüa Chinh phü và müc tiên
luang co sO do ChInh phU quy djnh; tiên hong cüa lao dng hçip dông ti.r 01
näm trO len.
- Tin luong tang them do nâng bac luang theo niên hn và nãng bc
hang truóc thai hn cüa dun vi theo quy djnh (neu co).
3. Dôi vói Qu b sung thu nhp
a) Co sO tinh trIch lap Qu b sung thu nhp can cü qu5 tin hang ngch,
bc, chIrc vi theo quy djnh t?i Khoán 2 Diêu nay.
b) V thirc hin chi trã thu thp tang them
Can cü dir toán thu, chi cüa nAm; kt qua hot dng tài chInh qu truOc
(trong truang hqp qu dâu tiên cüa näm kê hoch, don vj can cü vào kt qua
hot dng tài chInh cüa qu IV nãm truOc lien kê), nhäm dng viên kip thai
nguOi lao dng phân dâu hoàn thành nhim vi dixçic giao, dan vj tij xác djnh
chênh lch thu, chi thuOng xuyên, thrc hin tam trIch Qu5 bô sung thu nhp
hang qu (tôi da khOng vucrt qua 70% sO chênh lnh thu l han chi don vj xác
djnh dugc theo qu) dê chi thu nhp tang them cho trng nguOi lao dng hang
tháng theo quy djnh và quy chê chi tiêu ni b cüa dan vj.
Kt thüc näm ngân sách, tnrOc ngày 31 tháng 01 näm sau, don vj xác ctjnh
so chênh lch thu iOn han chi và trIch 1p các Qu5' theo quy djnh. Trong do dôi
vOi Qu5' bO sung thu nh.p: lruOng hgp so dãtam chi truOc thu nhp tang them
cüa don vj vuçrt qua so ducic trIch 1p Qu bô sung thu nhp theo quy djnh, so
chi vi.rcitphâi tth vào nguôn Qu5' bô sung thu nh.p cüa nãm truOc cOn du (neu
cO) và so du Qu5 khen thuOng, Qu phiic igi cüa don vj; neu vn cOn thiêu thI
trü vào nguôn Qu bô sung thu nhp, Qu khen thuOng vã Qu phüc igi cüa
näm sau ho.c tth vào Qu5' tiên luang nm sau cüa don vj (neu các Qu khác
khOng cOn nguOn). TruOng hqp sO dã tam chi thâp hon sO dugc trich 1p Qu5' bô
sung thu nhp theo quy djnh, don vj chi trâ tiêp thu nhtp tang them cho nguOi
7

lao dng hoc d dir phông chi bô sung thu nhp cho ngui lao dng nãm sau,
theo quy ché chi tiêu ni b cüa don v.
Sau khi quyt toán nàm cüa don vj ducic c.p có thm quyn phê duyt,
trung hçip so duc trIch 1p Qu5 bô sung thu nhp theo quy djnh có thay dôi
(tang hoc giâm) so v9i so don vj xác djnh khi kêt thüc nàm ngân sách, don vj
có trách nhim diêu chinh iai so trich 1p Qu5' bô sung thu nhp, tixong tir nhi.r
khi kêt thüc näm ngân sách nêu trên và theo quy chê chi tiêu ni b cüa don vj.
4. D& vói Qu5 khác chI dixçic trIch 1p khi pháp lut chuyên ngành li'nh
viIc sr nghip kinh té, sr nghip khác quy djnh cho phép don vj duçic trIch lip,
müc trIch 1p qu và sir ding qu5 theo quy djnh cüa pháp 1ut chuyên ngãnh;
trithng hcip không quy djnh, don vj không duçic trIch lip.
Mic 2
Tir chü tài chinh di vói don v sir nghip kinh t, sir nghip khác
ti1 bão dam chi thirông xuyên
Diêu 8. Sfr ding nguin tài chInh
1. Chi thuing xuyên: Don vj duçic chü dng sir dung các ngun tài chInh
quy djnh tai Khoân 1 Diêu 5 cüa Thông til nay dé chi thiiông xuyên. Các ni
dung chi (bao gôm chi tiên hong, trIch khâu hao tài san cô djnh hot dng cung
cap djch vii sir nghip công, hot dng djch v khac), thirc hin theo quy djnh ti
Khoân 2 Diêu 6 cüa Thông tu nay.
2. Chi tü ngun ngân sách nhà nuóc cp cho các nhim vi chi không
thi.rông xuyen (bao gôm von dâu tu phát triên, kinh phi mua sam, sira chüa 1&n
trang thiêt bj, tài san cho don vj, theo d an dtrçic cap có thâm quyên phê duyt
nêu có); iIrnguôn thu phi duçic dê 1i chi nhim vi không thixông xuyên (nêu
có); tü nguôn von vay, vin trçi, tài trçi và chi ti'r nguôn khác, theo quy djnh ti
Khoãn 3 Diêu 6 cüa Thông tu nay.
Diu 9. Phãn phi kt qua tài chInh trong nãm
1. Phãn phi chênh lch thu lan hon chi thu&ng xuyên, trIch 1p các qu5
và sü dicing các qu5 theo quy djnh t.i khoàn 3 Diêu 13 Nghj djnh so
141/2016/ND-CP cüa ChInh phü và theo quy ché chi tiêu ni b cüa don vj.
2. Co sâ trIch 1p các Qu5' và chi trâ thu nhp tang them: Thirc hin theo
quy djnh t.i Khoãn 2, Khoán 3 và Khoán 4 Diêu 7 cüa Thông tu nay.
Mtic 3
Tiy chü tài chInh dôi vol don v sty nghip klnh t, sty nghip khác
tty bão dam mt phn chi thu*ng xuyên
Diu 10. Sfr diing ngu1n tài chInh
1. Chi thuang xuyên: Don vj duçic chü dng sr dung các ngun tâi chInh
tai Khoãn 1 Diéu 5 cüa Thông tu nay, dé chi thuông xuyên theo các nOi dung
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quy djnh ti Khoãn 2 Diu 6 cüa Thông tu nay; khi Nhà nuâc diêu chinh tiên
lixong, dan vj tr bão dam lien lircing tang them tü các nguôn theo quy djnh,
tri.thng hqp con thiêu, ngãn sách nhà rn.róc cap bô sung.
2. Chi tü ngun ngân sách cp cho các nhim vi chi không thu&ng xuyên
(bao gôm von dâu tu phát triên, kinh phi mua sam, sira cha ion trang thiêt bj,
tài san cho dan vj, theo dir an duqc cap có thâm quyên phê duyt nêu có); ti'r
nguon thu phi duçic dé 1?i chi nhim vi không thu?mg xuyên (neu có); tr nguôn
von vay, vin trçi, tâi trçi và chi tü nguôn khác, theo quy djnh ti Khoàn 3 Diêu 6
Thông tu nay.
Diu 11. Phân phi kt qua tài chInh trong nám
1. Phân phi chênh 1ch thu iOn han chi thu?mg xuyên, trIch 1p các Qu5
và sl'r diing các Qu5 theo quy djnh ti Khoán 3 Diêu 14 Nghj djnh so
141/2016/ND-CP cüa ChInh phü và theo quy chê chi tiêu ni b cüa dan vj.
2. Co sO trIch 1p các Qu và chi trã thu nhp tang them: Thirc hin theo
quy djnh tti Khoán 2, Khoán 3 và Khoãn 4 Diêu 7 cUa Thông tir nay.
Mic4
Tir chü tài chInh di vói don vj sir nghip kinh t, sr nghip khác
do Nhà nirOc bão dam chi thtr&ng xuyên
Diu 12. Sir diing nguin tài chInh

1. Chi thuOng xuyên: Don vj duçic si:r diing nguntài chInh quy dj.nh ti
Khoãn 1 Diêu 5 Thông tu nay d chi nhim vi &rçic giao, gôm: Chi tiên krang; tiên
công; phi cap luong; các khoãn dóng gop theo chê d quy djnh hin hành; chi
thanh toán djch vi cong cong; 4t tu van phOng; thông tin, lien lac, tuyên truyên;
Cong tác phI; chi nghip vii chuyên môn; sOachCta, bão duong thixOng xuyén tâi
san, trang thiêt bj cüa darn vj; mua sam, thay the trang thiêt bj, phucing tin lam vic
cüa can b, viên chIrc theo quy djnh; so két, tOng kêt; tp huãn bôi ckrOng nghip
vi chuyên rnOn; thuê muOn (neu có); chi quãn 12; các khoán chi khác.
Khi Nhà nuOc diu chinh tin 1uan, ngân sách nhà nuOc cp b sung tin
luang thng them, sau khi dã trir các nguOn bào dam tiên lucing tang them theo
quy djnh.
2. Chi tü ngun ngân sách cp cho các nhim vii chi không thuOng xuyên
(bao gOm von dâu tu phát triên, kinh phi mua sam, sira chca ion trans thiêt bj,
tài san cho don vj, theo dr an duçic cap CO thâm quyên phê duyt nêu có); ti'r
nguôn von vay, vin trçi, tài trçr và chi tü nguôn khác: Thrc hin theo quy djnh
tai Khoán 3 Diêu 6 cüa Thông tu nay.
Diu 13. Phân phi kt qua tài chInh trong nãm
1. Kinh phi tit kim chi thuOng xuyên, trIch 1p các qu5 và sü dvng các
qu5 theo quy djnh tai Khoân 3 Diêu 15 Nghj dinh so 141/20161ND-CP cüa
ChInh phü và theo quy chê chi tiêu ni b cüa dan vj.
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2. Cc sO trIch 1p các Qu và chi trã. thu nhp tang them: Thirc hin theo
quy dinh tai Khoán 2, Khoán 3 và Khoãn 4 Diêu 7 cüa Thông tu nay.
Miic 5
Tir chü trong giao djch tài chInh, quy ch chi tiêu ni b
và diu kin vn diing co' ch tài chInh nhir doanh nghip
dôi voi don v! sly nghip kinh t sir nghip khác

Diu 14. Tir chü trong giao dlch tài chInh
1. MO tài khon giao djch: Dcin vj sr nghip kinh t, si,r nghip khác mO tài
khoãn giao djch theo quy djnh tai Khoãn 1 Diêu 16 Nghj djnh so 141/2016/ND-CP
cüa ChInh phü.
2. Vay vn, huy dng vn
a) V vay vn, huy dng vn:
- Din vi sr nghip kinh t, sii nghip khác tir bâo dam chi thung xuyen
và chi dâu tu; tir bâo dam chi thu&ng xuyen và tçr bâo dam mt phân chi
thuOng xuyen có các boat dng djch v1 sir nghip cong phü hqp vOi chOc
näng, nhim vii duqc cap Co thâm quyên giao, &rçlc vay von cüa các to chOc
tin d1ing, huy dng von cüa can bt, viên chüc trong don vj dê dâu tu mO rng
và nâng cao chat luqng hott dng sir nghip công, to chOc hoat dng djch vii
sir nghip công;
- Don vj sr nghip kinh t, sir nghip khác tir bão darn chi thu?mg xuyên
va chi dau tu dugc vay vOn dé dâu tu, xay dçrng ca sO vt chat theo quy djnh t?i
Diem a Khoãn 2 Diêu 12 Nghj djnh so 141/2016/ND-CP cüa ChInh phü.
b) V chi trà nçi tin vay, tin huy dng vn cüa can b, viên chOc:
- Khi thrc hin vay vn cüa th chüc tin ding, huy dng vn cüa can b,
viên chCrc (theo hInh thirc vay), dan vj có trách nhirn chi trâ no vay (câ gôc và
läi) theo hçip dông vay vOn theo quy djnh cüa các to chrc tin ding, theo hçip
dông vay cüa can bO, viên churc;
- Ngun chi trâ lai tin vay, lâi tin buy dng vn ducc tInh trong chi phi
cüa các boat dng djch vii si1 nghip cOng do các khoân vay dâu tu mang lai.
Tru&ng hgp huy dng vn theo hInh thOc can b, viên chüc cüng tham gia
gop von vOi don vi và duçic huOng lãi phi thuc vào i von gop, thI vic trá
tiên lãi duçic chi trâ tir tiên lâi cüa hoat dng djch v11 dO, không ducic tInh vào
chi phi hot dông djch vii.
c) Khi thirc hin vay van, huy dung vn, don vj phái có phuang an tài
chInh khâ thi, tir chju trách nhim trâ ncr vay, Ca gôc và lãi theo quy djnh; chju
trách nhim trirOc pháp 1ut ye vic vay vOn, buy dng vOn và hiu qua sO diing
von vay, vOn huy dng.
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Dieu 15. Xay dirng quy cheA chi tieu nçn b9
A

SA AS A

1. D chü dng sü ditng kinh phi chi thu&ng xuyên dung miic dIch, tit
kim và Co hiu qua, don vj có trách nhim xây dimg quy chê chi tiêu ni b
lam can cir dê can b, viên chüc, nguii lao dng thirc hin; lam can dr dê Kho
bac Nba nuc kiêm soát chi và các co quan quãn 1
trén, co quan tài chInh
và các co quan thanh tra, kiêm toán theo dOi, kiêm tra theo quy dlnh.
cap

2. Ni dung quy ch chi tiêu ni b bao gm các quy dnh v ch d, tiêu
chuân, djnh müc, mirc chi thông nhât trong don vj, dam bão hoàn thành nhim
vii duçic giao, phü hçip vOi hot dng dc thu cUa don vj, sir dung kinh phi tiêt
kim có hiu qua và tang cuO'ng cong tác quân 1.
fMi vâi nhng ni dung chi, müc chi cn thit cho hoat dng cüa don vj
trong phm vi ni dung quy chê chi tiêu ni b nhixng co quan nhà nuàc có thâm
quyên chixa ban hành thI Thu trtthng don vj có the xây dmg mirc chi cho tmg
nhim vi, ni dung cong vic trong phm vi nguôn tài chInh chi thu&ng xuyén
cUa don vj. Ni dung xây drng quy chê chi tiêu nOi bô theo Phu liic
01 ban
hành kern theo Thông ti! nay.
so

3. Quy ch chi tiêu ni b do Thu trithng don vi ban hành sau khi th chüc
thâo 1un rng rAi dan chü, cong khai trong don vj và có kiên thông nhât cüa to
chüc cong doàn; don vj giri ca quan quãn l
trên có kiên theo quy djnh t?i
Khoán 3 Diêu 17 Nghj djnh 141/2016/ND-CP cüa ChInh phü.
cap

so

4. Thñ truâng don vj can cir tInh chit cong vic, kh& krqng sr diing, tInh
hInh thirc hin näm truóc, quyét djnh phuong thüc khoán chi phi cho trng cá
nhân, bO phn, don vj trrc thuc h?ch toán phi thuc sr diing nhu: si'r dung van
phông phâm, din tho?i, xäng Xe, din, nithc, cong tác phi và cad khoân khoán
khác; kinh phi tiêt kim do thrc hin khoán duçic xác djnh chênh lch thu, chi và
ducrc phân phôi, sü ding theo chê d quy djnh.
5. Thrc hin quy ch chi tiêu ni b, don vj phãi bâo dam có chirng tü,
hoá don hqp pháp, hqp 1 theo quy djnh, trü các khoân duçic thrc hin khoan
theo quy chê chi tiêu ni b (nhis thanh toán van phOng phâm, thanh toán Cong
tác phi dtrqc thirc hin chê d khoán; thanh toán tiên cuóc si'r d%lng din thoai
cong vi ti nhà riêng và din thoi di dng hang tháng theo huOng dan hin
hành và các khoãn khoán khác theo quy djnh nêu
co).

6. Mt s tiêu chun, djnh muc và müc chi don vj phãi thrc hin theo
dung các quy djnh cüa Nhà nuâc, gôm: Tiêu chuân, djnh murc sü diing xe 0 to;
tiêu chuân, djnh muc
nhà lam vic; tiêu chuân, djnh müc trang bj din thoai
cOng vii ti nhà riêng và din thoi di dng; chê d cong tác phi nithc ngoãi; chê
d tiêp khách nuóc ngoâi và hi tháo quôc tê ô Vit Nam.
ye

7. Ch do quân l, sir ding ngun ngân sách nhà nuc cp cho các nhim
vii chi không thu&ng xuyén, nguôn thu phi dé 1i chi nhim vi1 khOng tht±ng
Xuyên, nguôn vay ng, vin trçl, nguôn khác (nêu
don vj phái thirc hin theo
quy djnh cUa Lut Ngân sách nhà nuóc và pháp lu.t hin hành dOi vói t1rng
nguOn kinh phi.
co),

11

Diêu 16. Diu kin, ni dung dn vj s1r nghip kinh tê, s1r nghip khác
vn ding co chê tài chInh nhtr doanh nghip
Diu kiin, ni dung dan vj s1,r nghip kinh t, sir nghip khác tir báo dam
chi thung xuyên và chi dâu tu dugc 4n dting Co chê tài chInh nhu doanh
nghip (cong ty trách nhim hu han mt thành viên do Nhà nuc näm gi
100% von diêu 1), xay dirng dê an vn diing co chê tài chInh nhu doanh nghip,
thâm quyên quyêt djnh don v sir nghip kinh tê, sr nghip khác trçrc thuc duçc
vn ding ca ché tài chInh nhu doanh nghip, thirc hin theo quy djnh tai Diêu
22 Nghj djnh so 141/2016/ND-CP cüa Chinh phU.
Chirong III
LLP, CHAP HANH DIITOAN THU, CIII

Diêu 17. Lp dir toán
Các dan vj s1r nghip kinh t, sir nghip khác 1p dir toán theo quy djnh tai
Diêu 18 Nghj djnh so 141/2016/ND-CP ca ChInh phü.
Triing hçp danh m1c djch vi sir nghip cong chua có djnh mirc kinh t k5 thut và chua có dan giá duçc cap có thâm quyên ban hành, don vj 1p dr
toán kinh phi nhà nuóc giao nhim vi cung cap djch vii sir nghip cong theo so
1ung, khôi hrçing và dr toán chi theo ché d quy djnh hin hành.
Then 18. Phan ho va giao dir toan
1. Vic phân b và giao dr toán cüa ca quan quàn 1 cp trên cho dan vj
su nghip kinh tê, sir nghip khác thrc hin theo quy dnh cüa Lut Ngân sách
nhà nuóc, các van bàn hix&ng dn hin hành và quy djnh tai Thông tu nay.
2. Phân b và giao dir toán kinh phi Nhà nuOc dt hàng, ,giao nhim vi
cung cap djch vi sir nghip cOng sü diving ngân sách nhà nuóc dôi vói don vj tir
bâo dam chi thix&ng xuyên và chi dâu tu; dan vj tlr bâo dam chi thuè'ng xuyen và
don vi tr báo dam mt phân chi thuô'ng xuyên:
a) Can c1r 1 trInh tInh giá djch v sir nghip cong quy djnh tai Diu 10
Nghj djnh so 141/201 6/ND-CP cüa ChInh phü và trong pham vi dir toán chi
ngân sách nhà rnróc duqc cap có thâm quyên giao, các B), co quan Trung uong
hoc co quan cap dmi theo phân cap (dôi vi các dan vi trrc thuc Trung
irnng), Uy ban nhân dan các cap ho.c co quan cap dithi theo phân cap (dôi vOi
các don vi trrc thuc dja phuong) phân bô và giao dir toán kinh phi ngân sách
dat hang cung cap djch vii sr nghip cOng sir diing ngân sách nhà ni.rc cho các
don vj, dOng thii quyêt djnh dt hang cho don vj cung cap djch vi sir nghip
công, chi tiêt theo tlrng danh m11c djch v\i sr nghip cong theo quyêt dnh cña
cap có thâm quyên quy djnh t?i Khoân 1 Diêu 3 cña Thông tii nay; chi tit theo
so luqng, khOi lucing, don giá dch vi si,r nghip cOng duçc cap có thâm quyên
ban hành, kinh phi và các ni dung quy djnh khác.
b) Trithng hçrp co quan có thm quyn chua ban hành danh mic djch vii
s1r nghip cong s1r diing ngân sách nhà nithc tai Khoãn 1 Diêu 3 cüa Thông tis
nay hoäc dä duçc cap có thâm quyên ban hành, nhung chua có djnh mirc kinh t
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- k5 thut và chua Co don giá duqc phé duyt; các B, Co quan Trung ucmg, Uy
ban nhãn dan các cap ho.c Co quan cap duth theo phân cap phân bô vâ giao dr
toán nhim vi và kinh phi cho dcm vj theo so luçing, khôi hrqng djch vi sir
nghip cong và dr toán theo chê d quy djnh hin hãnh nhix kinh phi thim vi
chi không thtrng xuyôn.
3. Phân b và giao dir toán kinh phi chi thu&ng xuyên näm d.0 n djnh
giao tir chü cho các don vj tfi nguôn thu phi dugc dé 1i chi theo pháp 1ut phi và
1 phi, bang müc kinh phi chi thung xuyên theo phucing an tr chü duçic cap có
thâm quyên phê duyt.
Dir toán các näm tip theo trong thai kS' n djnh giao bng mücchi
thu0ng xuyên näm truc lien kê và kinh phi tang them nêu có (do tang chê d
tiên lucing, nhim vii tang them theo quyêt djnh cüa cap có thâm quyên) hoc tth
kinh phi giãm theo quy djnh cüa cap có thâm quyên nêu có (do giãm nhim vli,
giãm khac) trong phm vi nguOn thu phi ducic dé 1i chi theo quy djnh.
Tn.thng hqp don vj tir bâo dam mOt phn chi thuing xuyên tü ngun thu
phi (khOng có nguôn thu hoat dng djch vii sir nghip công, djch vi khác): Phân
bô và giao câ phân kinh phi ngân sách nhà nuóc ho trçr do nguôn thu phi dugc dê
1?i chi theo quy djnh không bâo dam dü chi thu0ng xuyên (neu co).
4. Phân b va giao dr toán chi thumg xuyên di vOi don vj do Nhà rnxóc
bâo dam chi thuing xuyên:
Co quan quán1 cp trên phân b và giao dr toán chi thu&ng xuyên cho
don vj trên Co so so hrçing nguOi lam vic (ducic xác djnh theo quy djnh ti
Khoán 2 Diêu 7 Nghj djnh so 141/2016/ND-CP cüa ChInh phü) và djnh müc
phân bô d1r toán theo quyêt djnh cüa cap có thâm quyên (hin theo Quyêt djnh
so 46/2016/QD-TTg ngày 19 tháng 10 nàm 2016 cüa Thu tuOng ChInh phü ye
djnh m1rc phânbô dir toán çhi thuOng xuyên ngân sách nhà rnthc näm 2017 hoc
van ban sra dôi, bô sung hoc thay the nêu có). Vic giao di toán chi thuOng
xuyên on djnh trong thOi gian 3 näm và duçic diêu chinh khi Nhà nithc thay dôi
nhim vii, co chê chinh sách theo quy djnh.
5. D& vOi hoit dng djch v1i sir nghip cong không sir ding ngân sách
nhà nithc, hot dng djch vi khác: Don vj xây dimg d,r toán thu, chi dé thrc
hin trong nám, co quan cap trén không giao dr toán thu, chi cho don vi.
Diu 19. Thirc hin diy toán và quyêt toán thu, chi
1. Thrc hin d%r toán thu, chi
a) Các don vj sir nghip kinh t, sr nghip khác thrc hin di toán thu, chi
trong phm vi dr toán ngân sách ducic giao, sir diing kinh phi ngân sách dung
miic dIch, dung chê d, tiêt kim, hiu qua, theo quy djnh cüa Lut Ngân sách
nhà nuOc và các van ban huOng dan hin hânh; chap hành nghia vti np thuê a
các khoân np ngân sách nhà nuOc khác theo quy dnh cüa pháp lust.
Di vOi dir toán chi thuOng xuyen, don vj duc diu chinh các mvc chi
cho phü hçip vOi tInh hInh thirc tê cüa don vj, dông thOi gui co quan cap trên vá
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Kho bac nhâ nu&c noi don vj mi tài khoãn giao djch d theo dOi quãn 1, thanh
toán Va quyêt toán.
Di vii kinh phi ngân sách nba nuóc giao nhim v1i cho don vj cung cp
djch vi sir nghip cong chua có djnh m'Crc kinh tê - k thut và don giá duqc cci
quan có thâm quyên ban hành, don vj thirc hin dir toán thu, chi nhu dôi vOi
nguôn kinh phi chi nhim vi không thu?mg xuyên theo quy djnh; không ducic s1r
diving dê trIch 1p các qu5' cüa don vj.
b) Cui nm ngãn sách, dr toán chi thuing xuyên tir các nguôn tâi chInh
giao tV chU chua sü ding hêt, don vj duqc chuyên sang nàm sau tiêp tic sü d%lng.
Di vói kinh phi Nba nrnc dt hang, giao nhim v1 cung cp djch v11 sir
nghip công: Khi kêt thitc d.t hang, giao nhim VV, Co quan quân 1)' cap trên
nghim thu san phâm khOng dat yêu câu ho.c không thirc hin dü theo so luçing,
khôi krçmg djch vii cong duçvc da hang, giao nhim vi, ma nhim vi do không
thrc hin tiêp näm sau hoc vi 1 do khách quan phái dmg thrc hin, kinh phi
cOn du don vj hüy dt toán hotc np trá ngân sách nhà nithc, không chuyên sang
nàm sau die sü ding cho nhim V11 khác.
2. Hach toán k toán: Các don vj sir nghip kinh tê, sr nghip khác thirc
hin bach toán thu, chi theo chiiong, loai, khon, mic, tiêu mllc chi cüa miic liic
ngân sách theo quy djnh hin hành.
3. Quyt toán thu, chi: Kt thüc näm ngân sách, các don j sir nghip kinh
tê, sir nghip khác thirc hin khóa so kê toán, 1p báo cáo quyêt toán ngân sách
nhà nuâc näm gi:ri co quan quân 1 cap trén xét duyt, thâm djnh theo quy djnh
cüa Luat Ngân sách nhà nuâc và các van ban hin hành.
Diu 20. Kim tra, kim soát hoyt dng thu, chi cüa do'n v sir nghip
kinh t, sir nghip khác
1. Kho bac Nhà nuóc các cp:
a) Di v&i các khoán chi thung xuyên và chi thim vii không thu&ng
xuyen hoat dng sir nghip thc hin kiêm soát chi theo Thông tu cüa B Tai
chInh quy djnh chê d kiêm soát, thanh toán các khoãn chi ngân sáchnhà nuóc
qua Kho bac Nhâ nuóc và huâng dn tai Thông tu nay; dôi vâi chi dâu tix thirc
hin theo Lust Dâu tu Cong và Thông tu huàng dn cüa B Tài chInh ye quán 1',
thanh toán vOn dâu tu sü diing nguOn von ngân sách nba mthc;
b) Trueing hçip don vj sr nghip kinh t, sr nghip khác chua có Quyt
djnh giao quyên tir chü cüa co quan có thâm quyên; chua có quy chê chi tiêu ni
b gCri den Kho bac Nba nuóc noi don vj ma tài khoãn giao djch; chua có danh
mvc djch v sir nghip cong sfr diing ngân sách nba nuóc ducxc cap có thâm
quyên ban hanh hoc dã có danh miic djch vii sir nghip cong nhung chua có
djnb mirc kinh te - k9 thut va don giá duc co quan có thâm quyén ban hành;
Kho bac Nbè nuâc thtrc hin viêc kiêm soát chi, thanh toán theo chê dO quy djnh
hin hành nbu kiêm soát chi nbim v11 không thuang xuyên; không thanh toán
die trich 1p các qu5' cüa don vj.
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2. Trong qua trInh thirc hin quyn t1r chü tài chInh, các dan vj s1r nghip
kinh tê, sir nghip khác có trách nhim tr kiêm tra tInh hInh th'çrc hin i darn vi
mInh và thrc hin các quy djnh ye thanh tra, kiêm toán, kiêm tra theo quy djnh
cüa pháp 1uQ.t lien quan.
3. Các B, car quan Trung uarng, T:Jy ban nhân dan các cp hoc car quan
cap duâi theo phân cap, các car quan nhà nixóc có lien quan thrc hin vic kiêm
tra hott dng thu, chi cüa các dan vi sr nghip kinh tê, sir nghip khác theo quy
djnh hin hành và quy djnh ti Thông tu nay.
Chiring IV
TO CH!J'C THVC HIN
Diu 21. Giao quyn t1r chü cho don vj si nghip kinh t, sir nghip khác
1. Dan vj xây dung phuang an tir chü tài chInh; 1p dir toán thu, chi nãm
dâu thiji kST on djnh theo quy djnh ti Diêu 17 cüa Thông tu nay và dê xuât phân
loai müc d t%r chü tài chInh cüa darn vj quy djnh ti Diêu 4 và Diéu 5 cüa Thông
tu nay, phü hcip vói chirc näng, nhim vi ducic cap có thâm quyên giao cung cap
djch vi1 sr nghip công, phic vi quãn l nhà nuóc và diêu kin thrc te cUa darn
vj, báo cáo car quan quán 1 cap trên (theo Phi 111c so 2 ban hành kern theo
Thông tu nay).
2. Can cü phuong an tr chü tài chInh do darn vj d xut, car quan quán l
cap trén tong hçip phuarng an phân loi müc d tr chü tài chInh cüa các darn vj
trrc thuc và dir toán thu, chi cüa các darn vj, gui car quan tài chInh cUng cap dé
thâm djnh; cii the:
a) Di vói các darn vj trirc thuc Trung uarng:
- Các B, car quan trung uang xem xét, thm tra dr toán thu, chi thu?mg
xuyên nàm dâu th?yi kS' on djnh; trong do xác djnh kinh phi chi thuông xuyên ti'r
nguôn ngân sách nhà nuâc và tü nguOn thu phi duçic dê li chi (neu co) näm dâu
thii kS' on djnh giao tii chü (theo quy djnh t?i Diem c Khoàn 2 Diêu nay); du
kiên phân loai các darn vj trrc thuc theo müc d tr chü tài chInh, tong hçip
phuarng an phân ioi và d%r toán thu, chi cüa các dan vi, gi:ri B Tài chInh (theo
Phii lc so 3 ban hành kern theo Thông tu nay).
- B Tài chinh xem xét, có kin bang van bàn v vic phân loi darn vj
theo müc d tir chü tài chInh; kinh phi chi thithng xuyen tü nguôn ngân sách nha
nuâc và ti.'r nguôn thu phi ducic dê li chi (neu có) näm dâu thii k' on djnh giao
tr chü, theo dê nghj cüa các BO, car quan trung uang.
- Sau khi có kin cüa Bô Tài chmnh, các B, car quan Trung uang hoc
car quan cap duói theo phân cap ra quyet djnh giao quyên tij chü cho dan vi,
trong do xác djnh phân 1oi darn vi và phé duyt dir toán kinh phi theo quy djnh
ti Diem c Khoán 2 Diêu nay cho các dan vj näm dâu thii k' on djnh giao tii
chü (theo Phii hic so 4 ban hành kern theo Thông tu nay).
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b) Di vi các don vj trirc thuc dja phuong:
- Co quan chü quán & dja phtrong xem xét, thm tra dir toán thu, chi
thu&ng xuyên nàm dâu thai k' on djnh; trong do xác djnh kinh phi chi thu&ng
xuyên tr nguôn ngân sách nba nu&c và tü nguôn thu phi duçic dê 'ai chi (neu co)
nàm dâu th&i k' on djnh giao tii chü (theo quy djnh ti Diem c Khoãn 2 Diêu
nay); dir kiên phân 1oti các don vj trrc thuc theo müc d tir chü tãi chInh, tong
hcip phuong an phân 1°ai và dv toán thu, chi cüa các don vj, gui co quan tài
chinh c1ng cap (theo Phi liic so 3 ban hành kern theo Thông tu nay).
- Co quan tài chInh cüng cp xem xét, có kin bng van ban v vic
phân 1oi don vj theo müc d tr chü tài chinh; kinh phI chi thu&ng xuyên tr
nguOn ngân sách nba nuóc và tü nguôn thu phi duqc dê 1i chi (neu co) näm dâu
th&i kS' on djnh giao tr chü, theo dê nghj cüa co quan chü quân.
- Sau khi có kin cüa co quan tài chInh cüng cp, co quan chü quàn & dja
phuong trInh Uy ban nhãn dan cap mInh (hoc quyêt djnh nêu duçic phân cap)
quyêt djnh giao quyên t1r chü cho các don vj trirc thuc, trong do xác djnh phân 1oi
don vj và phê duyt d toán kinh phi theo quy djnh ti Diem c Khoán 2 Diêu nay
cho các don vj nãm dâu thai kr on djnh giao tr chü (theo Pht h:ic so 4 ban hành
kern theo Thông tu nay).
c) V xác djnh kinh phi chi thu&ng xuyên tCr ngun ngân sách nhà nuóc và
tü nguôn thu phi duçic dê 1i chi (nêu cO) näm dâu thai k' on djnh giao tr chU:
- Ngân sách nhà nuâc Cp chi thuang xuyên cho don vj do Nhà nu&c bâo
dam chi thuO'ng xuyên theo Diem a Khoán 2 Diêu 15 Nghj djnh sO 141/2016/NDCP cüa ChInh phü.
- Ngân sách nhà ni.r&c h trq mt ph.n chi thu&ng xuyên di vói don vj t1r
bâo darn rnt phân chi thu&ng xuyên tü nguôn thu phi (không có nguOn thu hoit
dng djch vi sr nghip cOng, djch vi khac) do nguOn thu phi duçic dê 1i chi
theo quy djnh không dü chi thu&ng xuyên (nêu co).
- Ngân sách nba nu&c dt hang, giao nhim v cung cp djch vi sir nghip
cOng, theo quy djnh ti Diem b Khoàn 1 Diêu 12, Diem b Khoãn 1 Diêu 13 và
Diem b Khoãn 1 Diêu 14 Nghj djnh sO 141/2016/ND-CP cüa ChInh phü dôi vâi
tnr&ng hçTp tii thai diem thâm djnh phuong an tir chü cho don vj (cüng vâi thai
gian phân bô và giao dir toán) xác djnh duçc nbim vçi và kinh phi dt hang, co
quan chU quán xác djnh kinh phi dt hang, giao nbim v cho don vj närn dâu th&i
kS' on djnh. Tru&ng hcip thim vit dt hang khOng näm trong danh mitc djch vi sv
nghip Cong su ding ngãn sách nhà nuóc theo quyêt djnh cüa cap có thârn quyen
hoc don giá dt hang không theo dung don giá duçic ban hãnh, co quan tài chInh
yêu can co quan chü quân diêu chinh 1i kinh phi dt hang theo quy djnh.
- Ngun thu phi ducxc d 1ui chi thiz&ng xuyên theo quy djnh tai Dim a
Khoân 2 Diêu 5 Nghj djnh so 120/2016/ND-CP cüa ChInh phü.
3. Giao dv toán thu, chi thu?mg xuyên hai 2 nàm tip theo cüa thai kS' on
dinh: Hang näm, trong th&i kS' on djnh phan 1oi don vj, Co quan chü quan quyét
djnh giao dr toán thu, chi ngân sách cho các don vj theo quy djnh ti Diêu 18 cüa
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Thông tu nay. Trong do, di vOi di toán kinh phi Nba nuóc dt hang, giao nhim
vii cung cap djch vi sr nghip cong sr diing ngân sách nhà nurc theo so luçmg,
khôi luqng, dan giá djch vi.1 sr nghip cong duçic cap có thâm quyên ban hành hoc
d%r toán chi theo chê d quy djnh hin hânh, trong pham vi dr toán chi ngân sách
nhà nilcc duqc cap cO thâm quyên giao.
4. Khi rà soát phnmg an tr chi, tru?mg hcip dan vj không có ngun thu d
bão dam chi thi.thng xuyên, các B, co quan trung ucing và Uy ban nhân dan cap
tinh sap xêp to chirc 1i, giâi the các dan vj ho.c chuyên dôi các dan vj sang dan
vj ngoài cOng 1p, doanh nghip theo quy djnh ti Khoãn 5 vã Khoân 6 Diêu 4
Nghj djnh so 141/2016/ND-CP cUa ChInh phü.
5. Vic giao quyn tr chü tài chInh cho các dan vj ducic n djnh trong
thai gian 3 näm. Nám cuOi cüa thii k' on djnh, các dan vj báo cáo tong kêt dánh
giá tInh hInh thc hin ca chê tr chü trong 3 näm. Can ci'r vào k& qua thçrc hin
cüa th?.ii kS' truâc, nhim vii cüa näm kê hoach và thii kS' tiêp theo, các don vj
xây dirng phucing an tir chü cüa th?ii k' on djnh tiêp theo, gui ca quan quán 1
cap trên xem xét ciing vói thOi gian 1p dir toán ngân sách cüa näm kê hoch.
Tniing hcrp don vj có thay dôi v chüc nàng, nhim v11 hoc có biên dng
ye nguôn thu lam thay dOi müc d tr dam bào kinh phi chi thuing xuyên, don vj
xây dirng phuang an tr chü v tài chInh theo quy djnh ti Khoãn 1 Diêu nay dê
trInh cap có thâm quyên xem xét, phê duyt.
TrInh t1r xem xét, phân 1oti và giao quyn tir chU tài chInh cho các don vj
theo quy djnh ti Diêu 4, Diêu 5 và Diêu 21 Thông tu nay.
, , ,
Dieu 22. Che d9 bao cao hang nam
1. Dan vj sir nghip kinh t& sir nghip khác thirc hin ch d tir chü djnh
k hang nàm phãi báo cáo ye kêt qua thirc hin chê d t1r chü cho co quan chü
quân cap trén dé tOng hqp truóc ngày 28 tháng 2 näm sau (theo Phii hic so 5 ban
hành kern theo Thông tu nay).
Diii vol dan vj sir nghip kinh t, sir nghip khác trçrc thuc dja phuong
quânl, djnh hang n.m phâi báo cáo co quan chü quân cap trên dê tong hçip
ye kêt qua thirc hinchê d tir chü và báo cáo gOi SO Tai chInh truOc ngày 28
tháng 2 nàm sau dê tong hcip báo cáo Uy ban nhân dan cap tinh.
2. Các B, ca quan trung uang, US' ban nhân d cp tinh djnh k5' hang
nàm tO chüc dánh giá ye tInh hInh triên khai thrc hin co chê tir chü cüa dan vi
sIr nghip kinh tê, s11 nghip khác, ri báo cáo ye B Tài chInh tnrOc ngày 31
tháng 3 cüa narn sau (theo Ph liic sO 6 ban hânh kern theo Thông tu nay).

Diu 23. Diu khoãn chuyn tip
1. Các don vj sir nghip kinh t, sir nghip khác dâ duqc giao quyn tr chü
theo Nghj djnh so 43/2006/ND-CP ngày 25 tháng 4 näm 2006 cüa ChInh phU
quy dinh quyên tu chu, tix chiu trach nhiêm ye thuc hiên nhiêm vu, to chuc bô
may, biên chê và tài chInh dôi vol dan vj sir nghip cong l.p (Nghj djnh so
43/2006tND-CP cüa ChInh phü) nêu con trong giai doan On djrih thI nàm 2018
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chuyn sang thrc hin theo quy djnh ti Nghj djnh s 141/201 6/ND-CP cüa
ChInh phü và hung dan ti Thông ti.r nay.
2. Các don vj sr nghip kinh t, sr nghip khác dâ ducic giao quyn tir
chU giai doan 2017- 2019 theo Nghj djnh s 141/2016/ND-CP cüa Chinh phü thI
tiêp tc thirc hin theo phuong an tir chü dã ducic cap có thâm quyên phé duyt.
Tru?ing hçip trong näm 2018 don vj có thay dôi ye chirc näng, thim vi hoc có
biên dng ye nguôn thu lam thay dôi mirc d t1r dam bão kinh phi chi thtthng
xuyen, don vi xây dirng phucmg an tir chU v tài chInh theo quy djnh tai Khoán 1
Dieu 21 cüa Thông tu nay dê trInh cap có thãm quyên xem xét, phê duyt.
3. S dix qu dir phông n djnh thu nhp ctâi trIch 1p theo Nghj djnh s
43/2006/ND-CP cUa ChInh phü, nêu cèn dix den ngày Thông tu nay có hiu 1irc
thi hành thI duoc chuyên vào Qu5 bô sung thu nhp cüa don vj.
Biu 24. Hiêu hrc thi hành
1. Thông tu nay có hiu hrc thi hành k ti.x ngày 14 tháng 02 näm 2018 và
duçic áp diing thirc hin phuong an tr chü tài chInh cho don vi sii nghip kinh tê,
s1r nghip khác tir näm 2018.
2. Trong qua trmnhthirc hin, nu có khó khán, 'irângm.c dgh1 các Co
quan, don vj phán ánh ye B Tài chInh dê phôi hqp giâi quyêt./.
No'inhân:/L/'
- VP Tong BI th.r; VP Quôc hi;
- VP Chñ tjch nhxOc; VP Cbinh phü;
- Van phông Trung uorng và các Ban cüa Dàng;
- Toà an nhân. dan tôi cao;
- Viên Kiêm sat than dan tôi cao;
- Kiêm toàn nhà nixâc;
- Các BO, Ca quan ngang B, ca quan thuc Chmnh phü;
- Co quan trung l.rang cüa các Hi, doàn the;
- UBND các tinh, thành phô trirc thuc TW;
- S TC, KBNN, Cic thuê các tinh, TP trrc thuc TW;
- Cic Kiêm tra van bàn - Bô Tix pháp;
- Cong báo; Website Chmnh phü;
- Website B Tài chInh;
- Các don vi thuôc Bô TC;
- Lixu: VT, Viii HCSN. 51)0 b)

KT. BQ TRIXONG
TRIJ1NG

Trn Xuân Ha
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Phu liic s 1
(Ban hành kern theo Thông tw sd 145/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 nám 2017
cia Bó Tài chInh).
HI1(NG DAN NQI DUNG xAY DIIJ'NG QUY CHE CHI TIEU NQI BQ
CUA DON VI SI NGHIP KINH TE, SlY NGHIP KHAC
Bàn ni dung quy ch chi tiêu ni bO do dan vj sr nghip kinh t, sir
nghip khác 1p Co CC ni dung chInh sau:
1. Miic dIch xây ding quy ch chi tiêu ni b:
- To quyn chU &ng trong vic quán 19 và chi tiêu tài chInh cho Thu
trtning dan vj,
- To quyn chü dng cho can b, vién chüc trong dan vj hoàn thành
nhim vii duçic giao.
- Là can cir d Kho bc Nhà nuâc quãn 19, kim soát thanh toán các khoãn
chi tiêu cUa dan vj qua Kho bac Nba nuâc và dê các Ca quan quân 19 cap trên, Co
quan tài chInh và các Co quan thanh tra, kiêm toán theo dOi, kiêm tra theo quy djnh.
- S ding tài san dung mvc dich, có hiu qua.
- Thirc hành tit kirn, chng lang phi;
- Cong bng trong don vj; khuyn khich tang thu, tit kim chi, thu hut và
gii dugc nhüng ngithi có nàng hic trong don v.
A

A

• A

A

A

2. N91 dung xay di1rng quy che chi tieu 1191 b9:
Các don vj thirc hin ch d tr chü xây dimg quy ch chi tiêu ni b mt
so khon chi sau:
(1) Chi hoat dng chuyên môn, chi quãn 19:
- fMi vth các ni dung chi dA có djnh müc chi theo quy djnh cüa ca quan
nhà nuóc có thâm quyên: Can cir vào khâ nAng tài chinh, don vj di.rçic quyêt djnh
müc chi cao han hoc thâp han müc chi do co quan nhà nuóc có thâm quyên
ban bath.
- Doi viii cac ni dung chixa cO dnh mirc chi theo quy djnh cüa Ca quan
nba nuóc có thâm quyên: Can cü tInh hInh thirc té, dan vj xay dirng müc chi cho
phü hçip và chju trách nhim
quyêt djnh cüa mInh.
ye

Riêng don vj tr bâo dam mt ph.n chi tlnthng xuyên và dan vj do Nba
nuâc báo dam chi thtring xuyên: Can cü vào nhim viii dirge giao và kbã näng
nguôn tài chInh, dan vj dirge quyêt djnh mi'rc chi hoat dung chuyên môn, chi
quân 19, nhi.rng tôi da không vuçit qua muc chi do co quan nba nuc có thâm
quyên quy djnh.
(2) Chi cong tác phi, hi nghj theo quy djnh tai Thông tu s 40/2017ITTBTC ngày 28 tháng 4 näm 2017 cüa B Tài chInh quy djnh chê dO cong tác phi,
chê dO chi hOi nghj hoc van bàn sua dôi, bô sung, thay the (nêu co).
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Thu trithng don vi sau khi thng nht trong don vj xây dimg quy ché quàn
l và müc thanh toán cong tác phi cho can b, viên chüc và nguYi lao dng di
cOng tác theo mt trong hai hInh thüc sau:
- Thirc hin theo các ni dung quy djnh tai Thông tu s 40/2017/TT-BTC
cüa Bô Tài chInh nêu trên; riêng doi vâi don vj tir báo dam chi thu&ng xuyên và
chi dâu tu, don vi tr bào dam chi thu?ing xuyen, don vj duqc quyêt djnh mirc chi
cao hon hoc thâp hon theo quy djnh.
-, Can cü tInh chit cong vic, müc sii dting cüa các näm tnthc, tüy theo
trng dôi tuqng ci the don vj xay dmg mirc khoán cong tác phi tháng hoc
chuyén (bao gOm tiên chi phI di lai; ph cap km trü; tiên thuê phông nghi ti noi
den cong tác; chi phi khác nêu co).
Can cü tInh chat cong vic cüa chuyn di cOng tác Va trong phm vi
nguOn kinh phi duqc giao; Thu tru&ng don vj xay dirng quy chê cho can b, viên
chüc và ngithi lao dng disçic di cong tác bang phuong tin may bay, tàu hoã, Xe
0 tO ho.c phuong tin cOng cong hoc các phuong tin khác bâo dam nguyen täc
tiêt kim, hiu qua.
Xây drng quy ch khoán kinh phi sü ding 0 to khi di cong tác; khoán tin
tir tüc phucing tin di cOng tác; khoán tiên cong tác phi theo tháng cho can b,
viên chirc và nguiYi lao dng trong don vi.
Chrng ti'r d thanh toán cong tác phi cho can b viên chüc di cong tác là:
Giây di du?mg cüa ngtrri di cong tác có k duyt cüa Thu tru&ng co quan ci1 can
b di cOng tác va có dóng dâu xác nh.n cüa co quan, don vi noi den cong tác
(hoac cUa khách san, nhà khách noi liru trü); hóa don, chIrng tir mua ye hqp
pháp theo quy djnh cüa pháp 1ut khi di cong táC bang các phuong tin giao
thông hoc giây biên nhn cüa chü phuong tin; hóa don, chüng ti'r thanh toán
khác theo quy djnh ti Thông tu sO 40/2017/TT-BTC nêu trên.
(3) Chi tiêu hOi nghj và tip khách:
Can cü vào ch d hin hành cüa Nhà nuóc, don vj quy djnh mirc chi hi
nghj do don vj to chüc; quy djnh c%i the dOi tuclng và müc chi tiêp khách den
giao djch vâi don vj.
(4) Sü diing van phông phm:
Can cü mrc si:r ding van phông phm cüa tmg can b, viên chirc hoc
tüng phóng, ban, b ph.n (but viêt, giây in, giây phô to, mrc in, mirc phOtocopy,
cp drng tài lieu...) cüa các näm truóc, don vj có the xây dirng mirc khoán bang
hin v.t cho tüng cá nhan, phông, ban, b phn hoc khoán bang tiên trên co s
müc khoán bang hin vet.
(5) V sir diing din thoi:
- V sir ditng din thoi ti cOng sâ: Can cü thirc t sü diing din thoi tai
co quan trong các nAm truâc don vj xây dirng mrc khoán kinh phi thanh toán
cu&c phi str diing din thoai don vj phü hçip vói tmg phông, ban, b phn...
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- V sü ding diri thoi Cong vti tai nhà riêng và din thoai di dng: Tiêu
chuân trang bj din thoi và chi phi mua may din thoi, chi phi lap d.t và hôa
mng dan vj thrc hin theo dung quy djnh hin hành ci1a Nhà rnrâc. Riêng müc
thanh toán tiên cuc phi din thoi, dan vj ti báo dam chi thi.r&ng xuyên và chi
dâu tu và don vj tir bão dam chi thu&ng xuyen, chi phi din thoi có the xây
drng mrc cao han ho.c thâp han so vói quy djnh.
DM vOi trung hçip không dü tiêu chun trang bj din thoi c djnh ti
nha riêng và din thoai di dng theo quy djnh trén, nhung trong thrc tê xét thây
can thiét phâi trang bj dê phiic vi cong vic chung thI Thu trung dan vj dixçc
ma rng dôi tuçlng duçic cap tiên dê thanh toán tiên cuâc phi sir d%ing din thoai
cho phü hçrp (riêng tiên mua may, chi phi lap dt và hôa mng may do cá nhân
phái tr thanh toán).
(6) V sü ding din trong Ca quan:
Dan vj xây drng quy ch quy djnh v vic si:r diing diu hôa rthit d,
din thäp sang trong ca quan; không si'r ding din phic vii cho nhu câu cá nhân.
(7) V sir ding ô to phçic vi cOng tác:
Cäncir quy djnh hin hãnh cüa Nhà nucc, don vj xây dtmg quy ch quy
djnh cii the các dôi tirçing duçic sü diing xe ô to hin có cüa don vj hoc thuê xe
djch vi, khOng sü dicing xe 0 to phc vi cho nhu câu cá nhân. Quy djnh c1i the
vic xü l dOi vói các tru&ng hqp sü diing xe ô tO không dung quy djnh.
(8) Thanh toán các khoán chi phi nghip vii chuyên mOn:
Chi phi nghip vi chuyên mon cüa mi linh vrc có dc dim riêng, trên
co sa djnh müc kinh tê k5 thu.t va müc chi hin hành, dan vj xây dirng quy chê
quàn l, thanh toán các khoân chi ng1iip vii cho phü hcip khâ näng nguôn tài
chinh và bâo dam hoàn thành nhim vi,i dugc giao.
(9) Hott dng djch vi sir nghip cong không sü ding kinh phi ngân sach
nhà nuac và các hot dng djch vii khác:
Don vj si nghip có hot dng djch vi, xây drng quy ch quãn l hoat
dng djch vi theo nguyen tàc quân l thông nhât; Thñ tnthng dan vj sir nghip
chju trách nhim truâc co quan quán i cap trên ye mci mt hot dng thu, chi;
müc thu.
Quy djnh vic sü diing, quãn 1 tài san cüa dan vi cho hot dng djch vii;
duy tu và s1ra chüa tai san cO djnh dung trong hot dng djch vçi; quy djnh nghia
vi np thuê theo quy djnh cüa pháp lut dôi vai các don vj trirc thuc.
Di vói quàn 1 hot dng djch viii, dan vj có th xây dirng quy ch khoán
thu, khoán chi dôi vói cac phông, ban, don vj trrc thuc nhung phai bão dam
day dñ chirng tü kê toán theo quy dinh cüa pháp lust; quy djnh t l trIch np
cüa dan vj trrc thuc dOi vói don vj dê thirc hin các nhim vii chung và ducic
tInh vào chi phi cüa hott dông djch vi cüa dan vj tr'çrc thuc, dam bâo nguyen
täc phü hçip vói chi phi chung cüa don vj.
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Khi xay dimg dr toán vâ trong qua trInh hot dng djch vi don vi phài
xác djnh day dü cac yeu to chi phi, báo dam nguyen täc bü däp dtrçcc chi phi vâ
có tIch lu5.
(10) Quy djnh mua sm tài san nba nuóc ti don vj:
Quy djnh ci th vic mua sam, bâo duäng thu&ng xuyên tài san, thanh l
tài san cüa don vj.
(11) Quy djnh trIch 1p và sir diving các qu5': Qu phát trin hot dng si
nghip; Qu bô sung thu nhp; Qu5 khen thu&ng và Qu5 phüc lcii; Qu khác
theo quy djnh cUa pháp lut (neu co).
Di vi Qu5 b sung thu nhp d chi b sung thu nhp cho ngithi lao
dng trong näm vâ dr phông chi bô sung thu nhp cho ngu?i lao dng nàm sau
trong tmng hcip nguôn thu nhp bj giâm:
Don vj xây dimg phxong an chi b sung thu nhp cho ngithi lao dng
trong näm cho tüng can b, viên chüc và lao dng hcip dOng theo nhim viii, kêt
qua cong vic disqc giao, nguOn thu dem 1i cho don vj hoc theo bInh bâu A, B,
C, hoc theo h so liiong hoic phizang an khác.
Vic chi b sung thu nhp cho ngithi lao dng trong don vj duçic thc
hin theo nguyen tác gall vói so luçing, chat hxcing và hiu qua cong tác, ngithi
nào có hiu qua cOng tác cao, có dóng gop nhiêu cho vic tang thu, tiêt kim chi
duçic hrnmg cao hon va nguçic li. H s thu nhp tang them cüa chüc danh lãnh
do don vj tôi da khOng qua 2 lan h so thu nhp tang them bInh quân thirc hin
cüa ngi.thi lao dng trong don vj.
(12) Quy djnh vic xü 1 vi phm di vâi các tru&ng hgp khi sü d'çing
vucyt müc khoán; tiêu chuân, djnh müc quy djnh.
(13) Các quy djnh khác (nu co).
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Phu itic s 2
(Ban hành kern theo Thông tw so 145/201 7/T7"-BTC ngày 29 tháng 12 nám 2017
cza Bô Tài chIn/i)
Co quan quãn 1 cp trên
Don vj...
PHU€NG AN TU CHU CUA D(IN Vi SIJ NGHIIP KINH TE, S1J NGHIP KHAC
GIAI DOAN
(DIrng cho dc,n vj sr nghip cdp III báo cáo ccr quan quán lj cap trên,)
- Can cü Quyt djnh s ... cüa ca quan quàn 1 cp trên quy djnh ch(rc
näng, nhim vi cüa dan vj;
- Can cü Quy& djnh s ... cüa ca quan quãn 1 cp trén giao chi tiêu biên
chê (neu có);
- Can cir Quyt djnh s&.. cüa ca quan quân l' cp trên giao nhim vii cüa
näm ..., chi tiêt tüng nhim vi dixçic giao;
- Can cü Nghj djnh s 141/2016/ND-CP ngày 10 tháng 10 nãm 2016 cüa
ChInh phü quy djnh co ché tir chü cüa don v sir nghip cong 1p trong linh virc
sr nghip kinh tê và sir nghip khác; Thông tij so 145/2017/TT-BTC ngày 29
tháng 12 näm 2017 cüa Bô Tài chInh hizóng dan co chê tài chInh cüa dan vj sr
nghip cong 1p theo Nghj djnh sO 141/2016/ND-CP cüa ChInh phü; dan vj báo
cáo phuong an tr chü giai doin... nhu sau:
I. EDánh giá tInh hInh thrc hin co ch tr chü cüa giai don triró'c
(tnthng hgp don vj mói thãnh 1p thI không phâi dánh giá phân nay).
1. V nhim v11; t chi'rc b may; s luqng can b, viên chüc và lao dng
hqp dOng
Trong do nêu rô nhim v1i, th cht'rc b may duqc giao theo quyt djnh cüa
có thâm quyên; so can bO, viên chIrc, lao dng hp dOng dâu nam/sô dtrc
cap có thâm quyên giao; sO thrc hin trong näm; tang, giám (báo cáo chi tiêt
theo tüng näm).

cap

V nhim v1i dixçic giao hang nãm (chi tit trng nàm): Kê chi tit các
nhim vt dixçic giao; nhim vl1 giao cho các don vj trirc thuc; nhim v11 dan vj
tu thuc hiên. TInh hInh thuc hin nhiêm vi, khôi luqng, chat lung cOng vic
hoàn thành, nghim thu (chi tiêt theo trng nhim v11 nêu trên).
2. V thirc hin các chi tiêu tài chInh thu, chi giai don tr chü (chi tiêt
theo timg näm)
- V müc thu các khoán phi, l phi thu theo quy djnh cüa cp có thâm
quyên; ye dan giá thirc hin nhim vi ngãn sách nba nuOc (NSNN) dt hang, giao
nhim vi cung cap djch vi sr nghip cong theo quy djnh cUa cap có thâm quyên
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ban hành; các khoân thu hot dng djch viii sr nghip công, djch vii khác do dan
vj tr quyêt djnh;
- Thu, chi thithng xuyên.
- Chênh Ich thu, chi thuing xuyen nám trich 1p các qu5'.
- V tng thu nhp tang them cüa don vj; thu nhp tang them bmnh quân
cüa ngirôi lao dng trong nãm cüa don vj:... dôngltháng; h so tang thu nhp
bInh quãn: . . . lan (theo tüng nam); trong do: Ngiz?ii cO thu nhp tang them cao
nhât ... triu dôngltháng; ngrn1i có thu nhp thng them thâp nhât... triu
dôngltháng.
3. Ngun tài chmnh clii nhim vi không thixng xuyên; chi nhim vii không
thu?mg xuyên (chi tiêt theo trng nguôn kinh phI).
4. Nhüng khó khàn, tn tai, kin nghj.
II. Báo cáo phtrorng an tiy chü giai doin tip theo
1. V nhim vi, t chüc b may, s luçmg can b, viên chirc và lao dng
hqp dông.
Trong do nêu rô nhim viii, t chc b may di.rçic giao theo quyt djnh cüa
cap có thâm quyn; tng so can b, viên chcrc, lao dng hqp dông.
V nhim vçi thrc giao chi tit trng nhim v ducic giao; trong dO nhim
vii Nhà nuc dt hang, giao nhim v1i cung cap djch vii sr nghip cong sir diing
kinh phi NSNN (kê chi tiêt trng djch vti s1r nghip cOng duçic dt hang, giao
thim vti nêu có); nhim vi hoat dng djch vi sir nghip cong. djch vv khác;
nhim v thu phi, l phi...
2. V müc thu phi, l phi; thu djch v11 sir nghip cOng sü ding kinh phi
NSNN; thu hot dng djch v11 sir nghip cOng. djch v11 khác.
3. V dir kin ngun tài chInh thu, chi thng xuyên nàm d.0 thii kS' on
djnh phân loi (theo biêu kern theo):
- Ngun tài chinh chi thxng xuyên.
- Chi thuing xuyên theo ni dung chi và theo các ngu6n thu.
- Dr kin chênh lch thu, chi thu?mg xuyên trIch 1p các qu5 vá chi thu
nhp tang them (nêu co).
4. Diz toán ngun thu, chi nhim vii khOng th.thng xuyên (clii ti& theo tirng
nguôn): Nguôn NSNN cap cho các thim vi khOng thu&ng xuyên (chi tiêt ti'rng
loai kinh phi); nguôn thu phi duçic dê 1a chi thim vii khOng thithng xuyên;
nguôn von vay, vin trq, tài trçi theo quy djnh cüa pháp 1ut; nguOn khác.
DOi vi don vj tir bão dam chi thing xuyên và chi du tu (báo cáo cã dir
kiên nguOn thu, chi dâu tu).
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5. Xác dinh mirc do tii chü tài chInh:
Can cü vào dr toán thu, chi näm dAu thii kS' n djnh và ni dung hithng
dn ti Thông tr sO 145/201 7/TT-BTC ngày 29 tháng 12 näm 2017 cüa B Tài
chInh huóng dan co chê tâi chInh cüa don vj sr nghip cOng 1p theo Nghj djnh
sO 141/2016/ND-CP cüa Chinh phü, dan vj xác djnh phân loai don vj s1r nghip
là don vj... ; so kinh phi NSNN bão dam chi thu&ng xuyên... triu dông (hoc
kinh phi Nhà nuâc dt hang, giao nhim vii cung cap djch viii sr nghip cong sir
ding NSNN nêu xác djnh duqc ti th&i diem báo cáo; kinh phi ngân sách ho trci
chi this?ng xuyen (neu co); kinh phi chi thu&ng xuyên tü nguôn thu phi theo
Lut PhI, l phi phân duçic de 1i chi thuông xuyên theo quy djnh, tüy theo trng
1oi hInh don vj dê xác djnh nguôn kinh phi cho phü hqp).
(Các BiJu sJ lieu báo cáo kern theo)

THU TRIIÔNG DON VI
(kj ten, dóng dJu)
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Biu báo cáo 01 kern theo Phi hic s 2
DTT TOAN THU, CHI NGAN SACH NHA NU'OC (NSNN)
NAM...
Don vj: Triu dng
Ba nAm trithc lin k
TT

Noi dung

Thirc hiên
nam

Thtrc hiên
nam

- .
Nam triroc lien
kex
Dir toan

1
A
I
1
2

a
b

6
7

2

3

Uó'c
thirc hiçn
4

Dir kin
näm du
tho'i ky
n dinh
phân loai
5

Nguôn thu, chi thiràiig xuyên
Ngun thu
Nguon thu tir hot dng dch vi si,r nghip công, djch vi khác
Ngun NSNIN dtt hang cung cap djch vi s nghip cong theo giá tInh dii
chi ghi
Nguon NSNN dt hang cung cap djch vii sir nghip cong theo giá chua tinh
dii chi phi, trong do:
Nguôn thu ti'r cung cap djch vi sir nghip cOng theo giá chua tInh dii chi phi
NSNN h trçY phân chi phi chua két câu trong giá djch vi sir nghip cOng
NSNN cp chi thurng xuyên bO may trên c s0 s6 krçing ngu?ii lam vic va
djnh mirc phân bô dir toán theo quyêt djnh ciia cap có thâm quyn (di vài
dmi vj do Nhâ ni.râc bão dam chi thixng xuyen)
Ngun thu phi theo Lut phi và lé phi (Phn diiçrc d 1i chi thu?mg xuyen
theo quy dnh)
NSNN h trçr mt phân chi thirrng xuyên, do nguôn thu phi theo Lust phi
và 1 phi d 1?i chi theo quy djnh không dii chi thurng xuyén (dôi vâi dan vj
tir bâo dam mt phân chi thithng xuyên tir nguôn thu phi, không cO nguôn
thu hot dng djch vii sir nghip cong, djch vii khác)
Ngun thu ti ho?t dng khác (nêu co)
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Ba nãm tru*c lin k
IT

Nçi dung

Thirc hiên
nam'

Thtrc hin

•
,
Nam trtwc lien ke
-

Dir toan
1

2

3

U'frc

DIFkin
nàm du
thô'i
on djnh
phãn Ioai

thirc hiçn
4

5

Ngun NSNN giao nhim vi cung cap djch vi si nghip cong (trong
tnr?Yng hqp chua CO djnh mtrc kinh té-k thut và chua có giá do c quan cO
8
thâm quyên ban hành nêu co)
II Clii thirung xuyên (=11.1 =11.2)
11.1 Clii throng xuyên theo ni dung clii, gôm
1 Chi tin hrcng, tin công, các khoân phii cap, dóng gop theo lucrng
2 Chi hoat dng chuyên mon cung cap djch vi sj nghip cong
3 Chi thijc hin cong vic, djch vi và thu phi
4 TrIch khiiao tài san c djnh
5 Chi quán !2
6 Chi thuin xuyen khac
Chi tir nguôn NSNN giao nhim vij cung cap djch vi sir nghip cong (trong
tnr&ng hqp chira có djnh mirc kinh tê-k5 thut và chua co giá do cci quan Co
thm quyen ban hãnh nêu co) ti diem 8 mic I nêu trên
11.2 Clii thiron4r xuyen theo cdIc nguiin thu:
1
Chi tir nguOn thu hoat dng djch vi sir nghip cOng, djch vi khác
Chi tr ngun NSNN dtt hang cung cap djch v sir nghip cong theo giá tInh
2 dOchiphI
Chi tr ngun NSNN dt hang cung cp dch vu sr nghip cong theo giá
3 chua tInh dü chi phi
Chi tr ngun NSNN cap chi thumg xuyên cho dn vi do Nhà nuâc bão
4 dam chi thii?ng xuyen
5 Chi thirc hin cOng vic, djch vi và thu phi (phân dê 1i chi thu?mg xuyên)
Chi NSNN h trçi mt phân chi thung xuyên (dôi vâi dcin vj t1r bão dam
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Ba nãm trir(ic lin k
TT

N91 dung

Thirc hin
nam

Thirc hién
nam

Nam triric lien ke
Dutoan

1
mt phAn chi thi.rng xuyên tr ngun thu phi, không có ngun thu hot dng
6 djch vii sir nghip côn, djch vi khac)
7 Chi ho?t dng khác (neu co)
Chi ho?t dng cung cAp djch vi su nghip cong do Nhâ nuàc giao nhim vi
(trong trumg hqp chua có danh m1c, djnh mrc kinh tê k5 thut và chua có
8
giá duçic c quan có thâm quyën ban hành)
III Müc d3 ly' bão dam chi thwo'ng xuyen (%) *
[ Miic I(1+2+3a+5+7)/Miic II.!]
Phân phi kt qud tài chinh (Tong nám (chênh 1ch thu, chi thwông xuyen
tr(ch 4p cdc u9: Myc I— Myc III)
(khóng bao gôm chênh lch thu, chi nguôn NSNNgiao nhim vy cung cap
dch vy sw nghip cong tgi sO thi tt 8 myc I, myc II nêu trên, chi theo thrc
té nhw nguOn kinh phi chi nhim vy khOng thw&ng xuyen)
I TrIch 1p qu phát trin hoat dông sr nghip
2 TrIch 1p qu b sung thu nhp
3 TrIch 1p qu khen th.thng, qu5 phüc lçii
4 Trich 1tp qu5 khác (nu co)
V Thu nhIp tang them blnh quân cáa don vj
1 Duâi 01 lan luong
2 Thllândên2lânhwng
3 Tir trén 2 lan dn 3 1n lucing
4 Tü trén 3 lan luo'ng
Ngu?ii có thu nhap tang them cao nhAt cüa dcin vi

2

3

U'oc
thirchiçn
4

Dir kin
näm du
thot ky
on dinh
phânloai
5

LAn

Triu
dong/thang
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Ba nám trirac 1in k
TT

Ni dung

Ngu?i có thu nhp tang them thp tht cüa dan vj
B

Thirc hien
nam

1
Triéu
dngItháng

.

Thirc hiçn
nam

2

Nàm trthc Iin k

Dutoán

Uc
thic hiên

3

4

Drkin
nam dau
thô'i k)'
n dinh
phân 1oi
5

Nguôn thu, chi nhim vti không thirô'ng xuyên
(Chi tit theo trng ngun kinh phi)
Ghi chü: Biu báo cáo nêu trên ni dung nào có s 1iu mâi phái báo cáo.
- S thir tr 2, 3 Miic I, s thu tr 2, 3 M%lc 11.2, phn A v báo cáo ngun NSNN dt hang cung cp djch vi sr nghip công:
Tii th?i diem 1p báo cao, näm nào có so 1iu kinh phi mOi báo cao, nàm nào chija xác djnh duçic kinh phi dt hang thI dan vj
không phái báo cáo.

- S thi'r tir 2 Miic I, s thu tr 2 Miic 11.2, phn A: Dan vj sl:r nghip kinh t, sir nghip khác tir bâo dam chi thu?mg xuyen
và chi dâu tu báo cáo nguôn NSNN dt hang theo giá tInh dü chi phi (gm: Chi phi tiên luang, chi phi trirc tiêp, chi phi quân l
va chi phi khâu hao tài san cô dinh); dcm vj sr nghip kinh tê, sr nghip khác ti,r bâo dam chi thung xuyên báo cáo nguôn
NSNN dt hang theo giá tInh dü chi phi (gôm: Chi phi tiên hrcing, chi phi trc tiêp, chi phi quãn l2).
- Si thu tir 3 Miic I, s thir tir 3 Miic 11.2, ph.n A: Dan vj sir nghip kinh t, sir nghip khác tu báo dam mt phân chi
thi.thng xuyên (do giá, phi djch vii sr nghip cong chixa kêt câu dü chi phi, duqc Nhà nuc dt hang, giao nhim. vi cung cap djch
vi s1r nghip cong theo giá, phi chua tInh dü chi phi) báo cáo nguôn NSNN dt hang theo giá chua tInh dU chi phi; ngân sách ho
trçi phân chi phi chua kêt câu trong giá djch vi sr nghip cong.
- Miic III: Chi tInh müc d tir báo dam chi thuing xuyên cho nàm du th?ji k' phãn 1oi dan vj & ct 5.
- Biu mu báo cáo 01 kèmtheo Phu luc s 02 nêu trên là báo cáo chung; các dan vj can cü nguôn thu, chi cüa ti'rng 1oi
hinh don vj quy djnh tü Diéu 12 den Diéu 15 Nghj djnh so 141/20161ND-CP cüa ChInh phü, Thông tu so 145/201 7/TT-BTC cüa
B Tái chInh, de báo cáo các ni dung & Biêu 01 nêu trén.
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Biu báo cáo 02 kern theo Phii h4ic s 2
DII TOAN CHI TIET KINH PHI NGAN SACH NHA NIIOC DiT HANG,
GIAO NHIM VJ CUNG CAP D!CH VJ S NGHIP CONG
NAM...
Don vj. Triu dng

STT

1

a
b
2

a
b

Noi dung

S hro'ng, khi
hrong dich vu
.;
siy nghiçp cong

Don gia,
Gia dat hang

Kinh phi NSNN
dat hang/giao
nhiçm vIiI

1

2

3

4

A

.,

..

..

Ngun NSNN dt hang cung cap dlch vi sir nghip cong theo
giá tInh dü chi phi (gm: chi phI tin hrong, chi phi trirc tiêp,
chi phi quail 1 và chi phi khu hao tài san cô djnh)
Danh mjc djch vti sij nghip cong.
Danh mi1c djch vi sir nghip cOng.
Ngun NSNN dt hang cung cp djch vi sij nghip cong theo
giá tInh dü chi phi (gôm: chi phi tin hro'ng, chi phi trrc tip,
chi phi quail 1)
Danh mic djch vi sii nghip cOng...
Danh mvc djch vii sir nghip cong...

a
b

Ngun NSNN dt hang cung cp djch vi sr nghip cong theo
giá chira tinh dü chi phi
Danh rrnic dich vi sr nghip cOng...
Danh mvc djch vi sir nghip cOng...

4

Nguon NSNI glao nhiçm viii cung cap d!ch viii sir nghiçp cong

3

Don vi
tinh

T

'A

•

A

30

STT

a
b

Ni dung

Don vj
tinh

S lirçrng, khi
hrçing dich viii
s,,r nghip cong

DOn giá,
Giá dit hang

Kinh phi NSNN
dat hàng/giao
nhim vii

1

2

3

4

quan có thm quyn ban hânh)
Danh miic djch vi sir nghip cong...
Danh miic djch vi sj nghip cong.

Ghichü:
So thu tir 1: Don vj sir nghip kinh tê, sir nghip khác tr báo dam chi thix&ng xuyên và chi dâu tu báo cáo
So thu tr 2: Dan vj sir nghip kinh tê, sir nghip khác tr bão dam chi thithng xuyên báo cáo.
So thu tr 3: Don vj sii nghip kinh té, sir nghip khác tr bâo dam mt phãn chi thi.thng xuyên báo cáo.
So thu tu 4 Dan vi bao cao dich vu su nghiép cong ducic giao nhiêm vu chua co dmh muc krnh tê -k5 thuât va chuxa co gia do co
quan có thâm quyên ban hành, ct 3 và ct 4 theo dir toán duçic phê duyt.
Ti thôi diem 1.p báo cao, chija xác djnh duçic kinh phi NSNN dt hang, giao nhim vi cung cap djch vii s1r nghip cong don vj
không phái báo cáo.
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Biu báo cáo 03 kern theo Phu hc s 2
KINH PH! NGAN SACH NHA NIXOC DiT HANG, GIAO NHIM Y
CUNG CAP D!CH VJ S NGHIP CONG
(Ba näm trir&c 1in k và närn du thôi k' n djnh phãn 1oii)
Do vj. Triu c1ng
Ba näm trir&c Iin k

TT

Ni dung
Thrc
hicn narn

Thirc
.:
hiçn
11am...

.
Narn triro'c hen ke

Drtoan
1

a
b
2

a
b
3
a

U'óc
thirc hien

Näm
daU
thôi
ky on
dinh
phân
bat

Ngun NSNN dt hang cung cp djch vi sr nghip cong theo giá
tInh dü chi phi (gom: chi phi tiên krong, chi phi tWc tiêp, chi phi quân
1 và chi phi khâu hao tài san cô djnh)
Danh mic djch vi su nghip cong...
Danh miic djch vi sir nghip cong
Ngun NSNN dt hang cung cp djch vçi sr nghip cong theo giá
tInh thi chi phi (gom: chi phi tiên 1ung, chi phi trirc tiêp, chi phi quãn
1))
Danh mi1c djch vii sir nghip cong...
Danh mic djch vi sr nghip cong...
Ngun NSNN dt hang cung cp djch vu sij nghip cong theo giá
chira tInh dü chi phi
Danh miic djch vi sr nghiép cong...
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Ba nàm trtrrc lin k
TT

Nôi dung
Thirc
hien nam

Thirc
.;
hiçn
nam...

- trtro'c lien ke
Nam

Dirtoan
b

4

a
b

U&c
.
thtrc hien

Näm
du
tnoi
ky on
dinh
phân
ioai

NSNN h trçl phn chi phi chua kt cu trong giá djch vi sr nghip cong
Danh mic djch vi sr nghip cong...
Ngu6n thu tr cung cp dlch vi sir nghip cong theo giá chua tfnh dü chi phi
NSNN h tro phn chi phi chira kt cu trong giá dch vi sir nghip cong
Ngun NSNN giao nhim vu cung cp d1ch vi sr nghip cong (trong
trithng hçip chua có djnh mirc KT-KT và chua có giá do ci quan có
thâm quyên ban hành)
Danh mic d:ch vt sr nghip cong...
Danh milc djch vi si nghip cong...

Ghi chü:
So thu tu 1: don vj su nghiép kinh té, sir nghip khác t1r bão dam chi thuimg xuyên và chi dâu ttr báo cáo.
So thu ti.r 2: dan vj s1r nghip kinh tê, sir nghip khác tir báo dam chi thi.thng xuyên báo cáo.
So thu tir 3: dan vj su nghiêp kinh tê, sr nghip khác tir báo dam mt phân chi thu&ng xuyên báo cáo.
Ti th&i diem 1p báo cáo, nàm nào chua có kinh phI NSNN dt hang cung cap djch vi sir nghip cOng don vj khOng phái báo cáo.
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Biu báo cáo 04 kern theo Phi liic s 2
DV' TOAN THU, CHI HOAT BONG D!CH VJ S1J NGHIP CONG, D!CH VJ KHAC vA PHI, L PHI
NAM

Don vj: Triu dng
Ngun thu
(ba nàm tnic lien kê và näm du thai kS'
on dmh phãn loai)
TT
Ni dung

TH
näm...

TH
näm...

Näm tru*c
.A
A
hen ke
Dr toãn U'ó'C TH

1

2

3

4

Dir kiEn
nAm dU
TH
TH näm...
thôi k
näm
dnh phân

Ioai
5

S d Ii chi
(ba näm triiàc 1in k và näm dAu thai kS'
n djnh phãn 1oi)

Np NSNN
(ba näm trtràc lien k và näm dâu thai k'
6n djnh phan 1oi, nu cö)

6

7

Nm tru*c
A
A
lien ke
Dir tom

U'rc TH

8

9

Dir kin
nAm du
thol k
djnh phãn

Ioai
10

TH
näm...

11

TH
nm...

12

Nàm trirorc
in k
Dir toán

U'&c TH

13

14

Dir kin
thoi k
djnh phân

Ioi
15

Nguiin thu tr hot
dng djch vtl sy
nghip công, djch
vu khác
(chi ti& tirng lo?i
dich vi)
Dich vu...
Djch vu...
2

a
b

Ngun phi, 1 phi
(chi tit theo trng
ioi phi, lé phi)
Tng thu phI, 1 phi
Phi...
Phi...
Tong phi thwc dé lal
chi, chi tit:
Clii thzthng xuyên
Chi nhiêm vy khong
thu-ô72g xuyen
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TT
Ni dung

Np NSNN
Ngun thu
(ba nAm truàc lien k và näm du thii kS'
(ba näm tnràc 1in k vã nàm dAu th&i kS'
6n djnh phân loai, nu co)
n djnh phãn Ioai)
Dy kin
Dy kin
Näm tru*c
Näm tru*c
nAm du
näm du
TH
TH
TH
TH näm...
lien k
hen k
thai k
th&i k3r
näm
näm... nm...
dnh phãn
dinh phn
D toän Uórc TH
Dir toán U'órc TH
Ioi
1

3

2

3

4

5

6

7

8

9

10

St d li chi
(ba nm tnrâc lin k vã nAm du thi k'
n cllnh phân loi)
Dir kin
Näm trtr&c
TH
TH
nAm u
lin k
näm... nm...
thôi k
11

12

Dy toán

U(5C TH

13

14

dinh phán

15

Ngun thu hoat
dng khác (nlu cO)
(Chi tit tmg
hoat c1ng)
Hoat dông...
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Phii itic s 3
(Ban hành kern theo Thông tu' so 145/201 7/TT-BTC ngày 29 tháng 12 nám 2017
cña Bó Tài chIn/i)
TEN CO QUAN...

BAO CÁO
TONG HP PHITONG AN PHAN LOJ TII CHU TAI CHINH VA
DI)' TOAN THU, CHI CUA CAC DON VI SI)' NGHIP KINH TE,
SI)' NGHIP KHAC GIAI DON
(Dung cho don vj dir toán câ'p II báo cáo don vj dr toán cá'p I, doii vj dt toán
cap i báo cáo cct quan tài chInh cIrng cap)

I. Dánh giá tInh hInh thiyc hin co ch tir chü cüa giai doin trlthc
1. Danh giá chung: TInh hInh thirc hin co ch tir chü cüa các don v s1r
nghip kinh tê, sr nghip khác trl:Tc thuc theo Nghj djnh so 141/2016/NDCP
ngày 10/10/2016 cüa ChInh phü quy djnh co chê tr chü cüa don vj sr nghip
cong l.p trong linh vIc s%r nghip kinh té và s1r nghip khác.
2. Dánh giá C11 th&
a) V thrc hin nhim vii; t chiic b may; s luçrng can b, viên chirc và
lao dng hcip dông cUa các don vj sir nghip kinh té, sir nghip khác trirc thuc
(chi tiêt theo ti'rng nàm).
b) TInh hInh chp hành chInh sách ch d và các quy djnh v tài chInh cüa
nhâ nutc cüa các don vi sr nghip kinh tê, sir nghip khác nhu ye müc thu các
khoãn phi, l phi thu; các khoân thu djch vi,i sir nghip công, djch vi khác; don
giá nhim v11 cung cap dch vi sir nghip Cong do Nhà nuóc d.t hang; tInh hInh
chap hành các ché dO tài chInh; quy ché chi tiêu nOi bO cüa các don vj...
c) V giao quyn tii chü tài chInh cho các don vj sr nghip kinh t, sr
nghip khác trrc thuOc (theo sO lieu thrc té tgi thai diem báo cáo)
Tng s các don vj sr nghip kinh t, sr nghip khác. .....don vj
Trong do: S6 lucing các don vj sr nghip kinh t, sir nghip khác thrçic
giao tr chü:
don vj, gôm:
- S don vj tir bâo dam chi du tu và chi thm'ing xuyên. ....don vj
- S don vj tir bào dam chi thithng xuyên.....don vj
- S don vj tir báo dam mOt phn chi thuông xuyên:
- S don vj do Nhà nixóc bâo dam chi thithng xuyên:

don vj
don vj.
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d) V thtrc hiên cac chi tiêu tài chInh thu, chi giai don tr chü (chi tiêt
theo tüng nàm)
- Ngun thu, chi thuông xuyên (chi tit theo trng ngun thu, ni dung chi)
- Phân phi kt qua tâi chInh trong näm (chênh lch thu, chi thtthng xuyên
trIch các qu5').
- V tmnh hInh chi trá thu nhp tang them cho ngisôi lao dng: S6 &m vj có
h so thng thu nhp duài 1 lan krang.....dan vj; so dan vj có h so tang thu nhp tü
llân-21ân1uang.....danvj;sôdanvjcóhsôtängthunhptirtrên2-3lân
krang.....dan vj; so dan vj có h so tang thu nhp tü trên 3 lan krang: .... dan vi.
Dan vj có ngu1i thu nh.p tang them cao nhât là .. ... dông/tháng (ten don vi). Dan
vj có nglrôi thu nhp tang them thâp nhât là .....dông/tháng (ten don vj).
d) Ngun tài chInh chi nhim vii không thu?ing xuyên.
e) Nhitng khó khän, tn ti, kin nghj.
II. D xut phirong an phân 1oii tir chü cho các don vj sir nghip kinh
t, si nghip khác giai doin tip theo
1.Ngun tài chInh chi thithng xuyên (chi tit các ngun).
2. Chi thumg xuyen (chi tit ni dung chi và theo nguôn tài chInh).
3. D xut phuang an phân loi các don vj sir nghip kinh t, sr nghip khác:
Tng s don vj sr nghip kinh t, sir nghip khác giao tir chü tâi chInh
giai doin tiêp theo:
dan vj, gôm:
- S don vj tr bâo dam chi du tu và chi thi.ring xuyên.....dan vj.
- S dan vj tr báo dam chi thu&ng xuyên. ....don vi.
- S dan vj tr báo dam mt phn chi thi.r&ng xuyên:
- S dan vj do Nhà nithc báo dam chi thu&ng xuyên:

dan vj.
don vj.

(s lieu báo cáo kern theo).
NGIJfl LISP BAO CÁO
(K$ ten)

THU TRUONG CO QUAN
(Kj ten, dóng dáu)
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Biu báo cáo 01 kern theo Phii Itic s 3
BIEU TONG H(P DI) TOAN THU, CIII NGAN SACH NHA NU'OC
CUA CAC D(IN VI SI) NGHIP KINH TE, SI)' NGHIP KHAC
NAM...
Do'n vi.' Triêu dn
Ba nám trir(rc 1in k
Ni dung

Til näm

TH näm

Nãm tru*c 1in k
Dir toán

4

Ngun thu, chi thirô'ng xuyên
Ngwin thu
Ngun thu tr hoat dng djch vii sir nghip công, djch vi khác
Ngun NSNN dt hang cung cp djch vu sr nghip cong theo giá
tinh dü chi phI
Nguon NSNN dt hang cung cap djch vt sir nghip cong theo giá
chua tinh dü chi phi, trong do:
Nguôn thu tü cung cp djch vii sr nghip cong theo giá chua tinh dü
chiphI
NSNN h trçi phn chi phi chua kt câu trong giá djch vi1 sr nghip
cong
NSNN cap chi thuing xuyên bO may trên c sâ so hrcmg ngithi lam
vic và djnh mirc phân bO dr toán theo quyêt djnh cUa cap cO thâm
quyôn (dOi vài dcn vj do Nhà rnâc báo dam chi thu?mg xuyen)

6

Ngun thu phi theo Luat phi và 1 phi (Ph.n duçic d lai chi thuông
xuyên theo quy dnh)
NSNN h trV mt phán chi thu?ing xuyên, do nguôn thu phi theo
Lut phi và l phi dê Iai chi theo quy djnh không dü chi thi.rng
xuyên (doi vOi &Yn vj t%r bâo dam mOt phân chi thithng xuyên tir

A
I

i
2

a
b

U'ó'c TH

Dir kin
nàm du
thôi k)' n
dinh
phân 1oi
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Ba näm tru*c 1in k
Ni dung

TH näm

TH näm

Näm trithc 1in k
Dir tom

U(rc TH

Dir kin
näm du
thô'i
on
djnh
phân 1oii

công, dlch vu khác)
Ngun thu tii hoat dng khác (nu co)
Ngun NSNN giao nhim vi cung cp djch vi sir nghip cong
8 (trong trix&ng hçip chira có djnh m.rc KT-KT và chira có giá do co
quan Co thâm quyên ban hành nêu co)
II
Chi Ehwirng xuyên (=11.1 =11.2)
11.1 Chi thu'0ng xuyen theo n3i dung clii, gm:
I
Chi tin hrang, tin cOng. các khoân phii cap, dóng gop theo 1ucmg
2 Chi hot dng chuyên mon cung cp dch vi sir nghip cOng
3 Chi thirc hin cong vic, djch vi và thu phi
4
Trich khu hao tài san c djnh
5
Chi quán 1
6
Chi thir?mg xuyên khác
Chi tü ngun NSNN giao nhim vi cung cp djch vi sr nghip
cong (trong tnthng hcp chira có djnh müc KT-KT và chua có giá do
cc quan có thâm quyên ban hãnh nêu co) ti diem 8 miic I nêu trên
11.2 Clii thu*ngxuyên lheo các ngutz thu:
1 Chi ti'r ngun thu hoat dng djch vii sir nghip công, djch v%1 khác
Chi tü ngun NSNN dt hang cung cAp djch vi sr nghip cong theo
2 giá tInh dü chi phi
Chi tir ngun NSNN dt hang cung cAp dich vi sr nghip cong theo
3 giá chua tInh dü chi phI
Chi tir ngun NSNN cap chi thuing xuyên cho dcrn vj do Nhà nuOc
4 bão dam chi thirng xuyên
Chi thrc hin cong vic, djch vi và thu phi (phân dê 1i chi thu&ng
xuyen)
Chi NSNN h trçl mOt phAn chi thuông xuyên (dii vâi don vj tir bão
7
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Ba nAm tru*c 1in k

Dir kin
du
thôi k5' n
djnh
phân Ioi
11am

Ni dung

TH näm

TH näm

Näm trithc 1in k
Dir toán

6
7

8

I
2
3
4
B

U&c TH

dam mt phãn chi thtrmg xuyên tr nguôn thu phI, không có nguôn
thu hoat dng djch vi sir nghip công, djch vi khac)
Chi hot c1ng khác (nu cO)
Chi hot dng cung cap djch vi sir nghip cong do Nhà nuâc giao
nhim vi (trong tnrng hçp chira có danh miic, djnh mic kinh tê k
thut và chua cO giá duqc Ca quan có thâm quyên ban hãnh)
Phân phi kIt qua tài chInh trong nâm (chênh 4ch thu, chi
thirirng xuyên Inch 1p các qu9: I - II)
(Khongbao gôm chênh léch thu, chi nguôn NSNN giao nhim vu
cung cap d/ch vu sw nghiêp cong tai so thi tu 8 muc I, II nêu trên,
chi theo thttc tê nhzt nguOn kinh phi chi nhiêm vy khóng 1huàng
xuyên)
TrIch 1p qu5 phát triên hot dng sr nghip
TrIch 1p qu b sung thu nhp
TrIch 1p qu5 khen thung, qu5r phüc li
TrIch 1p qu khác (nu co)
Nguôn thu, chi nhim vu không thirô'ng xuyên
(Chi ti& theo tüng ngun kinh phi)

Ghi chü: Biêu báo cáo nêu trên nOi dung nào CO sO 1iu mâi phái báo cáo; näm du thyi kr 6n djnh phân 1oti nu chi.ia dir kin duoc jrich
1p các qu thI khOng phãi báo cáo.

40

C€J QUAN...

Biêu báo cáo

02 km theo Phu Itic s 3

BIEU TONG HVP THE), ciii VA PIIU'O'NC AN PHAN LOAI CAC BO'N VI Sf NGHLP KiNH 'FE, Si NGIIflP KIIAC GIAI DOIN....
(1)1mg c/no: Dan vj d9' loan cdp II boo cáo dan v/dir loOn cdp L dan v/dir loan cdp Igo-i faj kien ca quan thi chinh cling cdp)

Dan vi: Triëu thin
Tbyv hith nOn, trtn*c liOn h/

-

Ch thohncg voyitn

Thong ngu&n ith chinh chi thoinug .xumtn

S FT

T

do

SO don ni
lông nO
dg hi/n
duntir
gh op I. h
h
to:OP
chiob gm
nghocp khuc
doon

1

2

Tong so
con log,
OCn choc
Op hon
lund
thomk
I. (in
I
dih (boo
gOon co
tt000 OO
d4n8 hgp
dung hop
dOng tOol
dong mm Oh
mOm tthlhn)
nSrtr trc,lcn)

Ngu&t thu NSNN dOt
hot dOng hintg cong
cung c
c/p dth vg
dich cgup sg nghin
nghi
cOng thco
gdhg hind
I ph
g Lb

lông
coo
viOn choc
thou kiln

3

4

TOng tin

5

6

7

NSNN dOt hinog cung Nguk thu NSNN hO NSNN c/p Ngo&n thu NSNN gioo
cho Ihoinng ho* d4o0
phi thno
nhn6no vg
cap dich cit nit vghoip
tip ntOt
kh
cong thco goi chca tinh LuCt phi vi ph/n do,
coven cho
cung c/p
dich vg og
do chi phi
I) phi
thnOng
don vi do
(ph/o doce n,ogOc (06 Nhin ntnOc
nghthp
dich
ocdon
b don,
g
th nng
tg b don, h th ung
(orrong
vuyOn
hpp chon
ocyOn)
nt ph/n
NgmcOn thu NSNN hO
rim ngoon
cc dtnh
un cong c/p top ph/n
nninc Ki'thu phi dO
dich vg un
chi phi
KI vi chon
I0i uhi)
nghiOp
chtru k/n
cO gO)
cong thou c/mr trnng
gO chomo gO dick
ninh do chi sin nghoOp
phi
cOng

8

9

10

11

12

13

14

Chi hen
Clot hoitt
d4cg
Iitrg, to/n
ohoybn
cOng. ccc
khoOo phg mOn cong
cOp, dOng cOp dtuh cit
gOpth
oghlp
I cog
g

Clot thuc
hoOn cdng
vthc. dtch
cy và tho
phi

Tnich kb/u Ch quinn
too TSCF)

Chi tht,intg
vuyitc khuc

gh cp
cOng. bong
runoog hqp
chora cO

lông nO

0mb minc
KT-KT nO
coon 00gm)

l5

16

17

18

19

20

21

Tong s/
Don vi ty bàn cl/rn chi thnc6ng xuyOn và chi

cl/u to
I

Dcmv

2

Dcinvj

II

Don vi to bOo dim chi thorirng xuyOn

I

Donv(

2

Dcnnvi
Don v to' bin dim rn/I ph/n chi thu'Ong
xuyr7n (do gid, phi dich vg so nghi/p cOng
chiru k/i c/u dii chi phi, dirge Nh8 no/c dyt
hing, gian n1nim vy cung c/p ttch vu sir
nghi/p cOng then giá, phi china tinh dii chi

I

rthi)
Dcrnvj

2

t)cnnvj
Don vj do Nhà nuc bOo darn chi thu-lrng
xuyOn(theo chore ning, nh/rn vy dirge c/p
có thOrn quyin gino, kh8ng Co nguiin thu
ho9c nguàn thu th/p)

I

Dcinv(

2

DOny

NG1I LAP BIEU
(K ten)

THU TRU'ONG cci QUAN
(K tOn, dóng dOu)

* GinO cloth:
- Chi thnxc hi/n cong v/pc, djch vy vã thu phi ô c/t 18 vO cOt 36 kinOng link clii ti/n lorong, ti/n cOng, cic khoinn phu c/p. dOng gop then lirong ghi 6 c/t 16 và cOt 34; Inch kh/u hao TSCD 0 c/i 19
- Chi ti/n booing, ti/n cOng. Cic khoin php c/p ddng gop theo lurong tin ngu/n thu phi duqnc dO Ipi chi theo guy djnh: gIn a c/I 16. cOt 34.
- Tnich kb/u hag lii são cO djnh tin ngu/n thu phi thwc dO lvi clii lieu guy djnh: ghi 0 c/I 19, cOt 37.
- COt 7 vO c/t 25: Ghi cia don vi III bOo dam clii thlthng xuyln va chj cl/u tu vã don v Ig bdo dim clii thnthog xuytin.
- C/t 8, 9, 26, 27: Ghi cho don vj tgr bag dOor rn/I ph/n chi thrOng xLlyen.
- C/t 14, 22, 32, 40: Ghi dig don vi clurgic NIna no/nc giao nh/pm vg cuing cap djch VP snx nghi/p Cong có danh nngc, nhomg chum cO cl/nh rn/ic KT-KT vã china có giã do cOp c/n ti/tn quyOn ban hãnh.
theo d9 to/n dcrgc phI duyit vi chi nhor ng010 kinh phi chi nh/pm vg kh&ng InuOng xuydn.
- Tiny tOng lopi hinh don vi sg nghi/p kinh 1/, sr ngi/pp khAc c/n nguOn thu nOo mOi ghi vào c/I wang /mg 0 hi/u IrOn.
- C/I 41: Clii tinh c/c ngu/n thu, clii thin/mg xuyOn theo lông Inyl hinh don vi ny nghi/p kinh 1/, ny nigh/pp khic, cl/ode dlnh rn/c ty bin dim chi thrOng xuyln cOo tOng don i- 8)/i v/i
don ci do Nhô nirO'c bin dim clii thuOring xuydn khOng có ngu/n thu Ill ghi nO là don nj dirge NSNN c/p chi thnrung xuyOn (theo SO loryng nguiri tOrn 'mi/C ci 0/nh mOe ph/n b/dy' to/n
dirge c/p cO tb/rn guy/n pinO duy/t).

Cho tin
ngudn
NSNN goco
nhm5n vu
cong cOp

41

22

Dy krr nOnrr!Ac, Ibiri ki

n dick gimi doyc tri)p thco

Chi thoeng rsuvtin

Ngre)rr Ar nhinh chi thrrr,rg xotin

SO rr

IrOn don vi

Ngcuin rho

NSNN dyt

hopt dông
cong rip

hang cong

gii nhnn rinh dc cáo phi

NSNN h
tog mdi
phn cáo
thrcic,rg

NSNN
cip hi
thrrdncg

djohsvnyr

ngh
cong thno

dopo dii 0

xrrvin(dOr

corOn
cho doer

chi throng

vs Ichicc

gii tcnh dO

onvdrd

sOc dn v(
p bàn hOrn

vi do
NhO moo

mdl phio tic

bàn darn

ngcin ho

chr

phr deter

thoong

SO

Ngn th
cony rip dub
to nghcdp
ciig do Nhe
nrrrfrc Ott hing

V5

tlrno gri choo
rich hi chr phi

23

Ngrn thu
phr dccc
Lou phi ci
0 phiijrhin

nghdcp
cOny. dich

cáo phi
TOng

NSNN dyr hirrg cong áp
djch cy ny nghip etiog rheo

cpdioh
cong

24

25

20

NSNN
top phin oh
phi ohm i
cOo loony gri

Ngrthn

Chr hogi
don5
chrrvOn nOn
ccngthp

hrdn cOng
r4c, dich
vyvitho

dOng
thco

djuh cong

phi

nghrdp cOng

Trich ido
hen tic n
od d1nh

Chi qcicr
ly

Chi

Cáo to ngoin

Ihoting

NSNN gino

crrvin kirno nhrthn vircung
cipdich vvso
nghidp cOng
trong tcuong
bOOr chnc uo

cony

djnh mAc KTKT va chrru
cogcO doug
qoun cc thirn

Cbi thgc

Ch on
cong. irOn
ohng. cáo
khoAn ph0
rip,

hop chrc Co

dm0 mrhc K1
KT so chrru co

TOng no

MOo lit too dn etc throng cocoOn )%)

gre do ore qrrutr
co thorn 00cm
bun berth (nOrm

Lu,
hich)

Orhcrh

dicir so nit
ngtrrrOp cOng

27

NSN7O gino

thu ho$
nhidnc vy
ddng bOor rung cp dich
vy npnghrp
oOng (strOng

00)

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41=

Tong e
Don v to bio dim chi thui'ng xuyOti vi clii
rtu Icr
Dcinvj
2

fl

Dmcvj

Don vi

Ire bin dim clii threing xuyOn

Dan vj
2

Danv

Don v

t

bOo dim mit phn chi thtxor'ng

nuyên (do gii, phi dch vy ocx nghip cOng
chico k&

cu di clii

phi, duyc Nh

nu*c dOt

hOng gino nhim Vp cung cip dch cop op
nghip cOng thco gil, phi cites tInh

dl cii

nil)
Dtonvi

2

Dcmvj

Don c'

do Nh

nunic bOo dint clii thtthng

xuyio (lhco chtrc fling, nhim cop drrqc cp
ci thOrn quyn gino, khOog ci ngrcn thu
hoc ngun thu thp)
Dcmv
2

Doirvi
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5

.5

B,eu bio cáo 03 kern theo Phy lyc so 3

BIEU TONG Hç1P THU, CHI THEO NGUON TA! CHIN!! CUA cAc DN V! SI,J' NGHIP KINH TE, S1J' NGHIP KHAC
NAM DAU THfl K' ON D!NH CIA! DOIN
(Dung cho: Don vi dw toán cdpll báo cáo don vi dit toán ccp I, dcm vi dy loan cá I gii !y kkn co quan lài chinh cüng c4p,)

Don v: Triu dng
Thc hin näm trufrc Iin k
T6ng ngu6n lii chinh chi thu&ng xuyén
Ngu6n
thu hoat
dcng
djch vi
si,r nghip
cong.
d!ch vu
khác

sA

rr

Ngu6n
NSNN
dat hang
cung cAp
d;ch vu
st' nghip
cong theo
gii tinh
di, chi phi

Ten a
Tong

2

3

Ngu6n NSNN dt
Ngu6n
hing cung cAp dich vu thu phi
si,! nghip cong theo theo Lut
giá chua tinh di chi phi phi vi l
phi (phAn
duqc dA
NSNNh
Ngu6n
iai chi
thu tic
trcs phAn
thusOng
chi phi
cung cap
xuyên)
djch vu
chua kM
si,r nghup cau trong
cong do
gui djch vu
Nhi nucic si,r nghip
dat hang
cong
theo gui
chusa tinh
di chi phi

4

5

6

NSNN h
trçi mt phAn
chi thuicng
xuyên (d6i
v&i don vj ti,x
bio dim
m,t phAn
chi thtthng
xuyên tic
ngu8n thu
phi, khong
ci ngu6n thu
hoat dng
dch vu si,r
nghigp cOng.
hoat dung
dch Vt' khic)

7

NSNN
Ngu6n
Nguon
cAp chi thu hoat
NSNN
thu&ng
dng
giao
xuyen
khic nhim Vt'
cho dun
cung cAp
vj do Nhi
djch Vt'
nuOc bio
si,r nghip
cOng,
dim chi
trong
thtcixng
truing
xuyén
ht'p chusa
ci dnh
misc KTKT Va
chua ci
gii do cu
quan có
thAm
quyn
ban hinh
(nAu ci)

S

9

III

Chi thulmg xuyên
Chi hoat Chi tir
Chi ttr
Chi tü
Chi NSNN
dng
ngu6n
ngu8n
ngu8n
h t1 mt
NSNN
NSNN
thu phi
phAn chi
dch vt'
si,r
thuOng
dat hing dt hang (phAn d
nghip cung cAp cung cAp iai chi
xuyCn (aM
công,
djch vu
dich vi,i
thuOng vOi don vl ti,r
dich vu
si,r
si,r
xuyen) bio dim mt
khác
nghip
phAn chi
nghip
cong
cOng
thuong
theo gii theo giá
xuyên tic
tinh du
chua
nguAn thu
T6ng s6
chi phi
tinh di
phi, khOng
chi phi
ci nguAn thu
hoat dang
cung cAp cic
dch vu si,z
nghip cong.
hoat dng
dich vt' khic)

II

12

3

14

IS

16

Chi tic
Chi ti
nguAn
ngu8n
NSNN
thu hoat
cAp chi
dng
thuimg
khác
xuyln
cho dun
vj do
Nhi
nuic bio
dim chi
thuing
xuyên

7

Ii

Chi tu
ngu6n
NSNN giaO
nhigm vu
cung cAp
dch vu si,r
nghiep
cong. trong
truing hçip
chua ci
dnh misc
KT-KT Va
chua ci gii
do co quan
ci thAm
quyAn ban
hinh (nAu
ci)

S

Doii vi t bio dim chi thuring

2

2

Don vl t bio dim chi thirO'ng
xuyen
Donvj
Dunvj

thuing
xuyCn
trich lip
cic qu9

21)
-(2+3*4+5*6+
7+8.9)(12+13+14*15
*16*17+19)

19

tong so

xuyên vi chi dAu tir
Donvi
Donvj

Chlnh
ch thu,
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Thyc hin nam trtrrc Iin k
Ngu6n
thu hoot
dng
dich vu
sg nghiêp
cOng,
dch vu
khic

Ngu8n
NSNN
dt hang
cung cp
dich vu
sg nghip
cOng thco
gii tinh
di chi phi

TOn ilon i

S Ti

Tong so

TOng ngu6n tài chinh chi thubng xuyën
NSNN h6
Ngu8n NSNN dat
NguOn
hang cung cp djch vu thu phi tru mOt phn
sg nghip cong theo theo Luãt chi thcimg
xuyén (d6i
gii chua tinh di chi phi phi vi l
phi (phn vOl don v tg
bio dam
dugc dé
Ngu6n
NSNN h6
mt phn
lal chi
thu tic
tic! phn
chi thumg
thuicng
cht phi
cung cap
xuyiri)
xuyên tic
dich vu
chua kt
ngu8n thu
so nghip cu trong
phi, khong
gui dich vu
Cong do
cO ngu6n thu
Nhi nuOc str nghip
hoat dng
dat hang
cong
dich vu sg
theo gii
nghip cOng.
chua tinh
hoat ding
di chi phi
djch vii khác)

Nguôn
NSNN
NguOn
cp chi thu hoat NSNN
dng
giao
thubng
khic nhim vu
xuyên
cung cp
cho don
dich vg
vj do Nhi
sg nghip
nuOc bio
dim chi
cOng.
trong
thumng
truOng
xuydn
hp chua
cO dinh
mOc KTKT vi
chua CO
gia do co
quan ci
thm
quyn
ban hinh
(nuci)

Chi thubng xuyin
Chi hoat Chi tii
Chi t1r
Chi tb
Chi NSNN
dng
ngu6n
ngu6n
ngu6n
h6 tic! mt
djch vu
NSNN
NSNN
thu phi
phn chi
si,r
Oat hang Oat hang (phn d
thtricng
nghip cung cp cung cp lal chi
xuyèn (061
cOng.
thuicng vOi don v tg
dich vu dich vu
djch vi
sg
sir
xuyOn) bio dim mt
khic
nghip
nghip
phn chi
cong
thuOng
cOng
theo gii theo gli
xuyOn tic
ngu6n thu
tinh di
chira
T6ng S6
chi phi
phi, khOng
tinh di
chi phi
có ngu6n thu
hoat dOng
cung cp cic
djch vu sg
nghip cOng.
boat dng
djch vu khic)

Chi tis
ngu6n
NSNN
ctp chi
thuicng
xuyen
cho don
vi do
Nhi
rnrOc bo
dim chi
thtthng
xuyOn

Chi tic
ngu6n
thu hoat
dng
khic

Chi Ui
ngu6n
NSNN giao
nhtm vu
cung cp
dich vu ssr
nghiOp
cong. trong
trithng
chira cO
dinh micc
KT-KT vi
chua CO gii
do co quan
ci thrn
quyn ban
hinh (niu
ci)

Chnh
lOch thu.
chi
thuong
xuyOn
trich lip
cic qu9

2))
I

2

3

4

5

6

7

6

9

II)

II

12

13

14

5

Is

7

III

(23*4+5+i3+
7+!*9)(12*13+t4*)i

9

• 16*17+)S)

Don vj ty bin dim mit phn
chi (hiring xuyOn (do gii, phi
dch vy sy nghip cOng chua
kt cu di chi phi, du'g'c Nhi
nuO'c dt hang, giao nhim vy
cung cp djch vy ny nghip
cOng theo gii, phi chura tinh
du chi phi)

2

Iv

2

Donvj
Donvi

......
......

Din v do Nhi nu*c bio dim
chi (hiring xuyOn (theo chic
ning, nhim vy duyc cp cO
S
tham quyen glao, khOng ci
ngu6n thu hoc ngu6n thu
thp)
Donvi
Dcrnvi

.......
........
THU TRIRNG CO QUAN
(Ks' tin, ding dAu)

NGU'I LAP BIEU
(K tin)
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* Chi chü: Tüy ttrng Iot hInh don vj sy- nghip kinh t, str nghip khic có ngu6n thu nio rn&i ghi vio cit tu'ong Ong

0'

biu trên.

Ngun
thu hot
dÔng
dich vu
str nghip
cong.
dlch vu
khAc
S TT

Ten don

Nguin
NSNN
dt hang
cung cAp
dch vu
sg nghip
cOng theo
giá tinh
dCi chi phi

Tong
SO

D kin nm dAu tho'i ky n djnh giai don tip theo
1
1
Tong
nguon tài chlnh chi thircing xuyên
Chi thuoug xuyén
NSNN
Ngutn
Ngu6n
Chi tir
Chi t1r
Chi tfr
Chi NSNN
Ngun NSNN dat
Ngun
NSNN h
Chi hoat
cAp chi thu hoat NSNN
ngun
ngun
ngu6n
h trq mÔt
hang cung cAp dich thu phi
trq mÔt
dÔng
thuOng dÔng khic giao
djch vu
NSNN
NSNN
phAn chi
thu phi
vu su nghip cOng theo Lut phAn chi
thtrOng
xuyên
nhim vu
sçr nghip dt hang dt hang (phAn d
thtrOng
theo giá chira tinh dü phi và I
phi (phAn xuyên (d6i cho don
cung cAp
cong.
cung cAp cung cAp tai chi
xuyên (d6i
chi phi
thuOng
vOi don vj
dircsc dê vOl don vi vi do Nhã
dich vu
dich vu
dich vu
dich vu
NSNN h
Ngun
sg nghip
khãc su nghip sr nghip xuyên) tr báo dAm
al chi tu baa dam nuOc baa
trg phAn
thu tir
cong
thwmg
mÔt phAn dAm chi
cOng theo cOng thea
mÔt phAn
cung cap chi phi
trong
giA tinh giA chua
chi thuimg
xuyên) chi thuirng thuong
dich vu
chua kt
truOng
xuyên tir
xuyên
dii chi phi tinh dii
xuyên tu
str nghip cau trong
h chua T6ng
chi phi
ngu6n thu
nguAn thu
giA dich
cOng do
phI, khOng
phi, khOng
CO dlnh
Nhà nuOc vu su
A
co nguon
mirc KTcO ngu8n
dt hang
nghiÔp
KT vA
thu boat
thu hoat
theo giA
cong
chua CO
dÔng cung
dÔng cung
chira tinh
giA do co
cAp cAc djch
dii chi phi
quan cO
dich vu su
vu su nghip
thAm
cong, hoat
nghip
quyn
cong. hoat
dÔng djch
ban hinh
vu khAc)
dÔng djch
vu khac)
(nu có)

Chi tfr
Chi tü
Chi tr
nguAn
ngun
nguon
NSNN
thu hoat
NSNN
cAp chi dÔng khác
giao
thu&ng
nhim vu
xuyên
cung cap
cho don
d!ch vu
vi do NhA
ST nghiÔp
ntrOc bAo
cong.
dAm chi
trong
thuirng
xuyên
truOng
hp chua
có dinh
mrc KTKT vA
chua cO
giA do co
quan co
thAm
quyen ban
hAnh (nu

Chénh hch
thu, chi
thuOng
xuyn trich
p các qu9

4(9'(22+23*24+25*
21

22

23

24

25

26

27

25

29

31)

3!

32

33

34

35

36

37

35

26+27+25+29) (32*33*341-35+36+

39

37+35)

.1

A

fong so

2

Don vj t bAo dAm chi thiro'ng
xuyên vA chi dAn tsr
Donvj .......
Danvj ........

2

Dun vj t bAo dAm chi thirrng
xuyên
Danvj ......
Donvl ......
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Dy kin nãm du thOi kjr n dlnh giai doan tip theo
A

Ngun
thu hoat
dông
djch vi
st,r nghip
cOng.
dch vu
khic

SA IT

Ten don i

Ngun
NSNN
dt hang
cung cAp
djch vu
str nghip
cong theo
gii tinh
dO chi phi

TAng

A

Tong nguon tãi chinh chi thuang xuyên
NSNN
Ngun
Ngun
NSNN h
Ngun NSNN dt
cAp chi thu boat
hang cung cAp djch
thu phi
trq mt
thix&ng dông khic
vu su nghip cOng theo Lut phAn chi
thuOng
xuyên
theo giá chua tinh dü phi vi l
phi (phAn xuyén (di cho don
chi phi
duqc dA vOl don v vj do Nhi
NgcAn
NSNN h
lai chi itt bio dim nuOc bio
thu tü
trir phAn
thuøng
mt phAn dim chi
cung cap
chi phi
xuyOn) chi thucmg thucrng
dich vu
chira kAt
xuyên
xuyOn to
sir nghip CAU trong
ngun thu
gii d(ch
cOng do
phi, khong
Nhi flUOC
VII Sir
cO nguAn
nghip
dt hang
thu boat
thea gii
cong
dông cung
chsratInh
cap cac
dO chi phi
djch v sir
nghip
cOng. boat
dOng djch
vii khic)

Ngun
Chi hoat
NSNN
dOng
giao
dch vu
si nghip
nhim vu
cOng.
cung cAp
djch vi
dlch vu
str nghip
khic
cong
irong
tnrang
hci chua TAng
cO dinh
mirc KTKT vi
chtra CO
gii do co
quan có
thAm
quyn
ban hinh
A
(neu co)

Chi thixling xuyên
Chi to
Chi tu
Chi NSNN
Chi tix
Chi tü
ngun
ngu8n
ngun
ngu8n
h tr nit
NSNN
phAn chi
NSNN
thu phi
thu boat
cAp chi dng khic
dt hang (phAn dA
thtthng
xuyOn (d61
thuOng
cung cAp
Iai chi
vOt don vj
xuyên
thiwng
dch vu
dich vu
sir nghip sir nghip xuyen) itt bio dim cho don
cong thea cong theo
mOt phAn vi do Nhi
gii tinh gii chua
chi thucsng nuOc bOo
dO chi phi tinh dO
xuyên t(r
dim chi
chi phi
ngu8n thu
thutsng
phi, khong
xuyen
cO ngu6n
thu hoat
dng cung
cAp cic dch
vu six nghip
cOng. hoat
dOng djch
vii khic)
Chi tu
ngun
NSNN
dt hang
cung cAp

Chi tr
nguort
NSNN
giao
nhim vu
cung cAp
dich vu
sir nghip
Cong,
trong
trtrmg
hcii chua
cO dnh

ChOnh lch
thu, chi
thucsng
xuyen trich
cOc

qu9

mIrc KTKT vi
chua

Co

giadoca
quan có
(him
quycn ban
hinh (nu

21

22

23

24

25

26

27

25

29

3(1

31

32

33

34

35

36

37

35

4 (('(22+23 +24+2 5+
26*27+25+29) (32+33+34+35*36+
37*35)

39

Dun vj ty bOo dam mt phn
chi thirOng suyin (do gii, phi
djch vy sy nghip cong chun
kAt cAu dO chi phi, dtrqc Nhi
niric dt hOng, gino nhim vy
cung cAp djch vy ny nghip
cong theo gii, phi chua tinh
dO chi phi)

2

Dunv .......
Danvj .......
Don vj do NhO niric bOo dim
chi thirOng xuyên (theo chic
fling, nhim vy duqc cAp có
tham quyen gino, khOng cO
nguAn thu hoc nguAn thu
thAp)

2

Donv .......
Donvi ........
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Phu hic s 4
(Ban hành kern theo Thông tw so 145/201 7/TT-BTC ngày 29 tháng 12 näm 2017
cña Bó Tài chInh)

TEN CO QUAN
So:
/

CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIET NAM

Dc 1p - Ti.r do - Hanh phüc

Ngày tháng nám

QUYET D!NH
yE VIC GIAO QUYEN TV CHU TA! CHINH CHO DON V4 S!) NGHIP
KINH TE VA SV NGHIP KHAC

BQ TRU'NG, THU TR!XNG CO QUAN TRUNG U'ONG,
CHU TICH UBND CAC CAP HOC CO QUAN CAP DuO! THEO PHAN CAP...

- Can ci.r Nghj djnh (Quy& djnh) s
hn và to chüc bô may cüa

ngày .... cüa ... v nhim vi, quyn

- Can cü Nghj djnh s 141/2016/ND-CP ngày 10 tháng 10 nAm 2016 cüa
ChInh phü quy djnh co chê tr chü cüa don vj sir nghip cong 1p trong linh vrc
sir nghip kinh té và sr nghip khác; Thông tu so 145/2017/TT-BTC ngày
29/12/2017 cüa B Tài chinh htrrng dan co ché tài chInh cüa don vj sir nghip
cong 1p theo Nghj djnh so 141/2016/ND-CP ngày 10/10/2016 cüa ChInh phü;
/

- Can ci'r vào kin cüa (Co quan Tài chInh...) ti van bàn s
/ ye phân loai don vj s nghip và mic ngân sách nhà nuOc cap...

... ngày

QUYET DINH
Diu 1: Giao quyn tr chü tài chInh cho don vj...
Diu 2: Don vj duçic phân loi là don vj ...;
Kinh phi ngân sách nhà mthc cp chi thu&ng xuyên näm dâu thñ lcr n dnh
cüa don vj là ... dông (dôi vâi don vj do Nba nuOc bão dam chi thung xuyen);
kinh phi Nha nuâc dt hang, giao nhim vi cung cap dch vçi sir nghip cOng s1r
diing ngn sách nhà nuâc (dOi vri don vi tr bão dam chi thi.r?ing xuyên và chi dâu
tu; don vj tir bão dam chi thumg xuyên và don vj tr bào dam mt phãn chi thu&ng
47

xuyên, tnthng hçp t?i thii dim quyt dnh giao quyn tir chü tài chInh xác djnh
duge kinh phi d.t hang, giao nhim vii); kinh phi ngân sách nhà nuóc ho trçi mt
phân chi thung xuyên do nguOn thu phi duçic dê 1i chi theo quy dnh không dü
chi thu&ng xuyên nêu có (dôi vói thm vj ttr báo dam mit phân chi thuèng xuyên tü
nguôn thu phi, không có nguôn thu hot dng djch vi sij nghip cOng, djch vi
khác); nguôn thu phi ducic dé 1i chi thuimg xuyên.
Diu 3: Can cü vào phân 1oi don vi si.r nghip vã kinh phi ngân sách nba
nithc d.p chi thu&ng xuyen, dt hang, giao nhim vii, nguôn thu phi ducvc dé lai
chi thu6ng xuyén näm dâu thôi k' on djnh nêu trên; Thu truâng dn vi có trách
nhim tO chüc thirc hin tr chü tài chinh cüa &in vj theo quy djnh./.

Ncii nhán:
- Nhtr trên;
- Co quan TC cing câp,
- KBNN nui don vi giao djch;
-UxuVT,

THU TRIJONG CO QUAN
(K ten, dóng d6u)
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PhiIicst5
(Ban hành kern theo Thông tw 145/201 7/TT-BTC ngày 29 tháng 12 nárn 2017
cza Bó Tài chInh)
so

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc

Co quan quãn I cp trên
Don VI:...

BAO CÁO
KET QUA THVC HIN CO CHE TV CHU
CUA DON VI SV NGHIP KINH TE, SII' NGHIEP KIIAC NAM...
tren)
(Dimg cho dc,n vj du- toán c4p III báo cáo don vj dir toán
cap

I. Dánh giá chung
TInh hInh trin khai thrc hin co ch tr chü cUa dan vi theo quy djnh tai
Nghj djnh 141/2016/ND-CP ngày 10/10/2016 cüa ChInh phü.
so

II. Dánh giá ci th
A

r

A

A

V

V

A

A

V

S

P.

1. Ye nhiçm vtl; to chirc bç may; so hrçrng can b9, vien chu'c va lao d9ng
hçrp dng:
a) V th chüc bO
S phông, ban, trung tam trrc thuc cüa dan vj; s tang, giâm (nu
tInh hInh s&p xp b may cüa dan vj.
may:

co);

b) V s lucmg can b, viên chirc, lao dng hçip dng:
- Tng s can b, viên chüc, lao dng hcip dng giao du näm:... ngi.thi
(trong do:
can b, viên chüc...nguñ; s lao dng hqp dng tü 01 näm trô
len... ngu&i)
so

- Tng s can bO, viên chüc, lao dng hçip dng cui näm ....ngtthi (chi
tiêt nhu trên).
Nguyen nhân tang, giám can b, viên chüc, lao dng hcip dng cUa dan
vj; tInh hInh tinh giãn can b, viên chüc.
V thành lip, hot dung cüa Hi dng quán l (nu

co).

c) V thrc hin nhim vii &rçic giao:
- Dánh giá chung v kt qua thrc hin nhim v11 dixçic giao trong nàm,
müc d hoàn thành nhim viii cüa dan vj; tInh hInh chap hành chinh sách ché d
và các quy djnh tài chInh...
- V thirc hin hoit dng djch vi sir nghip cong không si'r diing ngân
sách nhà ntróc (NSNN); hot dng djch vi khác.
ye

49

- V thrc hin nhim vii cung cp djch v1 sir nghip cong do Nhà nuâc dt
hang, giao nhim vii st'r ding NSNN, dánh giá ye thM hn hoàn thành nhim vçi,
chat krçing sn phâm dã hoàn thãnh dt.rçc nghim thu hoc dixcic duyt, chap nhãn...
- V thirc hin nhim vii phiic vi quàn 1 nba nuâc theo quyt djnh cüa cap
có thâm quyên.
- V thrc hin nhim vi thu, chi phi, 1 phi theo pháp 1u.t phi và 1 phi.
- Thirc hin các nhim vi chi không thu&ng xuyên.
- Thuc hiên các nhiêm vii khác.
2. V giao quyn tiy chü tài chInh cho don vj
Dan vj duçic Co quan cp trén giao quyn tir chü tài chInh là don vj... theo
Nghj djnh so 141/2016/ND-CP ngày 10/10/2016 cüa ChInh phü.
3. V thirc hiên tiy chü tài chInh cüa don vj
a) V müc thu si,r nghip, thu do Nba nuóc dt hang, giao nhim vlsi:
- Các khoãn thu phi, 1 phi: thu theo quyt dnh s&..
- Các khoán thu cung cp djch vi sir nghip công, thu hot dng djch vi
khác do don vj tr quyét djnh: nêu ci the.
- Khoân thu do Nba nuóc dt hang, giao nhim vii cung cp djch v sr
nghip cong sir diing NSNN: ten djch vi sir nghip cOng, so luçmg, khôi lucing,
don giá...
- Thu khác (nu co).
b) V ngun thu, chi thiiing xuyên:
- Ngun thu (chi tit theo ttrng ngun thu)
+ Du toán thu.....triu dng (kê chi tit theo ti'rng ngun thu: Hot dng
djch vi sr nghip công, hoat dng djch vi khác; nguôn NSNN dt hang, giao
nhim viii cung cap djch v%1 sir nghip công; nguôn thu phi dé 1i chi thuing
xuyên; nguôn NSNN cap chi thixông xuyên theo so lucing ngithi lam vic...)
+ S thxc hin.....triu dng (kê chi ti& theo tmg ngun thu nêu trên).
- Chi thuthig xuyên (chi tit theo trng ngun)
+ Dir toán chi... triu dng
+ S thrc hin.. . .triu dng (bao gm Ca np thu và các khoán np NSNN
khác nêu co).
c) Chênh ich thu, chi thi.r&ng xuyen trIch 1p các qu5 (theo sê, thic hin):
triu dng, trong do chi tiêt tüng qu5.
TInh hInh sir diing các qu5 (chi tit theo tüng qu5): So diz dâu näm... triu
ding; s trIch trong näm... triu dng; s chi qu5' trong nãm... triu dông; so du
chuyn sang näin sau... triu dOng.
d) V chi trà thu nbp tang them trong näm
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- Tng chi thu thtp tang them cüa dcm v• .triu dng
- Thu nh.p tang them bInh quân cüa ng.ri lao dng trong don vj:... triu
dngItháng; h s6 tang thu nhp bInh quãn:. . . 1n; trong do: Ngithi có thu nhp
tang them cao nhAt: . . . triu dngItháng; nguii có thu nhp tang them thâp
nht: .. . triu dng./tháng.
d) TInh hInh xây dirng, thirc hin quy ch chi tiêu ni b.
e) Các bin pháp thic hành tit kim chi và tang thu.
g) V thrc hin các hott dng vay vn, buy dng vn
- V vay vn cüa các t chüc tin ding (chi tit theo tmg khoàn vay): So
von vay ... triu dông; so dã trâ nçi vay.... triu dông; mic dIch vay von.
- V buy dng vn cüa can b, viên chirc trong don vi (chi tit theo tmg
khoán huy dng von): So von huy dng... triu dông; so dä trá nçi vay... triu
dông; mlic dIch huy dng vOn.
- Giâi pháp, phixang an tài chInh vay v6n, buy dng van; trà nçi vay, trã nçi
tiên huy dng von; dánh giá hiu qua si'i dirng von vay, von buy dng...
5. Ngun thu, chi nhim vi không thix?mg xuyên (chi tit theo tmg ngun).
6. Nhttng khó khän, tn tai, nguyen nhân.
7. D xut, kin nghj.
(Bku báo cáo s lieu kern theo).

•. . Ngày.... tháng.. . nám...
NGIR%I LAP BAO CÁO

(Kj ten)

THU TRIYNG DN VI

(K ten, dóng dá'u)
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Biu bão cáo kèni theo Phii lic so 5

Ten don vj s nghip kinh t, si nghip khIc

BAO CÁO TINH H!NH TH C HIN CO CHE TV CHU TA! CHINH NAM

Ni dung

TT

Don v

I

S krçrng can b, viên cht?c và lao ding hçp ding ciia &n v

Ngui

1
2

S can b, viên chirc
S6 lao d*ng hçp ding tr 01 nam tth len

Nguii
Ngui

H

Qu tin hro'ng ngch, bc, ch0c vy và các khoãn phy cp

Trieu dng

II!

Triu dng

I

Ngun tài chinh
Ngwin Ihu, clii lluthng xuyên
Ngun thu

a

Ngun thu tr hoat dng djch vi,i str nghip cOng, djch v khác

b

Ngun ngãn sãch nhè nuàc dt hang, giao nhim vt cung cp dlch vi,i sij
nghip cong theo giá tinh dii chi phI*

A

K
hochfDi
toán

Thc hin

Ghi chii

Ngun ngan sách nhà nuàc dt hOng, giao nhim vv cung cp dich vi sr
nghip cOng theo giâ chua tinh dii chi phi, trong dO:
Ngun thu tr cung cp djch vi sr nghip cong theo giá chua tinh dii chi phi
Ngân sOch nhà ntràc h trçl ph&n chi phi chtra k& cAu trong giO djch vi sr
nghip cong
d

Ngân sOch nhà nude cp chi thuOng xuyCn trCn cc sd S6 hrcing ngtrii tOrn viêc
vO djnh mCrc phOn b6 dr toOn duçic cap cO thm quyn phC duyt (d6i vdi dun
vj do Nhà nudc bOo darn chi ththing xuyen)

d

Ngu6n thu phi ducc dé lai chi thirông xuyOn theo quy dnh

e

NgOn sOch nhà nude h6 trçl mt phan chi thuOng xuyCn do ngu6n thu phi
ducic da lai chi theo quy djnh khOng dii chi thuing xuyen (d6i vdi dun vj t
bOo dOrn mOt phan chi thiring xuyen tr ngu6n thu phi, khOng cO ngu6n thu
hoat dng dlch vi str nghip cOng. djch vi khOc)

g

Ngu8n thu tr hoat dng khOc (nau cO)

h

Ngu6n ngOn sOch nhà nudc giao nhim v cung cap djch v s,r nghip cong.
trong trixOng hçip chua CO djnh mirc KT-KT và chua có giO do co quan cO
tharn ouvn ban hOnh (n& cO

2

Chi thuing xuyOn

a

Chi hoat dng djch vii sr nghip cOng, djch vii khOc

b

Chi tr ngu6n ngOn sOch nhO nude dt hOng, giao nhim v1 cung cap djch vi
sr nghip cong theo giO tInh dii chi phi
Chi tir ngu6n ngOn sOch nhO nudc dt hOng, giao nhim vi cung cap djch vii
sir nghip cOng theo giO chua tInh clii chi phi

d

Chi thtrdng xuyên ngOn sOch cap trên cu so s6 hrcmg nguäi lam vic và djnh
mCrc phOn b6 d toOn duçic cap có tham quyan phC duyt (d61 vdi dun vj do
Nhà nude bOo darn chi thudng xuyCn)

d

Chi t& ngu6n thu phi ducic da 1aj chi thu&ng xuyên theo quy djnh

e

Chi tr ngOn sOch nhà nuOc h trçc mt phn chi thuing xuyCn do ngun thu
phi dirçrc d Iai chi theo quy djnh khOng dii chi thurng xuyen (di vdi don vj
t%r bOo dOrn mt phan chi thudng xuyOn tr ngun thu phi, khong cO nguón thu
hoat dng djch vi si nghip cOng, djch vi khác)

g

Chi hoat dng khOc (nu co)
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TT

Ni dung

h

Chi ti ngun ngãn sách nhà nuôc giao nhim vi cung cp djch v sij nghip
công, trong tnthng hçp chua cO djnh mirc KT-KT và chua Co giá do c quan
cO thAm quyn ban hành (nu cO)

3

Phân ph6i kt qua tãi chinh (Chênh Jch thu, chi trich 1p các qu5' = I - 2)

Doit v

K
hochIDiy
toán

Thirc hin

Ghi chit

(khong bao gdm chênh Itch thu, chi ngun NSNN giao nhim vu cung cp
djch vu st nghip cong tai sO thz ttf diem h myc 1, 2 nêu irên, chi theo thuc
t nhu ngun kinh phi chi nhim vu không thu&ng xuyen)

4

B

Trich Qu phát trin hoat dng si,r nghip
Trich Qu b6 sung thu nhap
TrIch Qu khen thuông, Qu9 phitc icii
lrIch Qu khác (nu co)
Thu nhp tAng them cüa các don vj
H so thu nhp tAng them bInh quan
Duâi 01 1n lucmg
Tu I In dn 2 in iuong
Tir trén 2 i.n dn 3 thn hrcmg
Tutren3IAnivang

triu dng

Ian

Nguii cO thu nhp tang them cao nht, ten don vj

Triu dong/tháng

Ngthi cO thu nhp tAng them thp nhát, ten dcm vj

Triu dOng/thAng

Ngu3n thu, chi nhiem vt không thithng xuyên
(Chi ti& trng nguOn kinh phi)

I

Ngun chi nhim vi không thubng xuyen

a

NguOn ngán sách nhà nuâc cp cho các nhim vi khOng thuing xuyCn (chi
ti& ting I°ai kinh phi)

b

NguOn thu phi ducic d Iaj chi nhim vi,i khong thuing xuyên

c

NguOn vOn vay, vin trq, tãi trçl theo quy djnh cUa pháp Iut

d

NguOn khAc

2

Chi nhim vj không thumg xuyên
(Chi tiJt tfrng ngun kinh phi nhu- sd rhir tt 1 neu trên)

IV
1

Triêu dOng

V vay vOn, huy dng vOn
VOn vay cüa can to chc tin dvng
SO vOn vay
SO da trã nçt

2

Huy dng vOn cita can bet, viCn chirc

sO vOn huy dng
SO cIA trà
Ghi chit: SO thir t Dim b. I A. III (): Tuy thea tirng 1oi hinh don vl dé báo cáo kmh phi NSNN dt hAng theo giá tinh ô. chi phi cit khau hao hi sAn
cO dinh hoac tinh dit chi phi không cit khu hao i san cO djnh.
Nctföl LAP BIEU
(Ks' ten)

THU TRU'NG D1N V

(Ks' ten, dOng du)
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Phii 1iic si 6
(Ban hành kern theo Thong hr sO 145/201 7/T/T-BTC ngày 29 tháng 12 näm 2017
cza Bó Tài chIn/i)

TEN CO QUAN

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM

Dc 1p - Tir do - Hnh phüc

BAO CÁO
DANH GIA yE T!NH H!NH TRIEN KHAI THIIC HIN CO CHE TV CHU
CUA CAC DON VJ SI NGHIP KINH TE, SI)' NGHIIP KHAC

NAM...
(DIrng cho dan vj dir toán cá'p II báo cáo dan vj dr toán cá'p I, dan vj dr toán c4p I
báo cáo ca quan tài chInh cling cap, các diaphirang báo cáo B5 Tài chInh)

I. J3ánh giá chung
TInh hInh trin khai thrc hin ca ch tr chU cüa các &m vj sir nghip kinh
té, sir nghip khac theo quy djnh ti Nghj djnh so 141/201 6/ND-CP ngày
10/10/2016 cüa ChInh phü.
II. Dánh giá cy th
1. V thrc h4n nhim vii; to chik b5 may; s6 llr9ng cm bç$, v/en ch,k và
lao dngh9p doAng clia các don v/srnghip k/nh t4 srngbip khác trrc thu$c
a) V t chüc bO may, tInh hInh s&p xp bO may cüa các don v.
b) V s luqng can b, viên chüc, lao dng hçp ding cüa các don vj:
- Tng s can b, viên chüc, lao dng hçip dng giao du näm:... ngithi
(trong do: s can b, viên chxc...ngu&i; s lao dng hqp dng tü 01 nàm trâ
len... ngui)
- Tng s can b, viên chüc, lao dng hqp dng cui nàm......ngithi (chi
ti& nhu tren).
Nguyen nhan thng, giâm can b, viên chirc, lao dng hçip dng và tInh hInh
tinh giãn biên ch trong các dan vj.
V thành lip, hot dng cüa Hi dng quàn l trong các don vi (nu co).
c) V kt qua thrc hin nhim vi cüa các dcin vi
- Dánh giá chung v k& qua thrc hin nhim vii duqc giao trong nàm, müc
d hoàn thành nhim vii cüa các don vj sr nghip; tInh hInh chap hânh chInh
sách chê dQ và các quy djnh ye tài chInh cüa các don vj...
- V thc hin hot dng djch vi sir nghip cong không sr dirng ngân sách
nhà ni.râc (NSNN); hoit dng djch vi khác.
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- V thrc hin nhim vi cung cp djch vi sir nghip cong do Nhà rnràc dt
hang, giao nhimv sü diing NSNN; dánh giá ye thii hin hoãn thành nhim vi,
chat hrçmg san phâm dã hoàn thành duçic nghim thu hoc &rçic duyt, chap nhn...
- V thirc hin nhim vi ph%lc vi quãn 1 nba nuóc theo quyt djnh cüa cap
có thâm quyên.
- V thirc hin nhim vi thu, chi phi, 1 phi theo pháp 1ut phi và 1 phi.
- Thc hin các nhim vii chi không thtx&ng xuyên.
- Thrc hiên các nhiêm vu khác.
2. Ve kIt qua thyc hien giao quyn tr c/zü tài chinh cho các thin vj s

.
A
..
nghiçp kwh te, sr nghip khac
.n

- Tng s don vj sT nghip kinh t, sr nghip khác

don vj.

- S don vj dà dirqc giao quyn ti,r chü theo Nghj djnh s 141/2016/ND-CP
ngày 10/10/2016 cüa ChInh phü
don vj, trong do:
+ S don vj tir bão dam chi du tu và chi thixäng xuyên.....don vj.
+ S don vj tr bâo dam chi thung xuyên ....don vj.
+ S don vj tir bâo dam mt phn chi thithng xuyên .....don vj.
+ S don vj do Nba ni.ric bão dam chi thtthng xuyên......don vj.
3. V thwc hiên 1w chü tài chink cüa các dcYn vj
; các
a) V mirc thu slr nghip: các khoán phi, 1 phi: thu theo quyt djnh s
khoãn thu hot dng djch vi sir nghip công, thu hoat dng djch vi khác do don vj
tx quyêt djnh; don giá Nba nuóc dt hang cung cap djch viii sir nghip cong...
b) V ngun thu, chi thuing xuyên (bao gm s np thu và các khoán phãi
np NSNN khac).
c) Phân phi kt qua tài chinh (chênh lch thu, chi thu&ng xuyên trich l.p
các Qu5'):... triu dông.
Sü dung các qu5 (chi ti& theo ti'ing qu5': Qu5 phát trin hot dng sr
nghip; qu bô sung thu nhp; qu khen thung, qu5 phiic igi; qu khác nêu co),
ci the:
S du du narn... triu dng; s trjch trong näm ... triu dng; s chi qu5
trong nàm... triu dông; sO diz chuyên sang näm sau... triu dông.
d) Tinh hInh thu nh.p tang them cüa ngithi lao dng
- S don vi có h s tang thu nhp tang them duâi 1 1n luong: . . . don vi.
- S darn vj có h s6 tang thu nhtptü 1 - 2 1n luong: ... don vi.
- S don v có h s tang thu nhp tü trén 2 - 3 1n hrcmg: ... don vj.
- S don vj có h s tang thu nhp tIr trén 3 lAn krong tr& 1ôn
don vi.
- Darn vj có ngu1i có thu nhp tang them cao nhAt là ... triu dng!thang
(ten darn vi).
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- Dan vj
(ten dan vj).

Co

ng1.r1i có thu nhp tang them thp nht là ... triu dngItháng

d) TInh hInh xây dimg, thrc hin quy ch chi tiêu ni b:
So các dan vj sir nghip dà xây drng quy ch chi tiêu ni b
dan vj sir nghip duçic giao tx chü tài chInh (dtt t 1 %).

/Tng s

TInh hmnh xay dimg, thrc hin quy ch chi tiêu ni b.
Các giãi pháp thc hin quy ch chi tiêu ni b.
e) Các bin pháp th?c hành tit kim chi và tang thu.
S6 dan vj có chênh 1nh thu 1n han chi thixing xuyen
tong so dan vj giao tr chü tài chInh (dat t 1 ...

don vj/ so vâi

S chênh 1nh thu 1&n han chi thu&mg xuyên .... triu dng. Các giãi pháp
tiêt kim chi, thng thu.
g) V thrc hin các hoat dng vay vn, huy dng vn
-

vay vn cüa các t chüc tin diing:

S don vj vay vn.....don vjIttng s don vj duçic giao tiI chü tài chInh.
S vn vay... triu dng; s dâ trà nçi vay .... triu &ng.
Dan vi cO s6 vn vay cao nht... triu ding, mijc dIch vay vn (ten don vj).
Dan vj có s vn vay thp nhAt... triu dng, mic dIch vay v&i (ten dan vj).
- V huy dng vn cüa can b, viên chirc trong dan vj:
S dan vi có huy dng vn:...dan vtng s don vj dixgc giao tr chü tâi chInh.
S vn buy &ng... triu dng; s dâ trâ nçi ... triu dng.
Don vi có s vn buy &)ng cao nht .... triu dng, miic dich buy dng von
(ten dan vj)
Dan vi cO vn buy dung thp nMt ... triu dng, miic dIch huy dng vn
(ten dan vi).
- Các giái pháp, phuang an tài chInh vay vn, buy dng van; trã nq vay, trâ
nçi tiên buy dng von; dánh giá hiu qua si'r diving von vay, von buy dng.
4. Nguôn thu, chi nhim vi không thuing xuyên.
5. Nhttng khó khàn, tn tai, nguy&n nhân.
6. D xut, kin nghj.
(Bku báo cáo sd lieu kern theo)
Ngày... tháng. . . nàrn..
NGIJI LAP BAO CÁO

(Kj tên)

THU TRIJONG DN V
ten, dóng ddu,.)
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Biu b*o cão kern theo Ph hc s6 6
CONG HOA xA IIQI CHU NGHIA VlT NAM
Dc ljp - Ty do - Hanh phOc

COQUAN

BIEU TONG HçP T INH HINH TH IJC H1N CO CHE T1 CHU TAI CHINH CUA CAC DON VI SI)' NGHIP KINH TE, SI)' NGHIP KIJAC
NAM...
£5o, v: Tri.0 thin
Tang ngun iii chinh chi thuling xuyên (tri(u dung)

Trong do

Tongso
dn vj sic
s6 Ti'

Ten dun vj

kinh I
sr nghigp
khac

Tong so don
vi sir nghi(p
k .,' °
nghicp khac
thrice giao
chO tii chinh
theo ND
141/2016/ND
-CP

lông s6
.,.'
vienchuc
ao g6m
lao ding
hs
Iii 01
nAjis Ira
,
mcn:
,.
05001

2

-.-.-...

I
2

3

Qi9 tièn
IlXaflg
So lao
dOug ngpch, bac,
luong
chOc
Va
hop
Tong
cic khoin
ding
V1Cfl
so
phu
01 nim
chuc
,
.
.
sitS len (thcu d ng)
(ngir&s)
..
(ngirai)

4

5

6

7

-.-...-................................................-'-.---.-.*--..-...........

Ngun NSNN giao
NSNN hO IsV môt plsn
°°?
Ngunl1iu
,
.
capchi
Nguon
thutu
nhsm vii cung cap
clii thuong xuen (doi
thirang
hoat
NSNN dat Ngun NSNN dlit phi theo
.
Nguon dch vii so ngltmop
,
viii don vi tr bao dam
hong cong cap
Luat phi vi
lsingcung
doug
XUYCIS
thu
mOt phn chi thir&ng
cOng, trong tiuong
cho dan
d;ch vu cap dich vii dch vu sir nghicp
l phi
hop chus aS djnh
xuyOn tu ngun thu phi,
hoat
cong theo gma
vi do Nha
(plan dswC
sr nghmcp
sic
khong cO ngun tins
misc KT-KT vi
dOng
.
nuac bao
ngIssp cong thco chica tutu du clii
de Igs chi
.,,
.
khic
chua CO gil do co
hoat dOng dch vu sr
phi
.
darn
clii
thsthng
.
cong.
gma tush do
nghmçp cOng. dich vii
quan co tham quyen
. .
xuycn)
thuOng
clii phi
dichvu
khlc)
ban hlnh (néiscó)
Xuyefl
khac

$

9

*---.--...-............

10

11

12

13

14

15

16

--..*..--..

-..

Dun vj ty bio dim clii thrOng xuyln vi cM
dmu to
Okinvi .......
Danvj

1IDo,ivjtybiodim
Danvj
1

I1L.____..........

................

....

.-

----.--

Don i ty blo dim mOt phn chi thrOng
xuyin (do gil, phi djch vy ry nghip cOng
chmz* k& cu du chi phi, diryc Nh n,rO'c dt
hing, gun nhijnm vy cung cp dch vy sy
nghip cong theo gil, phi chira tiuh dO chi
......__
I Elonv .......
2 Donvj ........

-.

....-'.....rn........................................--__

...._.

-rn---

._.--

--- ....................---rn----......-......-

...__._

-rn.....-------.-.
-. .....------rn.....-.--.........-rn--rn

._. .................._.............

Don vi do Nhi nirO'c bus dim chi th icing
xuyCn (theo ch*c ning, nhim vy d uryc cp
cO thm quyn giao, kh6ng ci ngun (him
9J!P)_,____._.___................-rn--....................................................-....___....................................__........
1 Danvj .......
2 Donvj ........
Cic clii tiôu 0 biiu trn theo S6 thirc hi(n nim.
NGU'ffi LAP BiEU

THU TRU' fNG COQUAN

(Kj iOn)

(K ten, dong dáu)
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Ct3QUAN

Phin phi kEi qul tii chinh (iriu ding)

Chi thrhng xuyn (triu ding)

So TI'

Ten don vi

Chi '
Chi th ngu8n NSNN
ngun
Chitsrnguon Chitu
Chi giaonhigmvucung
Chitngu&nNSNNhtrq
Chitirnguin
.
NSNN
cap
.
NSNN dt nguon
Chi hopt
.
tu
cap dich vi sir
mt phan clu thithng xuyen
NSNN dt
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clii thulmg
hing cung thu phi
dung dich
oguon nghicp cong. Irong
(doi Viii don vj tV bio dam
hung ciing cap
.
xuyên cm
(phan
.
cap dich vt
vii iii
.
thu
tnthng hqp dhua co
. mt phan chi thuong xuycn to
Tong
..
d;ch vii sr
.
don v; do
sir nghigp
de lai
nghigp
..
.. hogt dinh mire KT-KT vi
.
nguon thu phi. khong co
nghip cong
.
.
.
beia nitric
clii
.
cOng theo gia
.. .
Gong, dch
chun cO gil do cii
.
nguon thu hogt dgng did Vii
. dOng
thco gb tush
.
.
blo dins clii
chits huh du thithng
vu Ichic
. .
khic quasi cO tham quycn
sir nghip cOng. dich vu khic)
du clii phi
thU g
Xuyen,
C phI
ban hinh (nu co)
xuy8n

17

I
2

19

18
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22

21

20

23

24

.
Chenh I(ch thu chi
thirhng xuy€n nun

26=
(8+0+10+11+12+13+
14+15)(18+19+20+21+22+2
3+24) =27+28+29+30
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Trich
Inch
Quy
.
Trich
Quy
.
Inch
plot
.
Qu be
khcn
Quy khac
then
sung thu thueng
- (neu co)
hoat
.
nhp
va Quy
dng sir
.
phuc liii
nghip
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xuy8n (do gil, phi djch vy a nghip cong
chits kt cu ds'j chi phi, dirgc Nhi nu&c dt
hing, giso nhim vy cung cAp djch vy sy
nghip cong then gil, phi chits tinh dO chi

iihL

f3onvj
Donvj

.......
........

Don vj do Nhi nu*c blo dim clii th uhng
xuyin (theo chat ning, nhim vy d irc cAp
c6 thAm quyn giso, không c6 ngcAn thu
cggunthuthAp),_. ,...
Donvj
Ehrinvj
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........

—
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-..
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- ........................_..

..........__._
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Cic clii tiCu 0 biu hen then s thirc hi(n nun.
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.4.

C(IQUAN

Ngun thu chi nhim vg không
..
thirong xuycn (tricu doug)

Thu nhnp tang them

Ngu&i có thu
Ten don v1

S FT

Tng chi thu h

tang them t100g
aIm (trigu dong)

31

.
cua tong don
vj (triu
dng/thang)

(lan!dcin v;)

32

33

34

Ngithi ci thu

nhp tang thim
nhp tang
them cao nhat thap nhat cua

.
Fig ro thu nhgp tang them binh quan

35

36

Nguon chi nhint
.

.
Icing dun v;
(tri(u
dngJth6ng)

vi, khing thiucing
.
xuyen

38

37

2

T6ngn6
..........................................—..----.—...*--...... .......................—--.—.—......................................*fl00 __
Don v ttr bao im chi thuIng xuyên v chi
dAutir
Don
.....
Dc,nv;

II
1
2

Doj_t!biodimchithuenzxu. n
Dqnvj
Donvt

1

1
2

Don vj tie blo dIm mt phn chi huông
ruyên (do gil, phi dich vu sir nghLp cCng
chua Iit cu dii chi phi, dirge Nhl nude dt
hlng, giao nhim vi, cung cp dich vu su
nghip ciing then gil, phi chua tinh dii cht
!)............ ............................_..........— .... —......__
Dauvj .......

Dnnvj

000 0

W0W.

Von vay, von buy dyng (tricu dung)

*0 ....................*___

V6n vay cia

. ..
Chi nh,gm vi'

cac to chuc tin
.
khong thuong xuyen
dimg

41)

39

.....—

*-.- -..

S6 dl tea n
0

cac to chuc
tin dung

s8 dl Ira 119
Hay dng
von cua can cho can b,
bo. o'ea ch,rc v,en choc

41

42
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_0 *•....................

----*--....--........—........*—.....................0_

H

Don vj do NhI nu6c bàn dim chlth
xuy€n (theo ch ire nng, nhim vy d irt cip
v có
thm quyn giao, khong có ngun thu
hocnunthuth4p)
1 Donvj
2 Dunvj
* Ciic chi tiCu a biu trdn then so thi,c hn nIni.
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