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THÔNG TƯ

Hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán
kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch
--------------------Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị Quyết số 20/2007/NQ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2007 của
Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2007.
Căn cứ Chỉ thị số 836/CT-TTg ngày 2 tháng 7 năm 2007 của Thủ
tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước 6
tháng cuối năm 2007.
Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán
kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch như sau:
I- QUY ĐỊNH CHUNG
1. Thông tư này hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh
phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch (bao gồm cả điều chỉnh quy
hoạch) do ngân sách nhà nước đảm bảo từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh
tế; gồm:
- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của các vùng kinh tế xã hội, lãnh thổ đặc biệt, cấp tỉnh, cấp huyện; quy hoạch phát triển ngành,
lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu theo quy định tại Nghị định số 92/2006/NĐ-CP
ngày 7/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng
thể phát triển kinh tế - xã hội và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày
11/01/2008 Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 của Chính phủ.

- Quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung xây dựng đô thị; quy
hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2.000; quy hoạch điểm dân cư nông
thôn và quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 không thuộc dự án đầu
tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh, quy định tại Nghị định số
08/2005/NĐ-CP ngày 24/1/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng.
- Quy hoạch sử dụng đất của cả nước, quy hoạch sử dụng đất cấp
vùng, cấp tỉnh, huyện, xã, quy hoạch sử dụng đất vào mục đích an ninh,
quốc phòng, theo quy định tại Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày
29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.
2. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ, dự án quy hoạch của các Bộ, cơ quan
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương
(dưới đây gọi tắt là các Bộ, cơ quan Trung ương) do ngân sách trung ương
bảo đảm.
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ, dự án quy hoạch của các địa phương do
ngân sách địa phương bảo đảm; Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng
nhân dân cùng cấp phân cấp cụ thể nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách ở
địa phương.
3. Các nhiệm vụ, dự án quy hoạch phải thuộc danh mục nhiệm vụ, dự
án được cấp có thẩm quyền phê duyệt mới đủ điều kiện để bố trí kinh phí và
triển khai thực hiện.
4. Các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ, dự án quy hoạch khi
triển khai nhiệm vụ phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu;
có trách nhiệm quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí đúng mục đích, đúng
chế độ, chịu sự kiểm tra kiểm soát của cơ quan chức năng có thẩm quyền và
chấp hành chế độ công khai ngân sách theo quy định hiện hành.
5. Các nhiệm vụ, dự án quy hoạch xây dựng chi tiết các khu chức
năng đô thị và nông thôn, quy hoạch chi tiết khu công nghiệp, quy hoạch chi
tiết các khu đô thị mới và quy hoạch chi tiết chuyên ngành (du lịch, thể dục
thể thao, dịch vụ,...) được sử dụng vốn huy động từ các dự án đầu tư và được
tính vào giá thành thực hiện các dự án đầu tư không thuộc phạm vi điều
chỉnh quy định tại Thông tư này.
II- QUI ĐỊNH CỤ THỂ
1. Nội dung chi thực hiện nhiệm vụ, dự án quy hoạch:

a) Lập và điều chỉnh quy hoạch:
- Lập, thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán nhiệm vụ, dự án quy
hoạch;
- Điều tra, khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên (địa
chất, địa vật lý, đo vẽ bản đồ,..., ), hiện trạng kinh tế - xã hội có liên quan
phục vụ việc lập và điều chỉnh quy hoạch;
- Phân tích, đánh giá thực trạng, tiềm năng hoạt động của các lĩnh vực,
ngành; dự báo xu thế phát triển, tác động ảnh hưởng của các yếu tố có liên
quan đến việc lập và điều chỉnh quy hoạch;
- Nghiên cứu mục tiêu, quan điểm, định hướng phát triển; phương án
về mục tiêu tăng trưởng; các giải pháp thực hiện mục tiêu;
- Xây dựng hệ thống bản đồ, mô hình, sơ đồ, bản vẽ, thể hiện hiện
trạng và định hướng phát triển không gian theo tỷ lệ quy định;
- Xây dựng báo cáo tổng hợp và hệ thống các báo cáo có liên quan.
b) Thẩm định và phê duyệt quy hoạch;
c) Chi khác: Hội nghị, hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia; công bố quy
hoạch; cắm mốc giới ngoài thực địa và các chi phí quản lý khác có liên quan
đến việc thực hiện nhiệm vụ, dự án quy hoạch (nếu có).
2. Lập, chấp hành dự toán và thanh quyết toán ngân sách nhà nước:
Việc lập, chấp hành dự toán và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp
kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch thực hiện theo quy định của
Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành; Thông tư
này hướng dẫn cụ thể một số nội dung như sau:
a) Căn cứ lập dự toán:
- Đối với nội dung công việc đã có định mức chi phí quy hoạch do cơ
quan nhà nước có thẩm quyền ban hành: Dự toán kinh phí được xác định
trên cơ sở khối lượng công việc nhân (x) định mức chi phí (hoặc đơn giá)
quy hoạch hiện hành.
- Đối với nội dung công việc chưa có định mức chi phí quy hoạch:
Các Bộ quản lý nhà nước theo chuyên ngành, lĩnh vực căn cứ chức năng,

nhiệm vụ được giao xây dựng định mức chi phí quy hoạch trình cấp có thẩm
quyền ban hành theo quy định. Trường hợp chưa có định mức, dự toán kinh
phí được xác định căn cứ vào khối lượng công việc cụ thể, chế độ chi tiêu tài
chính hiện hành của nhà nước và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
b) Lập dự toán.
- Đối với nhiệm vụ, dự án quy hoạch của các Bộ, cơ quan Trung
ương:
Hàng năm căn cứ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước; Thông tư
hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính; tình
hình thực hiện dự toán nhiệm vụ, dự án quy hoạch năm trước; khối lượng
nhiệm vụ, dự án quy hoạch cần thực hiện trong năm kế hoạch; định mức chi
phí (hoặc đơn giá) quy hoạch và chế độ chi tiêu tài chính hiện hành, các đơn
vị lập dự toán kinh phí chi tiết theo các nhiệm vụ, dự án quy hoạch báo cáo
các Bộ, cơ quan Trung ương để tổng hợp vào dự toán năm sau gửi Bộ Tài
chính xem xét, tổng hợp báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết
định.
- Đối với nhiệm vụ, dự án quy hoạch của địa phương:
Hàng năm căn cứ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước; Thông tư
hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc lập dự toán ngân sách nhà nước; hướng
dẫn của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về lập dự toán ngân sách ở các cấp địa
phương; tình hình thực hiện dự toán nhiệm vụ, dự án quy hoạch năm trước;
khối lượng nhiệm vụ, dự án quy hoạch thực hiện trong năm kế hoạch; định
mức chi phí (hoặc đơn giá) quy hoạch và chế độ chi tiêu tài chính hiện hành,
các đơn vị lập dự toán kinh phí chi tiết theo các nhiệm vụ, dự án quy hoạch
báo cáo cơ quan quản lý chuyên ngành địa phương để tổng hợp vào dự toán
năm sau gửi cơ quan Tài chính tổng hợp vào dự toán chi ngân sách cùng cấp
báo cáo Uỷ ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định.
c) Phân bổ dự toán.
- Đối với nhiệm vụ, dự án quy hoạch của các Bộ, cơ quan Trung
ương:
Căn cứ dự toán được cấp có thẩm quyền giao, các Bộ, cơ quan Trung
ương lập phương án phân bổ dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách; chi

tiết theo nhiệm vụ, dự án quy hoạch, tổng hợp chung vào phương án phân bổ
dự toán của Bộ, cơ quan Trung ương, gửi Bộ Tài chính thẩm tra theo quy
định. Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan Trung
ương giao dự toán cho các đơn vị thực hiện; đồng gửi Bộ Tài chính, Kho bạc
Nhà nước và Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để phối hợp thực hiện.
- Đối với nhiệm vụ, dự án quy hoạch của địa phương:
Căn cứ dự toán được cấp có thẩm quyền giao, các cơ quan quản lý
chuyên ngành ở địa phương lập phương án phân bổ dự toán cho các đơn vị
sử dụng ngân sách; chi tiết theo nhiệm vụ, dự án quy hoạch, tổng hợp chung
vào phương án phân bổ dự toán của cơ quan, gửi cơ quan tài chính đồng cấp
thẩm tra theo quy định. Sau khi có ý kiến thống nhất của cơ quan tài chính,
cơ quan quản lý chuyên ngành giao dự toán cho các đơn vị thực hiện; đồng
gửi cơ quan tài chính cùng cấp, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để phối hợp
thực hiện.
d) Quản lý, cấp phát và thanh toán.
Việc quản lý, cấp phát, thanh toán kinh phí sự nghiệp kinh tế thực
hiện nhiệm vụ, dự án quy hoạch thực hiện theo quy định tại Thông tư số
79/2003/TT-BTC ngày 13/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản
lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà
nước; Thông tư này hướng dẫn cụ thể một số nội dung như sau:
- Căn cứ để cơ quan Kho bạc Nhà nước thực hiện tạm ứng cho các
đơn vị:
+ Văn bản phê duyệt nhiệm vụ, dự án quy hoạch của cơ quan nhà
nước có thẩm quyền;
+ Quyết định giao dự toán ngân sách năm của cơ quan nhà nước có
thẩm quyền;
+ Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu hoặc chỉ định thầu theo quy
định hiện hành;
+ Hợp đồng hoặc văn bản giao khoán công việc;
+ Báo cáo tiến độ thực hiện khối lượng và dự toán của nhiệm vụ, dự
án quy hoạch;
+ Lệnh chuẩn chi của Thủ trưởng đơn vị.
- Căn cứ để cơ quan Kho bạc Nhà nước thanh toán cho các đơn vị:

+ Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành theo quy định
của cơ quan nhà nước;
+ Biên bản thanh lý hợp đồng, bàn giao kết quả công việc hoàn thành
và báo cáo quyết toán chi phí khối lượng hoàn thành được nghiệm thu;
+ Các chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
đ) Kinh phí chuyển năm sau:
Việc xử lý số dư kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện nhiệm vụ, dự án
quy hoạch cuối năm, thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước
và hướng dẫn của Bộ Tài chính về công tác khoá sổ kế toán cuối năm và lập,
báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.
e) Công tác quyết toán.
- Báo cáo quyết toán: Các đơn vị được giao dự toán kinh phí sự
nghiệp kinh tế thực hiện nhiệm vụ, dự án quy hoạch lập báo cáo quyết toán
và tổng hợp chung vào quyết toán ngân sách hàng năm của đơn vị theo đúng
biểu mẫu, thời hạn nộp theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các
văn bản hướng dẫn.
- Xét duyệt và thẩm định báo cáo quyết toán: Việc xét duyệt và thẩm
định báo cáo quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện nhiệm vụ, dự
án quy hoạch hàng năm thực hiện theo quy định tại Thông tư số
01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xét duyệt,
thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn
vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp.
g) Hạch toán, kế toán.
Kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch
theo quy định tại Thông tư này được hạch toán và quyết toán theo Chương Loại - Khoản tương ứng và chi tiết mục chi theo quy định của Mục lục ngân
sách Nhà nước hiện hành.
3. Công tác kiểm tra:
Các cơ quan chủ quản ở Trung ương và địa phương có trách nhiệm
phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các
đơn vị trực thuộc về tình hình thực hiện nhiệm vụ, quản lý sử dụng và thanh
quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế cho các nhiệm vụ, dự án quy hoạch,
nhằm bảo đảm sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các nhiệm vụ, dự án quy hoạch năm 2007 bố trí từ nguồn vốn đầu
tư xây dựng cơ bản, còn khối lượng dở dang phải chuyển tiếp sang năm
2008 và các năm tiếp theo (nếu có) được thực hiện như sau:
a) Các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương phân bổ từ nguồn kinh
phí sự nghiệp kinh tế đã được cấp có thẩm quyền giao để thực hiện khối
lượng chuyển tiếp từ năm 2007 sang. Việc phân bổ dự toán chi tiết cho các
đơn vị sử dụng ngân sách từ nguồn sự nghiệp kinh tế để thực hiện các nhiệm
vụ, dự án quy hoạch chuyển tiếp từ năm 2007 sang được tổng hợp chung vào
phương án phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm, gửi
cơ quan tài chính thẩm định theo quy định hiện hành.
b) Việc quản lý, cấp phát, thanh toán các nhiệm vụ, dự án quy hoạch
chuyển tiếp từ năm 2007 sang thực hiện theo quy trình quản lý vốn đầu tư
xây dựng cơ bản cho đến khi nhiệm vụ, dự án quy hoạch kết thúc.
c) Về quyết toán:
- Đối với khoản kinh phí đã tạm ứng từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ
bản đến hết ngày 31/01/2008 chưa đủ thủ tục thanh toán, thực hiện thanh
toán trong thời gian chỉnh lý quyết toán của các cấp ngân sách và quyết toán
vào nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc niên độ ngân sách năm 2007. Trường
hợp hết thời gian chỉnh lý quyết toán năm 2007 vẫn chưa thanh toán, được
chuyển năm sau để thanh toán và quyết toán vào nguồn vốn đầu tư phát triển
thuộc niên độ ngân sách năm sau.
- Đối với kinh phí bố trí tiếp từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế từ
năm 2008 thực hiện quyết toán theo quy định tại Thông tư số 01/2007/TTBTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và
thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp,
tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp.
- Khi dự án kết thúc: Trên cơ sở xác định đầy đủ, chính xác khối
lượng và phân định nguồn kinh phí đã đầu tư cho dự án (kinh phí bố trí từ
nguồn vốn đầu tư, kinh phí bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế); các
đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ, dự án quy hoạch lập báo cáo quyết

toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành về quyết
toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.
2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng
Công báo và thực hiện từ năm 2008.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản
ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

