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

Số: 145/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017 

THÔNG Tư 
Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lâp theo 

Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ 
quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vưc 

sự nghiệp kinh té và sự nghiệp khác 

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của 
Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực 
sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; 

Căn cứ Nghị định so 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một so điền của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và 
ỉệ phí; 

Căn cứ Nghị định sỗ 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 nam 20ỉ 7 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài chính; 

Theo đê nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hưởng dẫn cơ chế tài chính 
của đơn v/ẵ sự nghiệp công lập theo Nghị định sổ 141/2016/NĐ-CP ngày 10 
tháng 10 năm 2016 của Chỉnh phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp 
công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tê và sự nghiệp khác. 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Thông tư này hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập 
theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ 
quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh 
tế và sự nghiệp khác (sau đây gọi là Nghị định sổ 141/2016/NĐ-CP của Chính 
phủ), gồm: nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường, giao 
thông vặn tải, công thương, xây dựng, lao động, thương binh và xã hội, tư pháp, sự 
nghiệp khác. 



2. Thông tư này không điều chỉnh đối với các đơn vị sự nghiệp công lập 
trong các lĩnh vực: y tê, giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, văn hoá thể 
thao và du lịch, thông tin truyền thông và báo chí, khoa học và công nghệ. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

lế Các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự 
nghiệp khác (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác) do cơ quan 
có thâm quyền của Nhà nước thành ỉập theo quy định của pháp luật, có tư cách 
pháp nhân, cung câp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý nhà nước. 

2. Đối với các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác trực thuộc Bộ Quốc 
phòng, Bộ Công an, tồ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (nếu có), được áp 
dụng quy định tại Nghị định sô 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ, các quy định 
của pháp luật có liên quan và hướng dẫn tại Thông tư này. 

Điều 3. Giá, phí dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực sự nghiệp kinh 
tế, sự nghiệp khác 

1. Giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 

a) Căn cứ danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 
theo quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định tại Khoản 1 Điều 
11 Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ, các Bộ, cơ quan Trung ương, 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của từng danh 
mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền 
quản lý. 

b) Căn cứ định mức kinh tế - kỹ thuật của từng danh mục dịch vụ sự 
nghiệp công quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này; các Bộ, cơ quan Trung 
ương, Úy ban nhân dân cấp tỉnh xác định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 
ngân sách nhà nước để ban hành theo thâm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm 
quyền ban hành theo quy định của Luật Giá và các văn bản hướng dẫn hiện hành 
và lộ trình tính đủ chi phí theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 141/2016/NĐ-
CP của Chính phủ. 

c) Các Bộ, cơ quan Trung ương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện 
hoặc cơ quan câp dưới theo phân câp lựa chọn đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự 
nghiệp khác đề cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 
nước theo hình thức đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu theo quy định. 

Trường hợp danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 
nước có định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá, thực hiện đặt hàng cho đơn vị; 
kinh phí Nhà nước đặt hàng là nguồn chi thường xuyên của đơn vịẽ 

Trường hợp danh mục dịch vụ sự nghiệp công chưa có định mức kinh tế -
kỹ thuật và đơn giá, thực hiện giao nhiệm vụ cho đơn vị theo dự toán được phê 
duyệt như nguôn kinh phí chi nhiệm vụ không thường xuyên. 

2. Giá dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước 

Đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự xây dựng kế hoạch hoạt động 
đê thực hiện; được quyết định giá dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường 
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(trừ trường hợp dịch vụ thuộc danh mục nhà nước định giá theo quy định của 
Luật Giá, các văn bản hướng dẫn và pháp luật khác), quyết định khoản thu, mức 
thu bảo đảm bù đắp chi phí hợp lý, có tích luỹ theo quy định. 

3ế Phí dịch vụ sự nghiệp công 

Phí và danh mục phí dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực sự nghiệp kinh 
tế, sự nghiệp khác thực hiện theo quy định của Luật Phí và lệ phí và các văn bản 
hướng dẫn hiện hành. Đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác được cấp có thẩm 
quyền giao thu phí theo mức thu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định đối 
với từng danh mục phí. 

Điều 4. Điều kiện phân loại mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp 
kinh tế, sự nghiệp khác 

1. Đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm chi thường xuyên và 
chi đầu tư là đơn vị đáp ứng một trong các điều kiện sau: 

a) Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên từ các nguồn tài chính giao tự chủ 
quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính 
phủ và tự bảo đảm chi đầu tư từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, 
nguồn vốn vay và các nguồn tài chính hợp pháp khác quy định tại Điểm a 
Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ. 

b) Đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí theo pháp luật phí và lệ phí, tự bảo 
đảm chi thường xuyên và có nguồn trích khấu hao tài sản cố định từ nguồn thu phí 
được để lại chi theo quy định. 

c) Đơn vị cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà 
nước trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, giá dịch vụ sự nghiệp 
công xác định theo cơ chế thị trường. 

2. Đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm chi thường xuyên 
là đơn vị đáp ứng một trong các điều kiện sau: 

a) Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên từ các nguồn tài chính giao tự chủ quy 
định tại Điềm a Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ. 

b) Đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí theo pháp luật phí và lệ phí, tự bảo 
đảm chi thường xuyên từ nguồn thu phí được để lại chi theo quy định. 

3. Đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên là đơn vị đáp ứng một trong các điêu kiện sau: 

a) Đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên từ các nguồn tài chính 
giao tự chủ quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 141/2016/NĐ-
CP của Chính phủ. 

b) Đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí theo pháp luật phí và lệ phí, tự bảo 
đảm một phần chi thường xuyên từ nguồn thu phí được để lại chi theo quy định. 

4ệ Đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác do Nhà nước bảo đảm chi 
thường xuyên là đan vị đáp ứng một trong các điêu kiện sau: 
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a) Đơn vị không có nguôn thu hoặc nguồn thu thấp, chi thường xuyên 
được bảo đảm từ các nguồn tài chính giao tự chủ quy định tại Điểm a Khoản 2 
Điều 15 Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ. 

b) Đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao phục vụ quản lý nhà nước, 
không cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. 

Điều 5. Phân loại mức độ tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp 
kinh tế, sự nghiệp khác 

1. Nguồn tài chính chi thường xuyên 
a) Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực sự 

nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được cấp có 
thẩm quyền giao: Dịch vụ tư vấn, thiết kế, quy hoạch, dịch vụ nông nghiệp, lâm 
nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ sản, giao thông, công thương, xây dụng, tài nguyên môi 
trường, lao động, việc làm, bảo trợ xã hội, dịch vụ sự nghiệp khác; các nguồn 
thu hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật (bao gồm hoạt động sản 
xuất, kinh doanh dịch vụ nếu có); 

b) Nguồn ngân sách nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự 
nghiệp công theo giá tính đủ chi phí hoặc chưa tính đủ chi phí theo quy định tại 
Điềm b Khoản 1 Điều 12, Điềm b Khoản 1 Điều 13 và Điềm b Khoản 1 Điều 14 
Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ; 

c) Ngân sách nhà nước cấp chi thường xuyên trên cơ sở số lượng người 
làm việc và định mức phân bổ dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

d) Nguôn thu phí được đê lại chi thường xuyên theo quy định tại Điềm a 
Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và 
lệ phí (sau đây gọi là Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ); 

đ) Nguôn thu từ hoạt động khác (nêu có), gồm: Tiền lãi được chia từ các 
hoạt động liên doanh, liên kết; lãi tiền gửi ngân hàng; nguồn thu khác theo quy 
định của pháp luật. 

2. Nội dung chi thường xuyên 
a) Chi tiên lương cho cán bộ, viên chức, người lao động theo ngạch, bậc, 

chức vụ và các khoản phụ câp do Nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp 
công lập; 

b) Chi hoạt động chuyên môn cung cấp dịch vụ sự nghiệp công; 
c) Chi quản lý; 
d) Chi thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí theo quy định tại Điểm a 

Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ; 
đ) Chi trích khấu hao tài sản cố định theo quy định; 
e) Chi thường xuyên khác (nếu có). 

3. Phương thức xác định mức độ tự chủ tài chính 

a) Cách xác định mức độ tự bảo đảm chi thường xuyên: 
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Mức tự bảo đảm chi thường xuyên (%) = (Tông nguôn tài chính chi 
thường xuyên/Tổng số chi thường xuyên) X 100%. 

Trong đóệ. 
- Tổng nguồn tài chính chi thường xuyên là các nguồn tài chính tại Điểm a, 

b, d, đ Khoản 1 Điều này. 
- Tông sô chi thường xuyên là các nội dung chi thường xuyên tại Khoản 2 

Điều này. 
- Tổng nguồn tài chính chi thường xuyên và tổng số chi thường xuyên 

được tính theo dự toán thu, chi của năm đầu thời kỳ ốn định. 
b) Căn cứ mức tự bảo đảm chi thường xuyên quy định tại Điểm a Khoản 3 

của Điều này, phương thức xác định mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự 
nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác như sau: 

- Đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm chi thường xuyên 
và chi đầu tư là đơn vị có mức tự bảo đảm chi thường xuyên theo công thức tại 
Điêm a Khoản 3 Điều này lớn hơn 100% và tự bảo đảm chi đầu tư từ nguồn quỹ 
phát triển hoạt động sự nghiệp, nguồn vốn vay và các nguồn hợp pháp khác theo 
quy định của pháp luật. 

- Đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm chi thường xuyên là 
đơn vị có mức tự bảo đảm chi thường xuyên theo công thức tại Điềm a Khoản 3 
Điều này bằng hoặc lớn hơn 100%. 

- Đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm một phần chi thường 
xuyên là đơn vị có mức tự bảo đảm chi thường xuyên theo công thức tại Điểm a 
Khoản 3 Điều này từ trên 10% đến dưới 100%. 

- Đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác do Nhà nước bảo đảm chi thường 
xuyên là đơn vị có mức tự bảo đảm chi thường xuyên theo công thức tại Điểm a 
Khoản 3 Điều này từ 10% trở xuống hoặc đơn vị không có nguồn thu. 

Chương II 
Tự CHỦ VẺ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ sự NGHIỆP 

KINH TẾ, Sự NGHIỆP KHÁC 

Mục 1 
Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác 

tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư 

Điều 6. Sử dụng nguồn tài chính 

1 ệ Chi đầu tư 

Đơn vị được sử dụng quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp (bao gồm nguồn 
trích quỹ khấu hao tài sản cố định theo quy định); nguồn vốn vay và các nguồn 
tài chính hợp pháp khác theo quy định để chi đầu tư, theo quy định tại Điểm a 
Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ. 
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Căn cứ yêu cầu phát triển của đơn vị và khả năng cân đối của ngân sách 
nhà nước, Nhà nước xem xét bố trí vốn cho các dự án đầu tư đane triển khai, các 
dự án đầu tư khác cho đơn vị theo quyết định của cấp có thâm quvền và theo 
quy định của pháp luật về đầu tư công. 

2Ể Chi thường xuyên 

Đơn vị được chủ động sử dụng các nguồn tài chính quy định tại Khoản 1 
Điều 5 Thông tư này để chi thường xuyên, một số nội dung chi được quy định 
cụ thể như sau: 

a) Chi hoạt động dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế 
và sự nghiệp khác; hoạt động dịch vụ khác, gồm: Chi tiền lương; tiền công; phụ 
cấp lương; các khoản đóng góp theo chê độ quy định hiện hành; chi nghiệp vụ 
chuyên môn; dịch vụ công cộng; vật tư văn phòng; thông tin, liên lạc, tuyên 
truyền; công tác phí; khấu hao tài sản cố định; sửa chừa, bảo dường tài sản, máy 
móc, thiết bị; chi thuê mướn; chi quản lý; các khoản chi khác (kể cả các khoản 
chi thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định). 

về chi tiền lương: Đơn vị chi trả tiền lương theo lương ngạch, bậc, chức 
vụ và các khoản phụ cấp do Nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp công 
lập. Khi Nhà nước điều chỉnh tiền lương, đơn vị tự bảo đảm tiền lương tăng 
thêm từ nguồn thu của đơn vị, ngân sách nhà nước không câp bố sung. 

Trích khấu hao tài sản cố định theo chế độ quy định hiện hành: số tiền 
trích khấu hao tài sản cố định được đầu tư, mua sắm từ nguồn ngân sách nhà 
nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước được bô sung quỹ phát triên 
hoạt động sự nghiệp của đơn vị, tối thiêu bằng mức chi phí khấu hao kết câu 
trong đơn giá theo quy định, số tiền trích khâu hao tài sản cố định được đầu tư, 
mua sắm từ nguồn vốn vay dùng để trả nợ; trường hợp đã trả đủ tiền vay, số còn 
lại bố sung quỷ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị. 

b) Chi thường xuyên trang trải chi phí thực hiện công việc, dịch vụ và thu 
phí theo các nội dung quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 
120/2016/NĐ-CP của Chính phủ. 

3. Chi từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho các nhiệm vụ chi không 
thường xuyên (gồm: Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối 
với đơn vị không phải là tổ chức khoa học công nghệ; kinh phí các chương trình 
mục tiêu quôc gia, chương trình mục tiêu; các chương trình, dự án, đề án khác; 
kinh phí đối ứng thực hiện các dự án theo quyết định của cấp có thẩm quyền; 
vôn đầu tư phát triển cho các dự án đầu tư đang triển khai dở dang, các dự án 
đầu tư khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền (nếu có); kinh phí thực hiện 
nhiệm vụ đột xuất được cơ quan có thẩm quyền giao); chi từ nguồn thu phí được 
đê lại chi nhiệm vụ không thường xuyên tại Điểm b Khoản 2, Khoản 3 Điều 5 
Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ (nếu có); chi từ nguồn vốn vay, 
viện trợ, tài trợ theo quy định của pháp luật và chi từ nguồn khác (gồm: Nguồn 
vôn vay của các tô chức tín dụng, vôn huy động của cán bộ, viên chức trong đơn 
vị; nguồn vốn liên doanh, liên kết của các tô chức, cá nhân trong và ngoài nước 



$ 

theo quy định của pháp luật; nguồn khác nếu có) theo quy định của Luật Ngân 
sách nhà nước và pháp luật hiện hành đối với từng nguồn kinh phí. 

Điều 7. Phân phối kết quả tài chính trong năm 
1. Hàng năm, sau khi hạch toán đầy đủ các khoản chi phí, nộp thuế và các 

khoản nộp ngân sách nhà nước khác (nếu có) theo quy định, phần chênh lệch thu 
lớn hơn chi thường xuyên (nếu có), đơn vị được sử dụng trích lập các quỹ và sử 
dụng các quỹ theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 141/2016/NĐ-CP 
của Chính phủ và theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. 

2. Đối với Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi, mức trích tối đa không quá 
3 tháng tiên lương, tiên công bình quân thực hiện trong năm của đơn vị. 

Quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ làm cơ sở để tính trích Quỹ khen 
thưởng và Quỹ phúc lợi trong năm của đơn vị, bao gồm: 

- Tiên lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ câp: Tính trên cơ sở 
hệ sô lương, hệ sô phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung 
(nêu có) do Nhà nước quy định của số lượng người làm việc trong đơn vị theo 
quy định tại Điều 7 Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ và mức tiền 
lương cơ sở do Chính phủ quy định; tiền lương của lao động hợp đồng từ 01 
năm trờ lên. 

- Tiền lương tăng thêm do nâng bậc lương theo niên hạn và nâng bậc 
lương trước thời hạn của đơn vị theo quy định (nếu có)ế 

3. Đối với Quỹ bổ sung thu nhập 
a) Cơ sở tính trích lập Quỹ bổ sung thu nhập căn cứ quỹ tiền lirong ngạch, 

bậc, chức vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều này. 
b) Vê thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm 
Căn cứ dự toán thu, chi của năm; kết quả hoạt động tài chính quý trước 

(trong trường hợp quý đâu tiên của năm kê hoạch, đơn vị căn cứ vào kết quả 
hoạt động tài chính của quý IV năm trước liền kề), nhằm động viên kịp thời 
người lao động phân đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, đơn vị tự xác định 
chênh lệch thu, chi thường xuyên, thực hiện tạm trích Quỹ bồ sung thu nhập 
hàng quý (tối đa không vượt quá 70% số chênh lệnh thu lớn hơn chi đơn vị xác 
định được theo quý) để chi thu nhập tăng thêm cho từng người lao động hàng 
tháng theo quy định và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. 

Kết thúc năm ngân sách, trước ngày 31 tháng 01 năm sau, đơn vị xác định 
sô chênh lệch thu lớn hơn chi và trích lập các Quỹ theo quy địnhệ Trong đó đối 
với Quỹ bô sung thu nhập: Trường họp số đă tạm chi trước thu nhập tăng thêm 
của đơn vị vượt quá sô được trích lập Quỹ bô sung thu nhập theo quy định, số 
chi vượt phải trừ vào nguồn Quỹ bổ sung thu nhập của năm trước còn dư (nếu 
có) và sô dư Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi của đơn vị; nếu vẫn còn thiếu thì 
trừ vào nguôn Quỹ bô sung thu nhập, Quỹ khen thường và Quỹ phúc lợi của 
năm sau hoặc trừ vào Quỹ tiền lương năm sau của đơn vị (nếu các Quỹ khác 
không còn nguôn). Trường hợp sô đã tạm chi thâp hơn sô được trích lập Quỹ bô 
sung thu nhập theo quy định, đan vị chi trả tiếp thụ nhập tăng thêm cho người 
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lao động hoặc đề dự phòng chi bổ sung thu nhập cho người lao động năm sau, 
theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. 

Sau khi quyết toán năm của đơn vị được cấp có thầm quyền phê duyệt, 
trường hợp số được trích lập Quỹ bổ sung thu nhập theo quy định có thay đồi 
(tăng hoặc giảm) so với sô đơn vị xác định khi kết thúc năm ngân sách, đơn vị 
có trách nhiệm điêu chỉnh lại số trích lập Quỹ bồ sung thu nhập, tương tự như 
khi kêt thúc năm ngân sách nêu trên và theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. 

4. Đối với Quỹ khác chỉ được trích lập khi pháp luật chuyên ngành lĩnh 
vực sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác quy định cho phép đơn vị được trích lập, 
mức trích lập quỹ và sử dụng quỹ theo quy định của pháp luật chuyên ngành; 
trường hợp không quy định, đơn vị không được trích lập. 

Mục 2 
Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác 

tự bảo đảm chi thường xuyên 

Điều 8. Sử đụng nguồn tài chính 
1 ẵ Chi thường xuyên: Đơn vị được chủ động sử dụng các nguồn tài chính 

quy định tại Khoản 1 Điêu 5 của Thông tư này đề chi thường xuyên. Các nội 
dung chi (bao gồm chi tiền lương, trích khấu hao tài sản cố định hoạt động cung 
câp dịch vụ sự nghiệp công, hoạt động dịch vụ khác), thực hiện theo quy định tại 
Khoản 2 Điều 6 của Thông tư này. 

2. Chi từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho các nhiệm vụ chi không 
thường xuyên (bao gồm vốn đầu tư phát triển, kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn 
trang thiêt bị, tài sản cho đơn vị, theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt 
nêu có); từ nguôn thu phí được để lại chi nhiệm vụ không thường xuyên (nếu 
có); từ nguồn vôn vay, viện trợ, tài trợ và chi từ nguồn khác, theo quy định tại 
Khoản 3 Điều 6 của Thông tư này. 

Điều 9. Phân phối kết quả tài chính trong năm 

1. Phân phôi chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên, trích lặp các quỹ 
và sừ dụng các quỹ theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 
141 /2016/NĐ-CP của Chính phủ và theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. 

2. Cơ sở trích lập các Quỹ và chi trả thu nhập tăng thêm: Thực hiện theo 
quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 7 của Thông tư này. 

Mục 3 
Tự  chủ  t à i  ch ính  đố i  vó i  đon  v ị  sự  ngh iệp  k inh  t é ,  sụ  ngh iệp  khác  

tự bao đầm một phần chi thường xuyên 

Điêu 10. Sửcỉinig nguồn tài chính 

1. Chi thường xuyên: Đơn vị được chủ động sử dụne các neuồn tài chính 
tại Khoản 1 Điêu 5 của Thông tư này, dê chi thường xuyên theo các nội dung 



quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Thông tư này; khi Nhà nước điều chỉnh tiền 
lương, đơn vị tự bảo đảm tiền lương tăng thêm từ các nguồn theo quy định, 
trường hợp còn thiêu, ngân sách nhà nước câp bô sung. 

2Ể Chi từ nguồn ngân sách cấp cho các nhiệm vụ chi không thường xuyên 
(bao gồm vốn đầu tư phát triển, kinh phí mua sắm, sửa chữa lán tranệ thiết bị, 
tài sản cho đơn vị, theo dự án được cấp có thấm quyền phê duyệt nếu có); từ 
nguồn thu phí được để lại chi nhiệm vụ không thường xuyên (nếu có); từ nguồn 
vốn vay, viện trợ, tài trợ và chi từ nguồn khác, theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 
Thông tư nàyỀ 

Điều 11. Phân phối kết quả tài chính trong năm 

1. Phân phối chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên, trích lập các Quỹ 
và sử dụng các Quỹ theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 
141/2016/NĐ-CP của Chính phủ và theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. 

2. Cơ sở trích lập các Quỹ và chi trả thu nhập tăng thêm: Thực hiện theo 
quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 7 của Thông tư này. 

Mục 4 
Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác 

do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên 

Điều 12. Sử dụng nguồn tài chính 

1. Chi thường xuyên: Đơn vị được sử dụng nguồn tài chính quy định tại 
Khoản 1 Điều 5 Thông tư này để chi nhiệm vụ được giao, gồm: Chi tiền lương; tiền 
công; phụ cấp lương; các khoản đóng góp theo chế độ quy định hiện hành; chi 
thanh toán dịch vụ công cộng; vật tư văn phòng; thông tin, liên lạc, tuyên truyền; 
công tác phí; chi nghiệp vụ chuyên môn; sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên tài 
sản, trang thiết bị của đơn vị; mua sắm, thay thế trang thiết bị, phương tiện làm việc 
của cán bộ, viên chức theo quy định; sơ kết, tống kết; tập huấn bồi dưỡng nghiệp 
vụ chuyên môn; thuê mướn (nếu có); chi quản lý; các khoản chi khác. 

Khi Nhà nước điều chỉnh tiền lương, ngân sách nhà nước cấp bố sung tiền 
lương tăng thêm, sau khi đã trừ các nguồn bảo đảm tiền lương tăng thêm theo 
quy định. 

2. Chi từ nguồn ngân sách cấp cho các nhiệm vụ chi không thường xuyên 
(bao gồm vốn đầu tư phát triển, kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn trang thiết bị, 
tài sản cho đơn vị, theo dự án được cấp có thẳm quyền phê duyệt nếu có); từ 
nguồn vốn vay, viện trợ, tài trợ và chi từ nguồn khác: Thực hiện theo quy định 
tại Khoản 3 Điều 6 của Thông tư này. 

Điều 13ễ Phân phối kết quả tài chính trong năm 

1. Kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên, trích lập các quỹ và sử dụng các 
quỹ theo quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của 
Chính phủ và theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. 
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2. Cơ sở trích ỉập các Quỹ và chi trả thu nhập tăng thêm: Thực hiện theo 
quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điêu 7 của Thông tư này. 

Mục 5 
Tự chủ trong giao dịch tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ 

và điều kiện vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp 
đối với đon vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác 

Điều 14. Tự chủ trong giao dịch tài chính 

1 ẻ Mở tài khoản giao dịch: Đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác mở tài 
khoản giao dịch theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 141/2016/NĐ-CP 
của Chính phủ. 

2. Vay vốn, huy động vốn 

a) về vay vốn, huy động vốn: 

- Đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm chi thường xuyên 
và chi đầu tư; tự bảo đảm chi thường xuyên và tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên có các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công phù họp với chức 
năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, được vay vốn của các tổ chức 
tín dụng, huy động vốn của cán bộ, viên chức trong đơn vị để đầu tư mở rộng 
và nâng cao chất lượng hoạt động sự nghiệp công, tô chức hoạt động dịch vụ 
sự nghiệp công; 

- Đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm chi thường xuyên 
và chi đầu tư được vay vốn để đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất theo quy định tại 
Điểm a Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ. 

b) Vê chi trả nợ tiền vay, tiền huy động vốn của cán bộ, viên chức: 

- Khi thực hiện vay vốn của tổ chức tín dụng, huy động vốn của cán bộ, 
viên chức (theo hình thức vay), đơn vị có trách nhiệm chi trả nợ vay (cả gốc và 
lãi) theo họp đồng vay vốn theo quy định của các tồ chức tín dụng, theo họp 
đồng vay của cán bộ, viên chức; 

- Nguôn chi trả lãi tiền vay, lãi tiền huy động vốn được tính trong chi phí 
của các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công do các khoản vay đầu tư mang lại. 

Trường hợp huy động vốn theo hình thức cán bộ, viên chức cùng tham gia 
góp vôn với đơn vị và được hưởng lãi phụ thuộc vào tỷ lệ vốn góp, thì việc trả 
tiền lãi được chi trả từ tiền lãi của hoạt động dịch vụ đó, không được tính vào 
chi phí hoạt động dịch vụ. 

c) Khi thực hiện vay vốn, huy động vốn, đơn vị phải có phương án tài 
chính khả thi, tự chịu trách nhiệm trả nợ vay, cả gốc và lãi theo quy định; chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về việc vay vốn, huy động vốn và hiệu quả sử dụng 
vốn vay, vốn huy động. 
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Điều 15. Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ 

1. Để chủ động sử dụng kinh phí chi thường xuyên đúng mục đích, tiết 
kiệm và có hiệu quả, đơn vị có trách nhiệm xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ 
làm căn cứ đế cán bộ, viên chức, người lao động thực hiện; làm căn cứ để Kho 
bạc Nhà nước kiểm soát chi và các cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài chính 
và các cơ quan thanh tra, kiếm toán theo dõi, kiểm tra theo quy định. 

2. Nội dung quy chế chi tiêu nội bộ bao gồm các quy định về chế độ, tiêu 
chuẩn, định mức, mức chi thống nhất trong đơn vị, đảm bảo hoàn thành nhiệm 
vụ được giao, phù hợp với hoạt động đặc thù của đơn vị, sử dụng kinh phí tiết 
kiệm có hiệu quả và tăng cường công tác quản lý. 

Đối với những nội dung chi, mức chi cần thiết cho hoạt động của đơn vị 
trong phạm vi nội dung quy chế chi tiêu nội bộ nhưng cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền chưa ban hành thì Thủ trưởng đơn vị có thể xây dựng mức chi cho từng 
nhiệm vụ, nội dung cồng việc trong phạm vi nguồn tài chính chi thường xuyên 
của đơn vị. Nội dung xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo Phụ lục số 01 ban 
hành kèm theo Thông tư này. 

3. Quy chế chi tiêu nội bộ do Thủ trưởng đơn vị ban hành sau khi tổ chức 
thảo luận rộng rãi dân chủ, công khai trong đơn vị và có ý kiến thống nhất của tổ 
chức công đoàn; đơn vị gửi cơ quan quản lý cấp trên có ý kiến theo quy định tại 
Khoản 3 Điều 17 Nghị đĩnh số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ. 

4. Thủ trưởng đơn vị căn cứ tính chất công việc, khối lượng sử dụng, tình 
hình thực hiện năm trước, quyết định phương thức khoán chi phí cho từng cá 
nhân, bộ phận, đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc sử dụng như: sử dụng văn 
phòng phẩm, điện thoại, xăng xe, điện, nước, công tác phí và các khoản khoán 
khác; kinh phí tiết kiệm do thực hiện khoán được xác định chênh lệch thu, chi và 
được phân phối, sử dụng theo chế độ quy định. 

5. Thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, đơn vị phải bảo đảm có chứng từ, 
hoá đơn họp pháp, hợp lệ theo quy định, trừ các khoản được thực hiện khoán 
theo quy chế chi tiêu nội bộ (như thanh toán văn phòng phẩm, thanh toán công 
tác phí được thực hiện chế độ khoán; thanh toán tiền cước sử dụng điện thoại 
công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động hàng tháng theo hướng dẫn hiện 
hành và các khoản khoán khác theo quy định nếu có). 

6. Một số tiêu chuẩn, định mức và mức chi đơn vị phải thực hiện theo 
đúng các quy định của Nhà nước, gồm: Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; 
tiêu chuẩn, định mức về nhà làm việc; tiêu chuẩn, định mức trang bị điện thoại 
cồng vụ tại nhà riêng và điện thoại di động; chế độ công tác phí nước ngoài; chế 
độ tiếp khách nước ngoài và hội thảo quốc tế ở Việt Nam. 

7. Chế độ quản lý, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước cấp cho các nhiệm 
vụ chi không thường xuyên, nguồn thu phí để lại chi nhiệm vụ không thường 
xuyên, nguồn vay nợ, viện trợ, nguồn khác (nếu có), đơn vị phải thực hiện theo 
quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật hiện hành đối với từng 
nguồn kinh phí. 
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Điều 16. Điều kiện, nội dung đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác 
vận dụng cơ chê tài chính như doanh nghiệp 

Điều kiện, nội dung đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm 
chi thường xuyên và chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính như doanh 
nghiệp (công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 
100% vốn điều lệ), xây dựng đề án vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, 
thẩm quyền quyết định đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác trực thuộc được 
vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, thực hiện theo quy định tại Điêu 
22 Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ. 

Chương III 
LẶP, CHẤP HÀNH DỤ TOÁN THU, CHI 

Điều 17. Lập dự toán 

Các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác lập dự toán theo quy định tại 
Điều 18 Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ. 

Trường họp danh mục dịch vụ sự nghiệp công chưa có định mức kinh tế -
kỹ thuật và chưa có đơn giá được cấp có thấm quyền ban hành, đơn vị lập dự 
toán kinh phí nhà nước giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo số 
lượng, khối lượng và dự toán chi theo chế độ quy định hiện hành. 

Điều 18. Phân bổ và giao dự toán 
1. Việc phân bổ và giao dự toán của cơ quan quản lý cấp trên cho đơn vị 

sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách 
nhà nước, các văn bản hướng dẫn hiện hành và quy định tại Thông tư này. 

2. Phân bổ và giao dự toán kinh phí Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ 
cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với đơn vị tự 
bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và 
đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: 

a) Căn cứ lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công quy định tại Điều 10 
Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ và trong phạm vi dự toán chi 
ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao, các Bộ, cơ quan Trung ương 
hoặc cơ quan cấp dưới theo phân cấp (đối với các đơn vị trực thuộc Trung 
ương), ủy ban nhân dân các cấp hoặc cơ quan cấp dưới theo phân cấp (đối với 
các đơn vị trực thuộc địa phương) phân bố và giao dự toán kinh phí ngân sách 
đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước cho các 
đơn vị, đồĩie thời quyết định đặt hàng cho đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp 
công, chi tiết theo từng danh mục dịch vụ sự nghiệp công theo quyết định của 
câp có thấm quyên quy định tại Khoản 1 Điêu 3 của Thông tư này; chi tiêt theo 
số lượng, khối lượng, đơn giá dịch vụ sự nghiệp công được cấp có thấm quyên 
ban hành, kinh phí và các nội dung quy định khác. 

b) Tnrờng hợp cơ quan có thẩm quyền chưa ban hành danh mục dịch vụ 
sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước tại Khoản 1 Điều 3 của Thông tư 
này hoặc đã được cấp có thẩm quyền ban hành, nhưng chưa có định mức kinh tế 
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- kỹ thuật và chưa có đơn giá được phê duyệt; các Bộ, cơ quan Trung ương, ủy 
ban nhân dân các cấp hoặc cơ quan câp dưới theo phân cấp phân bổ và giao dự 
toán nhiệm vụ và kinh phí cho đơn vị theo sổ lượng, khối lượng dịch vụ sự 
nghiệp công và dự toán theo chế độ quy định hiện hành như kinh phí nhiệm vụ 
chi không thường xuyên. 

3. Phân bổ và giao dự toán kinh phí chi thường xuyên năm đầu ổn định 
giao tự chủ cho các đơn vị từ nguồn thu phí được để lại chi theo pháp luật phí và 
lệ phí, băng mức kinh phí chi thường xuyên theo phương án tự chủ được câp có 
thâm quyền phê duyệt. 

Dự toán các năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định giao bằng mức chi 
thường xuyên năm trước liên kề và kinh phí tăng thêm nếu có (do tăng chế độ 
tiền lương, nhiệm vụ tăng thêm theo quyết định của cấp có thẩm quyền) hoặc trừ 
kinh phí giảm theo quy định của cấp có thẩm quyền nếu có (do giảm nhiệm vụ, 
giảm khác) trong phạm vi nguồn thu phí được để lại chi theo quy định. 

Trường hợp đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên từ nguồn thu 
phí (không có nguồn thu hoạt động dịch vụ sự nghiệp cồng, dịch vụ khác): Phân 
bổ và giao cả phần kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ do nguồn thu phí được để 
lại chi theo quy định không bảo đảm đủ chi thường xuyên (nếu có). 

4. Phân bố và giao dự toán chi thường xuyên đối với đơn vị do Nhà nước 
bảo đảm chi thường xuyên: 

Cơ quan quản lý cấp trên phân bồ và giao dự toán chi thường xuyên cho 
đơn vị trên cơ sở sô lượng người làm việc (được xác định theo quy định tai 
Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ) và định mức 
phân bố dự toán theo quyết định của cấp có thẩm quyền (hiện theo Quyết định 
số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về 
định mức phân bô dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 hoặc 
văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nếu có). Việc giao dự toán chi thường 
xuyên ôn định trong thời gian 3 năm và được điều chỉnh khi Nhà nước thay đổi 
nhiệm vụ, cơ chế chính sách theo quy định. 

5. Đối với hoạt động dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách 
nhà nước, hoạt động dịch vụ khác: Đơn vị xây dựng dự toán thu, chi để thực 
hiện trong năm, cơ quan cấp trên không giao dự toán thu, chi cho đơn vị. 

Điều 19. Thực hiện dự toán và quyết toán thu, chi 

1. Thực hiện dự toán thu, chi 

a) Các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác thực hiện dự toán thu, chi 
trong phạm vi dự toán ngân sách được giao, sử dụng kinh phí ngân sách đúng 
mục đích, đúng chê độ, tiêt kiệm, hiệu quả, theo quy định của Luật Ngân sách 
nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành; chấp hành nghĩa vụ nộp thuế và 
các khoản nộp ngân sách nhà nước khác theo quy định của pháp luật. 

Đối với dự toán chi thường xuyên, đơn vị được điều chỉnh các mục chi 
cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, đồng thời gửi cơ quan cấp trên và 
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Kho bạc nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch để theo dõi quản lý, thanh 
toán và quyết toán. 

Đối với kinh phí ngân sách nhà nước giao nhiệm vụ cho đơn vị cung cấp 
dịch vụ sự nghiệp công chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá được cơ 
quan có thẳm quyền ban hành, đơn vị thực hiện dự toán thu, chi như đối với 
nguồn kinh phí chi nhiệm vụ không thường xuyên theo quy định; không được sử 
dụng đê trích lập các quỹ của đơn vịễ 

b) Cuối năm ngân sách, dự toán chi thường xuyên từ các nguồn tài chính 
giao tự chủ chưa sử dụng hết, đơn vị được chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng. 

Đôi với kinh phí Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự 
nghiệp công: Khi kết thúc đặt hàng, giao nhiệm vụ, cơ quan quản lý cấp trên 
nghiệm thu sản phâm không đạt yêu cầu hoặc không thực hiện đủ theo số lượng, 
khối lượng dịch vụ công được đặt hàng, giao nhiệm vụ, mà nhiệm vụ đó không 
thực hiện tiếp năm sau hoặc vì lý do khách quan phải dừng thực hiện, kinh phí 
còn dư đơn vị hủy dự toán hoặc nộp trả ngân sách nhà nước, không chuyển sang 
năm sau đê sử dụng cho nhiệm vụ khác. 

2. Hạch toán kế toán: Các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác thực 
hiện hạch toán thu, chi theo chương, loại, khoản, mục, tiều mục chi của mục lục 
ngân sách theo quy định hiện hành. 

3. Quyết toán thu, chi: Kết thúc năm ngân sách, các đơn vị sự nghiệp kinh 
tê, sự nghiệp khác thực hiện khóa sô kê toán, lập báo cáo quyết toán ngân sách 
nhà nước năm gửi cơ quan quản lý cấp trên xét duyệt, thẩm định theo quy định 
của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hiện hành. 

Điều 20. Kiếm tra, kiểm soát hoạt động thu, chi của đơn vi sự nghiệp 
kinh tế, sự nghiệp khác 

1Ể Kho bạc Nhà nước các cấp: 

a) Đối với các khoản chi thường xuyên và chi nhiệm vụ khôna thường 
xuyên hoạt động sự nghiệp thực hiện kiềm soát chi theo Thông tư của Bộ Tài 
chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước 
qua Kho bạc Nhà turớc và hướng dẫn tại Thông tư này; đối với chi đầu tư thực 
hiện theo Luật Đầu tư công và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về quản lý, 
thanh toán vôn đâu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

b) Trường hợp đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác chưa có Quyết 
định giao quyên tự chủ của cơ quan có thẩm quyền; chưa có quy chế chi tiêu nội 
bộ gửi đên Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch; chưa có danh 
mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đươc cấp có thấm 
quyên ban hành hoặc đã có danh mục dịch vụ sự nghiệp công nhưng chưa có 
định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá được cơ quan có thẩm quyền ban hành; 
Kho bạc Nhà nước thực hiện việc kiêm soát chi, thanh toán theo chế độ quy định 
hiện hành như kiêm soát chi nhiệm vụ không thường xuyên; không thanh toán 
đê trích lập các quỹ của đơn vị. 

14 



2. Trong quá trình thực hiện quyền tự chủ tài chính, các đơn vị sự nghiệp 
kinh tế, sự nghiệp khác có trách nhiệm tự kiểm tra tình hình thực hiện ở đơn vị 
mình và thực hiện các quy định về thanh tra, kiểm toán, kiêm tra theo quy định 
của pháp luật liên quan. 

3. Các Bộ, cơ quan Trung ương, ủy ban nhân dân các cấp hoặc cơ quan 
cấp dưới theo phân cấp, các cơ quan nhà nước có liên quan thực hiện việc kiếm 
tra hoạt động thu, chi của các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác theo quy 
định hiện hành và quy định tại Thông tư nàyế 

Chương IV 
TỎ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 21ắ Giao quyền tự chủ cho đon vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác 

1 ẽ Đơn vị xây dựng phương án tự chủ tài chính; lập dự toán thu, chi năm 
đầu thời kỳ ổn định theo quy định tại Điều 17 của Thông tư này và đề xuất phân 
loại mức độ tự chủ tài chính của đơn vị quy định tại Điều 4 và Điều 5 của Thông 
tư này, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được cấp có thấm quyền giao cung cấp 
dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý nhà nước và điều kiện thực tế của đơn 
vị, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (theo Phụ lục số 2 ban hành kèm theo 
Thông tư này). 

2. Căn cứ phương án tự chủ tài chính do đơn vị đề xuất, cơ quan quản lý 
cấp trên tồng hợp phương án phân loại mức độ tự chủ tài chính của các đơn vị 
trực thuộc và dự toán thu, chi của các đơn vị, gửi cơ quan tài chính cùng cấp để 
thẩm định; cụ thể: 

a) Đối với các đơn vị trực thuộc Trung ương: 

- Các Bộ, cơ quan trung ương xem xét, thầm tra dự toán thu, chi thường 
xuyên năm đầu thời kỳ ổn định; trong đó xác định kinh phí chi thường xuyên từ 
nguồn ngân sách nhà nước và từ nguồn thu phí được để lại chi (nếu có) năm đầu 
thời kỳ ồn định giao tự chủ (theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều này); dự 
kiến phân loại các đơn vị trực thuộc theo mức độ tự chủ tài chính, tổng họp 
phương án phân loại và dự toán thu, chi của các đơn vị, gửi Bộ Tài chính (theo 
Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư này). 

- Bộ Tài chính xem xét, có ý kiến bằng văn bản về việc phân loại đơn vị 
theo mức độ tự chủ tài chính; kinh phí chi thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà 
nước và từ nguồn thu phí được để lại chi (nếu có) năm đầu thời kỳ ổn định giao 
tự chủ, theo đề nghị của các Bộ, cơ quan trung ương. 

- Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan Trung ương hoặc 
cơ quan cấp dưới theo phân cấp ra quyết định giao quyền tự chủ cho đơn vị, 
trong đó xác định phân loại đơn vị và phê duyệt dự toán kinh phí theo quy định 
tại Điểm c Khoản 2 Điều này cho các đơn vị năm đầu thời kỳ ồn định giao tự 
chủ (theo Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư này). 
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b) Đối với các đơn vị trực thuộc địa phương: 

- Cơ quan chủ quản ở địa phương xem xét, thâm tra dự toán thu, chi 
thường xuyên năm đàu thời kỳ ồn định; trong đó xác định kinh phí chi thường 
xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước và từ nguồn thu phí được để lại chi (nếu có) 
năm đầu thời kỳ ốn định giao tự chủ (theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 
này); dự kiến phân loại các đơn vị trực thuộc theo mức độ tự chủ tài chính, tống 
hợp phương án phân loại và dự toán thu, chi của các đơn vị, gửi cơ quan tài 
chính cùng cấp (theo Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư này). 

- Cơ quan tài chính cùng cấp xem xét, có ý kiến bằng văn bản về việc 
phân loại đơn vị theo mức độ tự chủ tài chính; kinh phí chi thường xuyên từ 
nguôn ngân sách nhà nước và từ nguồn thu phí được để lại chi (nếu có) năm đầu 
thời kỳ ốn định giao tự chủ, theo đề nghị của cơ quan chủ quản. 

- Sau khi có ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp, cơ quan chủ quản ở địa 
phương trình ủy ban nhân dân cấp mình (hoặc quyết định nếu được phân cấp) 
quyết định giao quyền tự chủ cho các đơn vị trực thuộc, trong đó xác định phân loại 
đơn vị và phê duyệt dự toán kinh phí theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều này 
cho các đơn vị năm đầu thời kỳ ổn định giao tự chủ (theo Phụ lục số 4 ban hành 
kèm theo Thông tư này). 

c) về xác định kinh phí chi thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước và 
từ nguôn thu phí được đê lại chi (nếu có) năm đầu thời kỳ ốn định giao tự chủ: 

- Ngân sách nhà nước cấp chi thường xuyên cho đơn vị do Nhà nước bảo 
đảm chi thường xuyên theo Điểm a Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 141/2016/NĐ-
CP của Chính phủ. 

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần chi thường xuyên đối với đơn vị tự 
bảo đảm một phần chi thường xuyên từ nguồn thu phí (không có nguồn thu hoạt 
động dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ khác) do nguồn thu phí được để lại chi 
theo quy định không đủ chi thường xuyên (nếu có). 

- Ngân sách nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp 
công, theo quy định tại Điềm b Khoản 1 Điều 12, Điểm b Khoản 1 Điều 13 và 
Điểm b Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ đối với 
trường hợp tại thời điểm thẩm định phương án tự chủ cho đơn vị (cùng với thời 
gian phân bô và giao dự toán) xác định được nhiệm vụ và kinh phí đặt hàng, cơ 
quan chủ quản xác định kinh phí đặt hàng, giao nhiệm vụ cho đơn vị năm đầu thời 
kỳ ôn định. Trường hợp nhiệm vụ đặt hàng không nằm trong danh mục dịch vụ sự 
nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo quyết định của cấp có thẩm quyền 
hoặc đơn giá đặt hàng không theo đúng đơn giá được ban hành, cơ quan tài chính 
yêu cầu cơ quan chủ quản điều chỉnh lại kinh phí đặt hàng theo quy định. 

- Nguồn thu phí được để lại chi thường xuyên theo quy định tại Điểm a 
Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ. 

3. Giao dự toán thu, chi thường xuyên hai 2 năm tiếp theo của thời kỳ ổn 
định: Hàng năm, trong thời kỳ ôn định phân loại đơn vị, cơ quan chủ quản quvết 
định giao dự toán thu, chi ngân sách cho các đơn vị theo quy định tại Điều 18 của 
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Thông tư này. Trong đó, đối với dự toán kinh phí Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm 
vụ cung câp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo sô lượng, 
khối lượng, đơn giá dịch vụ sự nghiệp công được cấp có thầm quyên ban hành hoặc 
dự toán chi theo chế độ quy định hiện hành, trong phạm vi dự toán chi ngân sách 
nhà nước được cấp có thẩm quyền giao. 

4. Khi rà soát phương án tự chủ, trường hợp đơn vị không có nguồn thu để 
bảo đảm chi thường xuyên, các Bộ, cơ quan trung ương và Ưy ban nhân dân câp 
tỉnh sắp xếp tổ chức lại, giải thể các đơn vị hoặc chuyển đổi các đơn vị sang đơn 
vị ngoài công lập, doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 5 và Khoản 6 Điêu 4 
Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ. 

5. Việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị được ồn định trong 
thời gian 3 năm. Năm cuối của thời kỳ ổn định, các đơn vị báo cáo tổng kết đánh 
giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ trong 3 năm. Căn cứ vào kết quả thực hiện 
của thời kỳ trước, nhiệm vụ của năm kế hoạch và thời kỳ tiếp theo, các đơn vị 
xây dựng phương án tự chủ của thời kỳ ổn định tiếp theo, gửi cơ quan quản lý 
cấp trên xem xét cùng với thời gian lập dự toán ngân sách của năm kế hoạch. 

Trường hợp đơn vị có thay đổi về chức năng, nhiệm vụ hoặc có biến động 
về nguồn thu làm thay đổi mức độ tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên, đơn vị 
xây dựng phương án tự chủ về tài chính theo quy định tại Khoản 1 Điều này đế 
trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. 

Trình tự xem xét, phân loại và giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị 
theo quy định tại Điều 4, Điều 5 và Điều 21 Thông tư này. 

Điều 22ặ  Ché độ báo cáo hàng năm 

1. Đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác thực hiện chế độ tự chủ định 
kỳ hàng năm phải báo cáo về kết quả thực hiện chế độ tự chủ cho cơ quan chủ 
quản cấp trên để tổng hợp trước ngày 28 tháng 2 năm sau (theo Phụ lục số 5 ban 
hành kèm theo Thông tư này). 

Đối với đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác trực thuộc địa phương 
quản lý, định kỳ hàng năm phải báo cáo cơ quan chủ quản cấp trên để tổng hợp 
về kết quả thực hiện chế độ tự chủ và báo cáo gửi Sở Tài chính trước ngày 28 
tháng 2 năm sau để tổng hợp báo cáo ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

2. Các Bộ, cơ quan trung ương, Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh định kỳ hàng 
năm tổ chức đánh giá về tình hình triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị 
sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác, ậửi báo cáo về Bộ Tài chính trước ngày 31 
tháng 3 của năm sau (theo Phụ lục số 6 ban hành kèm theo Thông tư này). 

Điều 23. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác đã được giao quyền tự chủ 
theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ 
quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ 
máy, biên chê và tài chính đôi với đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị định sô 
43/2006/NĐ-CP của Chính phủ) nếu còn trong giai đoạn ổn định thì năm 2018 
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chuyển sang thực hiện theo quy định tại Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của 
Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư nàyế 

2. Các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác đã được giao quyền tự 
chủ giai đoạn 2017-2019 theo Nghị định só 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ thì 
tiếp tục thực hiện theo phương án tự chủ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
Trường hợp trong năm 2018 đơn vị có thay đổi về chức năng, nhiệm vụ hoặc có 
biến động về nguồn thu làm thay đổi mức độ tự đảm bảo kinh phí chi thường 
xuyên, đơn vị xây dựng phương án tự chủ về tài chính theo quy định tại Khoản 1 
Điều 21 của Thông tư này để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. 

3. Số dư quỹ dự phòng ổn định thu nhập đã trích lập theo Nghị định số 
43/2006/NĐ-CP của Chính phủ, nêu còn dư đên ngày Thông tư này có hiệu lực 
thi hành thì được chuyển vào Quỹ bổ sung thu nhập của đơn vịẵ 

Điều 24. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 02 năm 2018 và 
được áp dụng thực hiện phương án tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp kinh tế, 
sự nghiệp khác từ năm 2018. 

2ề Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đềrighị các cơ 
quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để phối họp giải quyết./. /Vfl 

Nơi nhân: 
- VP Tổng Bí thư; VP Quốc hội; 
- VP Chủ tịch nước; VP Chính phủ; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiếm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Cơ quan trung ương của các Hội, đoàn thể; 
- ƯBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Sở TC, KBNN, Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Công báo; Website Chính phủ; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Các đơn vị thuộc Bộ TC; 
- Lưu: VT, Vụ HCSN. c soũ b) 

KT. Bộ TRƯỞNG 
TRƯỞNG 

Iran Xuân Hà 
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Phụ lục số 1 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 

của Bộ Tài chính). 

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG XÂY DựNG QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI Bộ 
CỦA ĐƠN VỊ Sự NGHIỆP KINH TẾ, sụ NGHIỆP KHÁC 

Bản nội dung quy chế chi tiêu nội bộ do đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự 
nghiệp khác lập có các nội dung chính sau: 

1. Mục đích xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ: 
- Tạo quyền chủ động trong việc quản lý và chi tiêu tài chính cho Thủ 

trưởng đơn vị, 
- Tạo quyền chủ động cho cán bộ, viên chức trong đơn vị hoàn thành 

nhiệm vụ được giao. 
- Là căn cứ để Kho bạc Nhà nước quản lý, kiểm soát thanh toán các khoản 

chi tiêu của đơn vị qua Kho bạc Nhà nước và để các cơ quan quản lý cấp trên, cơ 
quan tài chính và các cơ quan thanh tra, kiểm toán theo dõi, kiểm tra theo quy định. 

- Sử dụng tài sản đúng mục đích, có hiệu quảế 

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 
- Công bằng trong đơn vị; khuyến khích tăng thu, tiết kiệm chi, thu hút và 

giữ được những người có năng lực trong đơn vị. 

2. Nội dung xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ: 
Các đơn vị thực hiện chế độ tự chủ xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ một 

số khoản chi sau: 

(1) Chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý: 

- Đối với các nội dung chi đã có định mức chi theo quy định của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền: Căn cứ vào khả năng tài chính, đơn vị được quyết định 
mức chi cao hơn hoặc thấp hơn mức chi do cơ quan nhà nước có thấm quyền 
ban hành. 

- Đối với các nội dung chưa có định mức chi theo quy định của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền: Căn cứ tình hình thực tế, đơn vị xây dựng mức chi cho 
phù hợp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 

Riêng đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị do Nhà 
nước bảo đảm chi thường xuyên: Căn cứ vào nhiệm vụ được giao và khả năng 
nguồn tài chính, đơn vị được quyết định mức chi hoạt động chuyên môn, chi 
quản lý, nhưng tối đa không vượt quá mức chi do cơ quan nhà nước có thấm 
quyền quy định. 

(2) Chi công tác phí, hội nghị theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-
BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, 
chế độ chi hội nghị hoặc văn bản sửa đổi, bố sung, thay thế (nếu có). 
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Thủ trưởng đơn vị sau khi thống nhất trong đơn vị xây dựng quy chế quản 
lý và mức thanh toán công tác phí cho cán bộ, viên chức và người lao động đi 
công tác theo một trong hai hình thức sau: 

- Thực hiện theo các nội dung quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC 
của Bộ Tài chính nêu trên; riêng đối với đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và 
chi đầu tư, đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị được quyết định mức chi 
cao hơn hoặc thấp hơn theo quy định. 

- Căn cứ tính chất công việc, mức sử dụng của các năm trước, tùy theo 
từng đối tượng cụ thể đơn vị xây dựng mức khoán công tác phí tháng hoặc 
chuyên (bao gồm tiền chi phí đi lại; phụ cấp lưu trú; tiền thuê phòng nghỉ tại nơi 
đến công tác; chi phí khác nếu có). 

Căn cứ tính chất công việc của chuyến đi công tác và trong phạm vi 
nguồn kinh phí được giao; Thủ trưởng đơn vị xây dựng quy chế cho cán bộ, viên 
chức và người lao động được đi công tác bằng phương tiện máy bay, tàu hoả, xe 
ô tô hoặc phương tiện công cộng hoặc các phương tiện khác bảo đảm nguyên tắc 
tiết kiệm, hiệu quả. 

Xây dựng quy chế khoán kinh phí sử dụng ô tô khi đi công tác; khoán tiền 
tự túc phương tiện đi công tác; khoán tiền công tác phí theo tháng cho cán bộ, 
viên chức và người lao động trong đơn vịỆ 

Chứng từ để thanh toán công tác phí cho cán bộ viên chức đi công tác là: 
Giấy đi đường của người đi công tác có ký duyệt của Thủ trưởng cơ quan cử cán 
bộ đi công tác và có đóng dấu xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đến công tác 
(hoặc của khách sạn, nhà khách nơi lưu trú); hóa đơn, chứng từ mua vé hợp 
pháp theo quy định của pháp luật khi đi công tác bằng các phương tiện giao 
thông hoặc giây biên nhận của chủ phương tiện; hóa đơn, chứng từ thanh toán 
khác theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC nêu trên. 

(3) Chi tiêu hội nghị và tiếp khách: 

Căn cứ vào chế độ hiện hành của Nhà nước, đơn vị quy định mức chi hội 
nghị do đơn vị tô chức; quy định cụ thể đối tượng và mức chi tiếp khách đến 
giao dịch với đơn vị. 

(4) Sử dụng văn phòng phẩm: 

Căn cứ mức sử dụng văn phòng phẩm của từng cán bộ, viên chức hoặc 
từng phòng, ban, bộ phận (bút viết, giấy in, giấy phô tô, mực in, mực phôtôcopy, 
cặp đựng tài liệu...) của các năm trước, đơn vị có thể xây dựng mức khoán bằng 
hiện vật cho từng cá nhân, phòng, ban, bộ phận hoặc khoán bằng tiền trên cơ sở 
mức khoán bằng hiện vật. 

(5) về sử dụng điện thoại: 

- về sử dụng điện thoại tại công sở: Căn cứ thực tế sử dụng điện thoại tại 
cơ quan trong các năm trước đơn vị xây dựng mức khoán kinh phí thanh toán 
cước phí sử dụng điện thoại đơn vị phù hợp với từng phòng, ban, bộ phận... 
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- về sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động: Tiêu 
chuẩn trang bị điện thoại và chi phí mua máy điện thoại, chi phí lắp đặt và hòa 
mạng đơn vị thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Riêng mức 
thanh toán tiền cước phí điện thoại, đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi 
đầu tư và đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên, chi phí điện thoại có thể xây 
dựng mức cao hơn hoặc thấp hơn so với quy định. 

Đối với trường hợp không đủ tiêu chuấn trang bị điện thoại cô định tại 
nhà riêng và điện thoại di động theo quy định trên, nhưng trong thực tế xét thấy 
cần thiết phải trang bị đế phục vụ công việc chung thì Thủ trưởng đơn vị được 
mở rộng đối tượng được cấp tiền để thanh toán tiền cước phí sử dụng điện thoại 
cho phù họp (riêng tiền mua máy, chi phí lắp đặt và hòa mạng máy do cá nhân 
phải tự thanh toán). 

(6) về sử dụng điện trong cơ quan: 

Đơn vị xây dựng quy chế quy định về việc sử dụng điều hòa nhiệt độ, 
điện thắp sáng trong cơ quan; không sử dụng điện phục vụ cho nhu cầu cá nhân. 

(7) về sử dụng ô tô phục vụ công tác: 

Căn cứ quy định hiện hành của Nhà nước, đơn vị xây dựng quy chế quy 
định cụ thể các đối tượng được sử dụng xe ô tô hiện có của đon vị hoặc thuê xe 
dịch vụ, khồng sử dụng xe ô tô phục vụ cho nhu cầu cá nhân. Quy định cụ thể 
việc xử lý đối với các trường hợp sử dụng xe ô tô không đúng quy định. 

(8) Thanh toán các khoản chi phí nghiệp vụ chuyên môn: 

Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của mỗi lĩnh vực có đặc điếm riêng, trên 
cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật và mức chi hiện hành, đơn vị xây dựng quy chế 
quản lý, thanh toán các khoản chi nghiệp vụ cho phù họp khả năng nguồn tài 
chính và bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giaoẵ 

(9) Hoạt động dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng kinh phí ngân sách 
nhà nước và các hoạt động dịch vụ khác: 

Đơn vị sự nghiệp có hoạt động dịch vụ, xây dựng quy chế quản lý hoạt 
động dịch vụ theo nguyên tắc quản lý thống nhất; Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp 
chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi mặt hoạt động thu, chi; 
mức thu. 

Quy định việc sử dụng, quản lý tài sản của đơn vị cho hoạt động dịch vụ; 
duy tu và sửa chữa tài sản cố định dùng trong hoạt động dịch vụ; quy định nghĩa 
vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật đối với các đơn vị trực thuộc. 

Đối với quản lý hoạt động dịch vụ, đơn vị có thể xây dựng quy chế khoán 
thu, khoán chi đối với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc nhưng phải bảo đảm 
đầy đủ chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật; quy định tỷ lệ trích nộp 
của đơn vị trực thuộc đối với đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ chung và được 
tính vào chi phí của hoạt động dịch vụ của đơn vị trực thuộc, đảm bảo nguyên 
tắc phù họp với chi phí chung của đơn vị. 
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Khi xây dựng dự toán và trong quá trình hoạt động dịch vụ đơn vị phải 
xác định đầy đủ các yếu tố chi phí, bảo đảm nguyên tắc bù đắp được chi phí và 
có tích luỹ. 

(10) Quy định mua sắm tài sản nhà nước tại đơn vị: 

Quy định cụ thể việc mua sắm, bảo dưỡng thường xuyên tài sản, thanh lý 
tài sản của đơn vị. 

(11) Quy định trích lập và sử dụng các quỹ: Quỹ phát triển hoạt động sự 
nghiệp; Quỹ bổ sung thu nhập; Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi; Quỹ khác 
theo quy định của pháp luật (nếu có). 

Đối với Quỹ bổ sung thu nhập để chi bố sung thu nhập cho người lao 
động trong năm và đự phòng chi bổ sung thu nhập cho người lao động năm sau 
trong trường hợp nguồn thu nhập bị giảm: 

Đơn vị xây dựng phương án chi bổ sung thu nhập cho người lao động 
trong năm cho từng cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng theo nhiệm vụ, kết 
quả công việc được giao, nguồn thu đem lại cho đơn vị hoặc theo bình bầu A, B, 
c, hoặc theo hệ số lương hoặc phương án khác. 

Việc chi bổ sung thu nhập cho người lao động trong đơn vị được thực 
hiện theo nguyên tắc gắn với số lượng, chất lượng và hiệu quả công tác, người 
nào có hiệu quá công tác cao, có đóng góp nhiều cho việc tăng thu, tiết kiệm chi 
được hưởng cao hơn và ngược lại. Hệ số thu nhập tăng thêm của chức danh lãnh 
đạo đơn vị tối đa khồng quá 2 làn hệ số thu nhập tăng thêm bình quân thực hiện 
của người lao động trong đơn vị. 

(12) Quy định việc xử lý vi phạm đối với các trường hợp khi sử dụng 
vượt mức khoán; tiêu chuẩn, định mức quy định. 

(13) Các quy định khác (nếu có). 
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Phụ lục số 2 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 

của Bộ Tài chính) 

Cơ quan quản lý cấp trên 
Đơn vị... 

PHƯƠNG ÁN Tự CHỦ CỦA ĐƠN VỊ sự NGHIỆP KINH TẾ, sự NGHIỆP KHÁC 
GIẢI ĐOẠN..." 

(Dũng cho đơn vị sự nghiệp cấp III báo cáo cơ quan quản lý câp trên) 

- Căn cứ Quyết định số ễ.. của cơ quan quản lý cấp trên quy định chức 
năng, nhiệm vụ của đơn vị; 

- Căn cứ Quyết định số ... của cơ quan quản lý cấp trên giao chỉ tiêu biên 
chế (nếu có); 

- Căn cứ Quyết định số... của cơ quan quản lý cấp trên giao nhiệm vụ của 
năm ..chi tiết từng nhiệm vụ được giao; 

- Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của 
Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực 
sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29 
tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự 
nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ; đơn vị báo 
cáo phương án tự chủ giai đoạn... như sau: 

I. Đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ của giai đoạn trước 
(trường hợp đơn vị mới thành lập thì không phải đánh giá phần này). 

1. về nhiệm vụ; tổ chức bộ máy; số lượng cán bộ, viên chức và lao động 
họp đồng 

Trong đó nêu rõ nhiệm vụ, tổ chức bộ máy được giao theo quyết định của 
cấp có thấm quyền; số cán bộ, viên chức, lao động họp đồng đầu năm/số được 
cấp có thẩm quyền giao; số thực hiện trong năm; tăng, giảm (báo cáo chi tiết 
theo từng năm). 

về nhiệm vụ được giao hàng năm (chi tiết từng năm): Kê chi tiết các 
nhiệm vụ được giao; nhiệm vụ giao cho các đơn vị trực thuộc; nhiệm vụ đơn vị 
tự thực hiện. Tình hình thực hiện nhiệm vụ, khối lượng, chất lượng công việc 
hoàn thành, nghiệm thu (chi tiết theo từng nhiệm vụ nêu trên). 

2. về thực hiện các chỉ tiêu tài chính thu, chi giai đoạn tự chủ (chi tiết 
theo từng năm) 

- về mức thu các khoản phí, lệ phí thu theo quy định của cấp có thẩm 
quyên; về đơn giá thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước (NSNN) đặt hàng, giao 
nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo quy định của cấp có thẩm quyền 
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ban hành; các khoản thu hoạt động dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ khác do đơn 
vị tự quyêt định; 

- Thu, chi thường xuyên. 

- Chênh lệch thu, chi thường xuyên năm trích lập các quỹ. 

- về tổng thu nhập tăng thêm của đơn vị; thu nhập tăng thêm bình quân 
của ngừời lao động trong năm của đơn vị:... đồng/tháng; hệ số tăng thu nhập 
bình quân: ... lần (theo từng năm); trong đó.Ệ Người có thu nhập tăng thêm cao 
nhất ... triệu đồng/tháng; người có thu nhập tăng thêm thấp nhất... triệu 
đông/tháng. 

3. Nguôn tài chính chi nhiệm vụ không thường xuyên; chi nhiệm vụ không 
thường xuyên (chi tiết theo từng nguồn kinh phí). 

4. Những khó khăn, tồn tại, kiến nghị. 

II. Báo cáo phương án tự chủ giai đoạn tiếp theo 

1. về nhiệm vụ, tồ chức bộ máy, số lượng cán bộ, viên chức và lao động 
họp đông. 

Trong đỏ nêu rõ nhiệm vụ, tổ chức bộ máy được giao theo quyết định của 
cấp có thẩm quyền; tồng số cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng. 

về nhiệm vụ được giao chi tiết từng nhiệm vụ được giao; trong đó nhiệm 
vụ Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 
kinh phí NSNN (kê chi tiết từng dịch vụ sự nghiệp công được đặt hàng, giao 
nhiệm vụ nếu có); nhiệm vụ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ khác; 
nhiệm vụ thu phí, lệ phíỂ.. 

2. về mức thu phí, lệ phí; thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí 
NSNN; thu hoạt động dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ khác. 

3. về dự kiến nguồn tài chính thu, chi thường xuyên năm đầu thời kỳ ổn 
định phân loại (theo biểu kèm theo): 

- Nguôn tài chính chi thường xuyên. 

- Chi thường xuyên theo nội dung chi và theo các nguồn thu. 

- Dự kiến chênh lệch thu, chi thường xuyên trích lập các quỹ và chi thu 
nhập tăng thêm (nếu có). 

4. Dự toán nguồn thu, chi nhiệm vụ không thường xuyên (chi tiết theo từng 
nguồn): Nguồn NSNN cấp cho các nhiệm vụ không thường xuyên (chi tiết từng 
loại kinh phí); nguôn thu phí được đe lại chi nhiệm vụ không thường xuyên; 
nguôn vôn vay, viện trợ, tài trợ theo quy định của pháp luật; nguồn khác. 

Đối với đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư (báo cáo cả dự 
kiến nguồn thu, chi đầu tư). 
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5. Xác định mức độ tự chủ tài chính: 

Căn cứ vào dự toán thu, chi năm đầu thời kỳ ổn định và nội dung hướng 
dẫn tại Thông tư số Ệ145/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp cồng lập theo Nghị định 
số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ, đơn vị xác định phân loại đơn vị sự nghiệp 
là đơn vị... ; số kinh phí NSNN bảo đảm chi thường xuyên... triệu đồng (hoặc 
kinh phí Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử 
dụng NSNN nếu xác định được tại thời điểm báo cáo; kinh phí ngân sách hô trợ 
chi thường xuyên (nếu có); kinh phí chi thường xuyên từ nguồn thu phí theo 
Luật Phí, lệ phí phần được để lại chi thường xuyên theo quy định, tùy theo từng 
loại hình đơn vị để xác định nguồn kinh phí cho phù họp). 

(Các Biểu số liệu báo cáo kèm theo) 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
{kỷ tên, đóng dấu) 
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Biểu báo cáo 01 kèm theo Phụ lục số 2 

Dự TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (NSNN) 
NĂM..Ệ 

\ 

Đơn v/.Ế Triệu đông 

TT Nội dung 

Ba năm trước liên kê 
Dự kiên 
năm đầu 
thời kỳ 
ồn đinh 

phân loại 

TT Nội dung Thực hiện 
năm 

Thực hiện 
năm 

Năm trước liên kê 

Dự kiên 
năm đầu 
thời kỳ 
ồn đinh 

phân loại 

TT Nội dung Thực hiện 
năm 

Thực hiện 
năm 

Dự toán Ước 
thưc hiên 

Dự kiên 
năm đầu 
thời kỳ 
ồn đinh 

phân loại 

1 2 3 4 5 

A Nguồn thu, chi thường xuyên 
I Nguôn thu 
1 Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ khác 

2 
Nguồn NSNN đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo giá tính đủ 
chi phí 

3 
Nguồn NSNN đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo giá chưa tính 
đủ chi phí, trong đó: 

a Nguồn thu từ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo giá chưa tính đủ chi phí 
b NSNN hỗ trợ phần chi phí chưa kết cấu trong giá dịch vụ sự nghiệp công 

4 

NSNN cấp chi thường xuyên bộ máy trên cơ sở số lượng người làm việc và 
định mức phân bồ dự toán theo quyết định của cấp có thẩm quyền (đối với 
đơn vị do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) 

5 
Nguồn thu phí theo Luật phí và lệ phí (Phần được đế lại chi thường xuyên 
theo quy định) 

6 

NSNN hỗ trợ một phần chi thường xuyên, do nguồn thu phí theo Luật phí 
và lệ phí để lại chi theo quy định không đủ chi thường xuyên (đối với đơn vị 
tự bảo đảm một phần chi thường xuyên từ nguồn thu phí, không có nguôn 
thu hoạt động dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ khác) 

7 Nguồn thu từ hoạt động khác (nếu có) 
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TT Nội dung 

Ba năm trước liền kê 
Dự kiến 
năm đầu 
thòi kỳ 
ển đỉnh 

phân loại 

TT Nội dung Thực hiện 
năm 

Thực hiện 
năm Năm trước liền kề 

Dự kiến 
năm đầu 
thòi kỳ 
ển đỉnh 

phân loại 

TT Nội dung Thực hiện 
năm 

Thực hiện 
năm 

Dự toán ƯỚC 

thực hiện 

Dự kiến 
năm đầu 
thòi kỳ 
ển đỉnh 

phân loại 

1 2 3 4 5 

8 

Nguồn NSNN giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công (trong 
trường hợp chưa có định mức kinh tế-kỹ thuật và chưa có giá do cơ quan có 
thẩm quyền ban hành nếu có) 

II Chi thường xuyên (=11.1 =11.2) 
IL1 Chi thường xuyên theo nội dung chi, gôm 

1 Chi tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, đóng góp theo iương 
2 Chi hoạt động chuyên môn cung câp dịch vụ sự nghiệp công 
3 Chi thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí 
4 Trích khâu hao tài sản cô định 
5 Chi quản lý 
6 Chi thường xuyên khác 

7 

Chi từ nguồn NSNN giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công (trong 
trường hợp chưa có định mức kinh tế-kỹ thuật và chưa có giá do cơ quan có 
thẩm quyền ban hành nếu có) tại điểm 8 mục I nêu trên 

II. 2 Chi thường xuyên theo các nguôn thu: 
1 Chi từ nguồn thu hoạt động dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ khác 

2 
Chi từ nguồn NSNN đặt hàng cung cấp địch vụ sự nghiệp công theo giá tính 
đủ chi phí 

3 
Chi từ nguồn NSNN đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo giá 
chưa tính đủ chi phí 

4 
Chi từ nguồn NSNN cấp chi thường xuyên cho đơn vị do Nhà nước bảo 
đảm chi thường xuyên 

5 Chi thưc hiên công việc, dịch vụ và thu phí (phần để lại chi thường xuyên) 
Chi NSNN hỗ trợ một phần chi thường xuyên (đối với đơn vị tự bảo đảm 
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TT Nội dung 

Ba năm trưóc liên kê 
Dự kiến 
năm đầu 
thòi kỳ 
ổn đinh 

phân ỉoại 

TT Nội dung Thực hiện 
năm 

Thực hiện 
năm Năm trước liền kề 

Dự kiến 
năm đầu 
thòi kỳ 
ổn đinh 

phân ỉoại 

TT Nội dung Thực hiện 
năm 

Thực hiện 
năm 

Dự toán Ước 
thưc hiên 

Dự kiến 
năm đầu 
thòi kỳ 
ổn đinh 

phân ỉoại 

1 2 3 4 5 

6 

một phân chi thường xuyên từ nguôn thu phí, không có nguôn thu hoạt động 
dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ khác) 

7 Chi hoạt động khác (nêu có) 

8 

Chi hoạt động cung câp dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước giao nhiệm vụ 
(trong trường họp chưa có danh mục, định mức kinh tế kỹ thuật và chưa có 
giá được cơ quan có thẩm quyền ban hành) 

III Mức độ tự bảo đảm chi thường xuyên (%) * 
[= Mục I (l+2+3a+5+7)/Mục 11.1] 

IV Phân phối kết quả tài chỉnh trong năm (chênh lệch thu, chi thường xuyên 
trích lập các íịuỹ.ế Mục I-Mục II) 
(không bao gôm chênh lệch thu, chi nguôn NSNN giao nhiệm vụ cung câp 
dịch vụ sự nghiệp công tại so thứ tự 8 mục I, mục II nêu trên, chi theo thực 
tế như nguồn kinh phỉ chi nhiệm vụ không thường xuyên) 

1 Trích lập quỹ phát triên hoạt động sự nghiệp 
2 Trích lập quỹ bô sung thu nhập 
3 Trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi 
4 Trích lập quỹ khác (nêu có) 

Thu nhập tăng thêm bình quân của đơn vị Lân 
1 Dưới 01 lần lương 
2 Từ 1 lân đên 2 ỉân lương 
3 Từ trên 2 lân đên 3 lân lương 
4 Từ trên 3 lân lương 

Người có thu nhập tăng thêm cao nhất của đơn vị Triệu 
đồng/tháng 
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TT Nội dung 

J Ba năm trước liên kê 
Dự kiến 
năm đầu 
thời kỳ 
ổn đinh 

phân loại 

TT Nội dung Thực hiện 
năm 

Thực hiện 
năm Năm trước liền kề 

Dự kiến 
năm đầu 
thời kỳ 
ổn đinh 

phân loại 

TT Nội dung Thực hiện 
năm 

Thực hiện 
năm 

Dự toán Ước 
thưc hiên 

Dự kiến 
năm đầu 
thời kỳ 
ổn đinh 

phân loại 

1 2 3 4 5 

Người có thu nhập tăng thêm thấp nhất của đơn vị Triệu 
đồng/tháng 

B Nguôn thu, chi nhiệm vụ không thường xuyên 
(Chi tiêt theo từng nguôn kinh phí) 

Ghi chú: Biểu báo cáo nêu trên nội dung nào có số liệu mới phải báo cáo. 

- Số thứ tự 2, 3 Mục I, số thứ tự 2, 3 Mục II.2, phần A về báo cáo nguồn NSNN đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công: 
Tại thời điểm lập báo cáo, năm nào có số liệu kinh phí mới báo cáo, năm nào chưa xác định được kinh phí đặt hàng thì đơn vị 
không phải báo cáo. 

- Số thứ tự 2 Mục I, số thứ tự 2 Mục II.2, phần A: Đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm chi thường xuyên 
và chi đầu tư báo cáo nguồn NSNN đặt hàng theo giá tính đủ chi phí (gôm: Chi phí tiên lương, chi phí trực tiêp, chi phí quản lý 
và chi phí khâu hao tài sản cô định); đơn vị sự nghiệp kinh tê, sự nghiệp khác tự bảo đảm chi thường xuyên báo cáo nguồn 
NSNN đặt hàng theo giá tính đủ chi phí (gồm: Chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý). 

- Số thứ tự 3 Mục I, số thứ tự 3 Mục IIẾ2, phần A: Đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên (do giá, phí dịch vụ sự nghiệp công chưa kêt câu đủ chi phí, được Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung câp dịch 
vụ sự nghiệp công theo giá, phí chưa tính đủ chi phí) báo cáo nguôn NSNN đặt hàng theo giá chưa tính đủ chi phí; ngân sách hô 
trợ phần chi phí chưa kết cấu trong giá dịch vụ sự nghiệp công. 

- Mục III: Chỉ tính mức độ tự bảo đảm chi thường xuyên cho năm đầu thời kỳ phân loại đơn vị ở cột 5. 

- Biểu mẫu báo cáo 01 kèm theo Phụ lục số 02 nêu trên là báo cáo chung; các đơn vị căn cứ nguồn thu, chi của từng loại 
hình đơn vị quy định từ Điều 12 đến Điều 15 Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 145/2017/TT-BTC của 
Bộ Tài chính, đề báo cáo các nội dung ở Biểu 01 nêu trên. 
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Biểu báo cáo 02 kèm theo Phụ lục số 2 

Dự TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẢT HÀNG, 
GIAO NHIỆM VỤ CƯNG CẤP DỊCH vụ sự NGHIỆP CồNG 

NĂM/.. 
Đom vị: Triệu đồng 

STT Nội dung Đơn vị 
tính 

Số lượng, khối 
lượng dịch vụ 

sự nghiệp công 

Đơn giá, 
Giá đặt hàng 

Kinh phí NSNN 
đặt hàng/giao 

nhiệm vụ 

1 2 3 4 
1 Nguôn NSNN đặt hàng cung câp dịch vụ sự nghiệp công theo 

giá tính đủ chi phí (gồm: chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, 
chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định) 

a Danh mục dịch vụ sự nghiệp công... 
b Danh mục dịch vụ sự nghiệp công ... 

m m m  

2 Nguôn NSNN đặt hàng cung câp dịch vụ sự nghiệp công theo 
giá tính đủ chi phí (gồm: chi phí tiền ỉương, chi phí trực tiếp, 
chi phí quản lý) 

a Danh mục dịch vụ sự nghiệp công.ề. 
b Danh mục dịch vụ sự nghiệp công... 

> • • 

3 Nguồn NSNN đặi hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo 
giá chưa tính đủ chỉ phí 

a Danh mục dịch vụ sự nghiệp công... 
b Danh mục dịch vụ sự nghiệp công... 

« ẳ  •  

4 Nguồn NSNN giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công 
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STT Nội dung Đon vị 
tính 

Số lượng, khối 
lượng dịch vụ 

sự nghiệp công 

Đơn giá, 
Giá đặt hàng 

Kinh phí NSNN 
đặt hàng/giao 

nhiệm vụ 

1 2 3 4 
quan có thâm quyên ban hành) 

a Danh mục dịch vụ sự nghiệp công.ề. 
b Danh mục dịch vụ sự nghiệp công... 

... 

Ghi chú: 
Số thứ tự 1: Đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư báo cáo 
Số thứ tự 2: Đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm chi thường xuyên báo cáo. 
Số thứ tự 3: Đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm một phần chi thường xuyên báo cáo. 
Số thứ tự 4: Đơn vị báo cáo dịch vụ sự nghiệp công được giao nhiệm vụ chưa có định mức kinh tế -kỹ thuật và chưa có giá do cơ 
quan có thẩm quyền ban hành, cột 3 và cột 4 theo dự toán được phê duyệt. 
Tại thời điểm lập báo cáo, chưa xác định được kinh phí NSNN đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công đơn vị 
không phải báo cáo. 
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Biểu báo cáo 03 kèm theo Phụ lục số 2 

KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẶT HÀNG, GIAO NHIỆM vụ 
CƯNG CẤP DỊCH VỤ sự NGHIỆP CÔNG 

(Ba năm trước liền kề và năm đầu thời kỳ ổn định phân loại) 

Đơn vị: Triệu đồng 

TT Nội dung 
Ba năm trước liên kê Năm 

đâu 
thời 

kỳ ổn 
đinh 
phân 
loại 

TT Nội dung 
Thực 

hiện năm 

Thực 
hiện 

năm... 
Năm trước liền kê 

Năm 
đâu 
thời 

kỳ ổn 
đinh 
phân 
loại 

TT Nội dung 
Thực 

hiện năm 

Thực 
hiện 

năm... 

Dự toán Ước 
thưc hiên 

Năm 
đâu 
thời 

kỳ ổn 
đinh 
phân 
loại 

1 Nguồn NSNN đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo giá 
tính đủ chi phí (gôm: chi phí tiên lương, chi phí trực tiêp, chi phí quản 
lý và chi phí khấu hao tài sản cố định) 

a Danh mục dịch vụ sự nghiệp công... 
b Danh mục dịch vụ sự nghiệp công ... 

. . .  

2 Nguôn NSNN đặt hàng cung câp dịch vụ sự nghiệp công theo giá 
tính đủ chi phí (gồm: chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản 
lý) 

a Danh mục dịch vụ sự nghiệp công... 
b Danh mục dịch vụ sự nghiệp công.ề. 

3 Nguồn NSNN đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo giá 
chưa tính đủ chi phí 

a Danh mục dịch vụ sự nghiệp công... [ 
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TT Nội dung 
Ba năm trước liên kê Năm 

đâu 
thòi 

kỳ ổn 
định 
phân 
loại 

TT Nội dung 
Thực 

hiện năm 

Thực 
hiện 

năm..Ề 

Năm trước liên kê 

Năm 
đâu 
thòi 

kỳ ổn 
định 
phân 
loại 

TT Nội dung 
Thực 

hiện năm 

Thực 
hiện 

năm..Ề 

Dự toán Ước 
thưc hiên 

Năm 
đâu 
thòi 

kỳ ổn 
định 
phân 
loại 

NSNN hỗ trợ phần chi phí chưa kết cấu trong giá dịch vụ sự nghiệp công 
b Danh mục dịch vụ sự nghiệp công.ẵ. 

Nguồn thu từ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo giá chưa tính đủ chi phí 
NSNN hồ trợ phần chi phí chưa kết cấu trong giá dịch vụ sự nghiệp công 

4 Nguôn NSNN giao nhiệm vụ cung câp dịch vụ sự nghiệp công (trong 
trường hợp chưa có định mức KT-KT và chưa có giá do cơ quan có 
thẩm quyền ban hành) 

a Danh mục dịch vụ sự nghiệp công... 
b Danh mục dịch vụ sự nghiệp công... 

. . .  

Ghi chú: 
Số thứ tự 1: đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư báo cáo. 
Số thứ tự 2: đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm chi thường xuyên báo cáo. 
Số thứ tự 3: đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm một phần chi thường xuyên báo cáo. 
Tại thời điểm lập báo cáo, năm nào chưa có kinh phí NSNN đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công đơn vị không phải báo cáo. 
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Biểu báo cáo 04 kèm theo Phu luc số 2 
• • 

Dự TOÁN THƯ, CHI HOẠT ĐỘNG DỊCH vụ sự NGHIỆP CÔNG, DỊCH vụ KHÁC VÀ PHÍ, LỆ PHÍ 

NĂM 
Đơn VỈ.Ề Triệu đồng 

TT 
Nội dung 

Nguồn thu 
(ba nàm trước liền kề và năm đầu thời kỳ 

ổn định phân loại) 

Nộp NSNN 
(ba năm trước liền kề và năm đầu thời kỳ 

ổn định phân loại, nếu có) 

Sô đê lại chi 
(ba năm trước liền kề và năm đầu thời kỳ 

ổn định phân loại) 

TT 
Nội dung TH 

năm... 
TH 

năm... 

Năm truớc 
liền kề 

Dự kiên 
năm đầu 

thòi kỳ ổn 
định phân 

loai 

TH năm... 
TH 

năm ... 

Năm trirớc 
Liền kề 

Dự kiên 
năm đầu 

thời kỳ ổn 
định phân 

loai 

TH 
năm.ẽẵ 

TH 
năm..ẽ 

Năm trước 
liền kề 

Dự kiến 
năm đầu 

thời kỳ ổn 
định phân 

loai 

TT 
Nội dung TH 

năm... 
TH 

năm... 

Dự toán ƯớcTH 

Dự kiên 
năm đầu 

thòi kỳ ổn 
định phân 

loai 

TH năm... 
TH 

năm ... 

Dự toán ƯớcTH 

Dự kiên 
năm đầu 

thời kỳ ổn 
định phân 

loai 

TH 
năm.ẽẵ 

TH 
năm..ẽ 

Dự toán ƯớcTH 

Dự kiến 
năm đầu 

thời kỳ ổn 
định phân 

loai 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Nguôn thu từ hoạt 
động dịch vụ sự 
nghiệp công, dịch 
vu khác 
(chi tiêt từng loại 
dịch vụ) 
Dịch vụ... 

Dịch vụ..ế 

2 Nguồn phí, lệ phí 

(chi tiêt theo từng 
loại phí, lệ phí) 

a Tông thu phí, lệ phí 

Phí... 

Phí... 

b Tông phí được đê lại 
chi, chi tiết: 
Chì thường xuyên 
Chi nhiệm vụ không 
thường xuyên 
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TT 
Nội dung 

Nguồn thu 
(ba năm trước liền kề và năm đầu thời kỷ 

ổn đinh phân loai) 

Nộp NSNN 
(ba năm trước liền kề và năm đầu thời kỳ 

ồn định phân loại, nếu có) 

Sô đê lại chi 
(ba năm trước liền kề và năm đầu thời kỳ 

ổn định phân loại) 

TT 
Nội dung TH 

nămễỂ. 
TH 

năm.ễ. 

Năm truức 
liền kề 

Dự kiến 
năm đầu 

thời kỳ ổn 
định phân 

loai 

TH Iầămẽ.. 
TH 

năm ... 

Năm trước 
liền kề 

Dự kiến 
năm đầu 

thòi kỳ ồn 
định phân 

loại 

TH 
năm... 

TH 
năm... 

Năm trước 
liền kề 

Dự kiên 
năm dầu 

thời kỳ ổn 
đinh phân 

loại 

TT 
Nội dung TH 

nămễỂ. 
TH 

năm.ễ. 

Dự toán Ước TH 

Dự kiến 
năm đầu 

thời kỳ ổn 
định phân 

loai 

TH Iầămẽ.. 
TH 

năm ... 

Dự toán Ước TH 

Dự kiến 
năm đầu 

thòi kỳ ồn 
định phân 

loại 

TH 
năm... 

TH 
năm... 

Dự toán Ước TH 

Dự kiên 
năm dầu 

thời kỳ ổn 
đinh phân 

loại 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3 Nguồn thu hoạt 
động khác (nếu có) 
(Chi tiêt từng 
hoat đông) 

Hoạt động... 
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Phụ lục số 3 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 145/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 

của Bộ Tài chỉnh) 

TỀN Cơ QUAN... 

BÁO CÁO 
TỎNG HỢP PHƯƠNG ÁN PHÂN LOẠI Tự CHỦ TÀI CHÍNH VÀ 
DỤ TOÁN THU, CHI CỦA CÁC ĐƠN VỊ sự NGHIỆP KINH TÉ, 

Sự NGHIỆP KHÁC GIAI ĐOẠN 

(Dùng cho đơn vị dự toán cắp II báo cáo đơn vị dự toán cắp I, đơn vị dự toán 
cấp I báo cảo cơ quan tài chính củng cấp) 

I. Đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ của giai đoạn trước 

1. Đánh giá chung: Tình hình thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự 
nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác trực thuộc theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP 
ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp 
công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. 

2. Đánh giá cụ thể: 

a) Vê thực hiện nhiệm vụ; tổ chức bộ máy; số lượng cán bộ, viên chức và 
lao động họp đồng của các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác trực thuộc 
(chi tiết theo từng năm). 

b) Tình hình chấp hành chính sách chế độ và các quy định về tài chính của 
nhà nước của các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác như về mức thu các 
khoản phí, lệ phí thu; các khoản thu dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ khác; đơn 
giá nhiệm vụ cung câp dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước đặt hàng; tình hình 
châp hành các chê độ tài chính; quy chê chi tiêu nội bộ của các đơn vị... 

c) về giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự 
nghiệp khác trực thuộc (theo số liệu thực tế tại thời điểm báo cáo) 

Tổng số các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác: đơn vị 

Trong đó: số lượng các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác được 
giao tự chủ: đơn vị, gồm: 

- Số đơn vị tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên: .... đơn vị 

- Số đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên: .ễ.. đơn vị 

- Số đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: đơn vị 

- Số đơn vị do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: đơn vị. 
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d) về thực hiện các chỉ tiêu tài chính thu, chi giai đoạn tự chủ (chi tiết 
theo từng năm) 

- Nguồn thu, chi thường xuyên (chi tiết theo từng nguồn thu, nội dung chi) 

- Phân phối kết quả tài chính trong năm (chênh lệch thu, chi thường xuyên 
trích các quỹ). 

- về tình hình chỉ trả thu nhập tăng thêm cho người lao động: số đơn vị có 
hệ số tăng thu nhập dưới 1 lần lương: ...ẵđơn vị; số đơn vị có hệ số tăng thu nhập từ 
1 lần - 2 lần lương: .... đơn vị; số đơn vị có hệ số táng thu nhập từ trên 2 - 3 lần 
lương: .ể.. đơn vị; số đơn vị có hệ số tăng thu nhập từ trên 3 lần lương: ..ẵ. đơn vị. 
Đơn vị có người thu nhập tăng thêm cao nhất là đồng/tháng (tên đơn vị). Đơn 
vị có người thu nhập tăng thêm thấp nhất là đồng/tháng (tên đơn vị). 

đ) Nguồn tài chính chi nhiệm vụ không thường xuyên. 

e) Những khó khàn, tồn tại, kiến nghị. 

II. Đe xuất phương án phân loại tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp kinh 
tế, sự nghiệp khác giai đoạn tiếp theo 

1 ẳ Nguồn tài chính chi thường xuyên (chi tiết các nguồn). 

2. Chi thường xuyên (chi tiết nội dung chi và theo nguồn tài chính). 

3. Đe xuất phương án phân loại các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác: 

Tổng số đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác giao tự chủ tài chính 
giai đoạn tiếp theo: đơn vị, gồm: 

- Số đơn vị tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên:.... đơn vị. 

- Số đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên: ..Ể. đơn vị. 

- Số đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: đơn vị. 

- Số đơn vị do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: đơn vị. 

(số liệu báo cáo kèm theo). 

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO THỦ TRƯỞNG cơ QUAN 
(Ký tên) (Kỷ tên, đóng dấu) 
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Biểu báo cáo 01 kèm theo Phụ lục số 3 

BIÉƯ TỔNG HỢP Dự TOÁN THƯ, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
CỦA CÁC ĐƠN VỊ Sự NGHIỆP KINH TẾ, sự NGHIỆP KHÁC 

NẰM... 

> 

Đơn vị: Triệu đỏng 

ST 
T Nội dung 

— - - • * ^ 
Ba năm trước liên kê Dư kiến 

năm đâu 
thòi kỳ ổn 

đỉnh 
phân ỉoạỉ 

ST 
T Nội dung TH năm TH năm Năm trước liền kề 

Dư kiến 
năm đâu 

thòi kỳ ổn 
đỉnh 

phân ỉoạỉ 

ST 
T Nội dung TH năm TH năm 

Dư toán Ước TH 

Dư kiến 
năm đâu 

thòi kỳ ổn 
đỉnh 

phân ỉoạỉ 
A Nguồn thu, chi thường xuyên 
/ Nguôn thu 

1 Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ khác 

2 
Nguôn NSNN đặt hàng cung câp dịch vụ sự nghiệp công theo giá 
tính đủ chi phí 

3 
Nguồn NSNN đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo giá 
chưa tính đủ chi phí, trong đó: 

a 
Nguồn thu từ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo giá chưa tính đủ 
chi phí 

b 
NSNN hỗ trợ phần chi phí chưa kết cấu ừong giá dịch vụ sự nghiệp 
công 

4 

NSNN câp chi thường xuyên bộ máy trên cơ sở sô lượng người làm 
việc và định mức phân bổ dự toán theo quyết định của cấp có thẩm 
quyền (đối với đơn vị do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) 

5 Nguồn thu phí theo Luật phí và lệ phí (Phần được để lại chi thường 
xuyên theo quy định) 

6 

NSNN hỗ trợ một phần chi thường xuyên, do nguồn thu phí theo 
Luật phí và lệ phí để lại chi theo quy định không đủ chi thường 
xuyên (đối với đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên từ 
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ST 
T Nội dung 

^ 
Ba năm trước liên kê Dư kiến 

năm đầu 
thời kỳ ồn 

đinh 
phân loại 

ST 
T Nội dung TH năm TH năm Năm trước liền kề 

Dư kiến 
năm đầu 

thời kỳ ồn 
đinh 

phân loại 

ST 
T Nội dung 

Dư toán ƯớcTH 

Dư kiến 
năm đầu 

thời kỳ ồn 
đinh 

phân loại 
công, dịch vụ khác) 

7 Nguôn thu từ hoạt động khác (nêu có) 

8 

Nguôn NSNN giao nhiệm vụ cung câp dịch vụ sự nghiệp công 
(trong trường hợp chưa có định mức KT-KT và chưa có giá do cơ 
quan có thẩm quyền ban hành nếu có) 

// Chi thường xuyên (=11.1 =11.2) 
II. 1 Chỉ thường xuyên theo nội dung chi, gôm: 

1 Chi tiên lương, tiên công, các khoản phụ câp, đóng góp theo lương 
2 Chi hoạt động chuyên môn cung câp dịch vụ sự nghiệp công 
3 Chi thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí 
4 Trích khâu hao tài sản cô đinh 
5 Chi quản lý 
6 Chi thường xuyên khác 

7 

Chi từ nguồn NSNN giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp 
công (trong trường hợp chưa có định mức KT-KT và chưa có giá do 
cơ quan có thẩm quyền ban hành nếu có) tại điểm 8 mục I nêu trên 

II. 2 Chi thường xuyên theo các nguôn thu: 
1 Chi từ nguôn thu hoạt động dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ khác 

2 
Chi từ nguôn NSNN đặt hàng cung câp dịch vụ sự nghiệp công theo 
giá tính đủ chi phí 

3 
Chi từ nguôn NSNN đặt hàng cung câp dịch vụ sự nghiệp công theo 
giá chưa tính đủ chi phí 

4 
Chi từ nguôn NSNN câp chi thường xuyên cho đơn vị do Nhà nước 
bảo đảm chi thường xuyên 

5 Chi thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí (phân đê lại chi thường 
xuyên) 
Chi NSNN hỗ trợ một phần chi thường xuyên (đối với đơn vị tự bảo 
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ST 
T Nội dung 

Ba năm trước liền kề Dư kiên 
năm đâu 

thòi kỳ ồn 
đinh 

phân loạỉ 

ST 
T Nội dung TH năm TH năm Năm trước liền kề 

Dư kiên 
năm đâu 

thòi kỳ ồn 
đinh 

phân loạỉ 

ST 
T Nội dung TH năm TH năm 

Dư toán ƯớcTH 

Dư kiên 
năm đâu 

thòi kỳ ồn 
đinh 

phân loạỉ 

6 
đảm một phần chi thường xuyên từ nguồn thu phí, không có nguồn 
thu hoạt động dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ khác) 

7 Chi hoạt động khác (nêu có) 

8 

Chi hoạt động cung câp dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước giao 
nhiệm vụ (trong trường hợp chưa có danh mục, định mức kinh tế kỳ 
thuật và chưa có giá được cơ quan có thẩm quyền ban hành) 

ỈIl Phăn phối kết quả tài chính trong năm (chênh lệch thu, chỉ 
thường xuyên trích lập các quỹ: I - II) 
(Không bao gồm chênh lệch thu, chi nguồn NSNN giao nhiệm vụ 
cung cắp dịch vụ sự nghiệp công tại so thứ tự 8 mục Ị, 11 nêu trên, 
chi theo thực tế như nguồn kinh phỉ chi nhiệm vụ không thường 
xuyên) 

1 Trích lập quỹ phát triên hoạt động sự nghiệp 
2 Trích lập quỹ bô sung thu nhập 
3 Trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi 
4 Trích lập quỹ khác (nêu có) 
B Nguồn thu, chi nhiệm vụ không thường xuyên 

(Chi tiết theo từng nguồn kinh phí) 

Ghi chú: Biểu báo cáo nêu trên nội dung nào có số liệu mới phải báo cáo; năm đầu thời kỳ ồn định phân loại nếu chưa dự kiến được trích 
lập các quỹ thì không phải báo cáo. 
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cơ QUAN... Biểu báo cáo 02 kèm theo Phụ lục số 3 

BIẺU TÒNG HỢP THƯ, CHI VÀ PHƯỢNG ÁN PHÂN LOẠI CÁC ĐƠN VỊ sự NGHIỆP KINH TẾ, sự NGHIỆP KHÁC GIAI ĐOẠN.... 
(Dùng cho: Đơn vị dự toán cấp II báo cáo đơn vị dự toán cấp I, đơn vị dự toán cấp I gửi lấy ý kiến cơ quan tài chính cùng cáp) 

Đơn v/ỂỂ Triệu đỏng 

SỐTT TỀ1 đơi vị 

Tồng sổ 
đơn vj sự 

nghiệp kinh 
Ié, su 

nghiệp khic 

Số (ton vi 
d« kién 

giao quyển 
tu chú úi 
chinh gái 
đosn... 

Tổng sổ 
cán bộ, 

vicn chức 
thục hiộn 
nũn truớc 

bền kề (bao 
gồm Uo 

Ạsoghop 
dèngtừoi 
nim Iròlcn 

Tồngsẳ 
cán bô, 

viên chức 
dự hen 
năm đâu 

thời ký án 
dinh (bao 
gồm 1» 

đông hợp 
đồng lú 01 
năm trỡlcn] 

Thực hỉẶB aỉm Irrửc liền kc 

SỐTT TỀ1 đơi vị 

Tồng sổ 
đơn vj sự 

nghiệp kinh 
Ié, su 

nghiệp khic 

Số (ton vi 
d« kién 

giao quyển 
tu chú úi 
chinh gái 
đosn... 

Tổng sổ 
cán bộ, 

vicn chức 
thục hiộn 
nũn truớc 

bền kề (bao 
gồm Uo 

Ạsoghop 
dèngtừoi 
nim Iròlcn 

Tồngsẳ 
cán bô, 

viên chức 
dự hen 
năm đâu 

thời ký án 
dinh (bao 
gồm 1» 

đông hợp 
đồng lú 01 
năm trỡlcn] 

Tổng Dguầi lái chinh chi Ihuàng xuvỉn Chi thưcmg xuyên 

SỐTT TỀ1 đơi vị 

Tồng sổ 
đơn vj sự 

nghiệp kinh 
Ié, su 

nghiệp khic 

Số (ton vi 
d« kién 

giao quyển 
tu chú úi 
chinh gái 
đosn... 

Tổng sổ 
cán bộ, 

vicn chức 
thục hiộn 
nũn truớc 

bền kề (bao 
gồm Uo 

Ạsoghop 
dèngtừoi 
nim Iròlcn 

Tồngsẳ 
cán bô, 

viên chức 
dự hen 
năm đâu 

thời ký án 
dinh (bao 
gồm 1» 

đông hợp 
đồng lú 01 
năm trỡlcn] 

Tông sổ 

Nguỡi thu 
hoai dộng 
cung cếp 
djch vvsv 

nghiịp 
công, dịch 

vụ khác 

NSNN dit 
hàng cung 

cáp dịch vu 
sự nghicp 
công ihco 
già tính dù 

chi phi 

NSNN dát háng cung 
cảp dịch vụ sự nghiệp 

cõng theo gií chưa linh 
dù chi phi 

Nguói ihu 
phi theo 

Luật phi và 
lệ phi 

(phần dưcc 
dể lá chi 
thuónĩ 
xuyên) 

NSNNhỗ 
trợ một 

phẩn chi 
Uiuóng 

xuyên(dối 
với đon vị 
tự bảo 
mõt phin 
lừ nguồn 
Ihu phi dế 

loĩ chi) 

NSNN cắp 
chi Ihường 
xuyên cho 
đơn vị do 
Nhã nước 
bão dám 

chi thưởng 
xuycn 

Nguồn ihu 
hoa dộng 

khóc 

NSNN giao 
nhiộm vu 
cung cắp 
dịch vụ sự 

nghiệp 
công 

(tnròng 
hợp cbưa 
CÓ định 
mức KT-

KT và chua 
có giá) 

Tống số 

Chi ùên 
lương, licn 
cáng, các 
khoản phụ 
cáp, dóng 
góp theo 

lương 

Chi hoai 
dông 

chuycn 
môn cung 

cấp dịch vụ 
su nghiệp 

công 

Chilhực 
hiên cõng 
việc. di:h 
vu vả Uiu 

phi 

Trích khâu 
hao TSCĐ 

Chi quản Iv Chi thương 
\uycn khác 

Chi lù 
nguồn 

NSNN giao 
nhiộn vụ 
cung cấp 
dich vu sư 

nghiệp 
cõng, trong 
Ưuờng họp 

ehtracó 
đinh mức 
KT-KT vi 

chua có giá) 

SỐTT TỀ1 đơi vị 

Tồng sổ 
đơn vj sự 

nghiệp kinh 
Ié, su 

nghiệp khic 

Số (ton vi 
d« kién 

giao quyển 
tu chú úi 
chinh gái 
đosn... 

Tổng sổ 
cán bộ, 

vicn chức 
thục hiộn 
nũn truớc 

bền kề (bao 
gồm Uo 

Ạsoghop 
dèngtừoi 
nim Iròlcn 

Tồngsẳ 
cán bô, 

viên chức 
dự hen 
năm đâu 

thời ký án 
dinh (bao 
gồm 1» 

đông hợp 
đồng lú 01 
năm trỡlcn] 

Tông sổ 

Nguỡi thu 
hoai dộng 
cung cếp 
djch vvsv 

nghiịp 
công, dịch 

vụ khác 

NSNN dit 
hàng cung 

cáp dịch vu 
sự nghicp 
công ihco 
già tính dù 

chi phi 

Nguồn thu 
tir cung cảp 
dicb w a/ 

nghiệp 
công Iheo 
giá chua 

tinh dù chi 
phi 

NSNNhẫ 
trợ phan 
chi phi 
chai kct 

câu trong 
giả dịch vụ 
sự nghiệp 

công 

Nguói ihu 
phi theo 

Luật phi và 
lệ phi 

(phần dưcc 
dể lá chi 
thuónĩ 
xuyên) 

NSNNhỗ 
trợ một 

phẩn chi 
Uiuóng 

xuyên(dối 
với đon vị 
tự bảo 
mõt phin 
lừ nguồn 
Ihu phi dế 

loĩ chi) 

NSNN cắp 
chi Ihường 
xuyên cho 
đơn vị do 
Nhã nước 
bão dám 

chi thưởng 
xuycn 

Nguồn ihu 
hoa dộng 

khóc 

NSNN giao 
nhiộm vu 
cung cắp 
dịch vụ sự 

nghiệp 
công 

(tnròng 
hợp cbưa 
CÓ định 
mức KT-

KT và chua 
có giá) 

Tống số 

Chi ùên 
lương, licn 
cáng, các 
khoản phụ 
cáp, dóng 
góp theo 

lương 

Chi hoai 
dông 

chuycn 
môn cung 

cấp dịch vụ 
su nghiệp 

công 

Chilhực 
hiên cõng 
việc. di:h 
vu vả Uiu 

phi 

Trích khâu 
hao TSCĐ 

Chi quản Iv Chi thương 
\uycn khác 

Chi lù 
nguồn 

NSNN giao 
nhiộn vụ 
cung cấp 
dich vu sư 

nghiệp 
cõng, trong 
Ưuờng họp 

ehtracó 
đinh mức 
KT-KT vi 

chua có giá) 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Tổng số 

I 
Đơn vị lự bào đàm chi (hưcmg xuyên và chì 

đầu tư 

1 Đơn vi 
2 Đcm vị 

II Đon vị tự bào đàm chi thưỉmg xuyên 

I Đơn vj 

2 Đcm vị 

III 

Đơn vị tự bỉo đàm một phàn chi thirròig 

xuyên (do gií, phí dịch vụ sự nghiệp công 

chưa két cầu đủ chi phí, điryc Nhì nước đặt 

hãng, giao nhiệm vụ cung cáp dịch vụ sự 
nghiệp công theo giá, phi chưa tính đủ chi 

1 Đơn vi 
2 Đcm vi 

IV 

Đơn vj do Nhà nước bão đàm chi thường 
xuyên (theo chức Dăng, nhiệm vụ đuyc cíp 

có thẩm quyền giao, không có nguồn thu 

hoĩc nguồn thu thấp) 

1 Đơn vi 

2 Đơn vị 

NGƯỜI LẬP BIÊU THỦ TRƯỞNG cơ QUAN 
(Ký tẻn) (Ký tên, đóng dấu) 

* Ghi chú: 
- Chi thực hiện công việc, dịch vụ và thu phi ở cột 18 và CỘI 36 không tính chi tiền lương, tiền cõng, các khoăn phụ cấp, đóng góp theo lương ghi ỡ cột 16 và CỘI 34; trích khấu hao TSCĐ ỡ cột 19 

- Chi tiền lương, tiền công, các khoăn phụ cấp, đóng gỏp theo lưcmg tử nguồn thu phi đuợc để lại chi theo quy định: ghi ỡ CỘI 16, cột 34. 
- Trich khiu hao tài sản cổ định tù nguồn thu phí duợc để lại chi theo quy định: ghi ớ cột 19, cột 37. 

- Cột 7 vả cột 25: Ghi cho đơn vj tự bảo dám chi thường xuyên và chi đầu ta và đơn vi tự bảo đàm chi thướng xuyên. 

- Cột 8, 9, 26, 27: Ghi cho đcm vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên. 
- Cột 14, 22, 32, 40: Ghi cho đcm vj được Nhà nuớc giao nhiệm vụ cung câp dịch vụ sự nghiệp công có danh mục, nhung chưa có định mức KT-KT và chưa có giá đo câp có thâm quyên ban hãnh, 

theo dự toán được phè duyệt và chi như nguồn kinh phí chi nhiệm vụ không thường xuyên. 
- Tùy từng loại hinh đcm vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác có nguồn thu nào mỡi ghi vào cột tương ứng ở biều trên. 

- Cột 41: Chi lính các nguồn thu, chi thường xuyên theo từng loại hình đơn vj sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khic, để xác định mức tự bão đăm chi thirìmg xuyên cùa tửng đơn vị. Đối với 41 

đơn vị do Nhà nưór bẳo đàm chi thiròng xuyên không có nguồn thu thi ghi rõ là đcm vj đirọx NSNN cắp chi thưởng xuyên (theo sổ lượng ngiròi làm việc vã định mức phân bổ dự toán 
đưực cắp có thầm qnyền phê duyệt). 



SỐTT Tén dm» *ị 

Dự IõÍb nỉm dìu thời kỳ Ai định gi*i đoỊB liếp theo 

SỐTT Tén dm» *ị 

Nguồn lài chinh chi Ihómg xujên Chi ihưòng XUỊÊD 

Múc lu bão d ảm chi Ihróng *njcn (•/•) 
SỐTT Tén dm» *ị 

Tốngsồ 

Nguồn thu 
ho«t dộng 
cung oip 
dich vụ sự 

nghiệp 
cõng, dich 

vụ khác 

NSNN đặt 
hóng cung 
câp dich 

vvsự 
nghìcp 

NSNN <161 hảng cung cổp 
dịch vụ !ự nghiệp câng theo 

giả chưa linh di chi phi 

Nguổn ihu 
phi Ihco 

úịt phi vi 
1$ phi(phỉin 

chi tkrỡng 
xuyên) 

NSNN hô 
u-ợmỏt 
phin chi 
thiiòog 

xuycn(dối 
vối đơn vị 
tự bao đám 

mỏi phẩn từ 
nguòn Ihu 
phi dé l(ú 

wlếi) 

NSNN 
cip chi 
ihườr.g 
xuyén 

cho dơn 
l i do 

Nhá nuửc 
báo dóm 

chi 
Ihuũng 
*u>£ắ. 

Nguôn 
thu ho* 

dộngUiic 

NSNN giao 
nhiệm vụ 

cung cíp dịch 
vự «ự nghiệp 
cổng (tnrỂmg 
hop chưa cố 

dịnh mức KT-
KT vi chua 
cố giá do ca 
quan cò Ihấn 

quvèíì ban 
hành) 

Tồng số 

Chi úền 
iưong, tiẻn 
cỗng,các 
Uioón phu 
cip, đóng 
góp theo 

luơng 

Chi hoạt 
dộng 

chuycn m6n 
cung cáp 

dịch vu sự 
nghiíp công 

Chi (hực 
hiện cỏng 
việc, dịch 
vụ vả thu 

phi 

Trich khâu 
hao lii »11 

cồ dinh 

Chi quán 
ly 

ai 
thưòng 

xuycn khác 

Chi lú nguón 
NSNN giao 

nhiịni vụ cung 
cáp dịch vu IV 
nghiệp cõng 
trong trướng 
hợp chira cố 
dinh múc Kĩ 
KT vá chua có 
giá do cơ quan 
có thẳm quyỉn 
ban hành(néu 

cõ) 

Múc lu bão d ảm chi Ihróng *njcn (•/•) 
SỐTT Tén dm» *ị 

Tốngsồ 

Nguồn thu 
ho«t dộng 
cung oip 
dich vụ sự 

nghiệp 
cõng, dich 

vụ khác giá linh đủ 
chi phi 

Nguổn ihu 
phi Ihco 

úịt phi vi 
1$ phi(phỉin 

chi tkrỡng 
xuyên) 

NSNN hô 
u-ợmỏt 
phin chi 
thiiòog 

xuycn(dối 
vối đơn vị 
tự bao đám 

mỏi phẩn từ 
nguòn Ihu 
phi dé l(ú 

wlếi) 

NSNN 
cip chi 
ihườr.g 
xuyén 

cho dơn 
l i do 

Nhá nuửc 
báo dóm 

chi 
Ihuũng 
*u>£ắ. 

Nguôn 
thu ho* 

dộngUiic 

NSNN giao 
nhiệm vụ 

cung cíp dịch 
vự «ự nghiệp 
cổng (tnrỂmg 
hop chưa cố 

dịnh mức KT-
KT vi chua 
cố giá do ca 
quan cò Ihấn 

quvèíì ban 
hành) 

Tồng số 

Chi úền 
iưong, tiẻn 
cỗng,các 
Uioón phu 
cip, đóng 
góp theo 

luơng 

Chi hoạt 
dộng 

chuycn m6n 
cung cáp 

dịch vu sự 
nghiíp công 

Chi (hực 
hiện cỏng 
việc, dịch 
vụ vả thu 

phi 

Trich khâu 
hao lii »11 

cồ dinh 

Chi quán 
ly 

ai 
thưòng 

xuycn khác 

Chi lú nguón 
NSNN giao 

nhiịni vụ cung 
cáp dịch vu IV 
nghiệp cõng 
trong trướng 
hợp chira cố 
dinh múc Kĩ 
KT vá chua có 
giá do cơ quan 
có thẳm quyỉn 
ban hành(néu 

cõ) 

Múc lu bão d ảm chi Ihróng *njcn (•/•) 
SỐTT Tén dm» *ị 

Tốngsồ 

Nguồn thu 
ho«t dộng 
cung oip 
dich vụ sự 

nghiệp 
cõng, dich 

vụ khác giá linh đủ 
chi phi Nguồn Ihu tứ 

cung cáp dịch 
vv sự nghiệp 
cỏng dữ Nhả 
nróc djl hàng 
Ihco già chua 
(inh dú chi phi 

NSNNhỗ 
trợ phan chi 
phỉ chưa lểl 
câu trong giá 
dịch vu sự 
nghiệp còng 

Nguổn ihu 
phi Ihco 

úịt phi vi 
1$ phi(phỉin 

chi tkrỡng 
xuyên) 

NSNN hô 
u-ợmỏt 
phin chi 
thiiòog 

xuycn(dối 
vối đơn vị 
tự bao đám 

mỏi phẩn từ 
nguòn Ihu 
phi dé l(ú 

wlếi) 

NSNN 
cip chi 
ihườr.g 
xuyén 

cho dơn 
l i do 

Nhá nuửc 
báo dóm 

chi 
Ihuũng 
*u>£ắ. 

Nguôn 
thu ho* 

dộngUiic 

NSNN giao 
nhiệm vụ 

cung cíp dịch 
vự «ự nghiệp 
cổng (tnrỂmg 
hop chưa cố 

dịnh mức KT-
KT vi chua 
cố giá do ca 
quan cò Ihấn 

quvèíì ban 
hành) 

Tồng số 

Chi úền 
iưong, tiẻn 
cỗng,các 
Uioón phu 
cip, đóng 
góp theo 

luơng 

Chi hoạt 
dộng 

chuycn m6n 
cung cáp 

dịch vu sự 
nghiíp công 

Chi (hực 
hiện cỏng 
việc, dịch 
vụ vả thu 

phi 

Trich khâu 
hao lii »11 

cồ dinh 

Chi quán 
ly 

ai 
thưòng 

xuycn khác 

Chi lú nguón 
NSNN giao 

nhiịni vụ cung 
cáp dịch vu IV 
nghiệp cõng 
trong trướng 
hợp chira cố 
dinh múc Kĩ 
KT vá chua có 
giá do cơ quan 
có thẳm quyỉn 
ban hành(néu 

cõ) 

Múc lu bão d ảm chi Ihróng *njcn (•/•) 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41= 

Tồne Số 

I 
Đon vj tự bão ilỉm chi tluròiig xuyên và chi 

đầu tư 
I Đơn vi 
2 Đon vị 

II Bon vị tự bào đảm chi thường xuyên 

1 Đơn vị 

2 Đơn vị 

UI 

Đon vị tự bảo đàm một phần chi thường 
xuycn (do giá, phí dịch vụ sự nghiệp công 

chưa kết cấu (Jũ chi phí, đuyc Nhì nưiVc dặt 

hàng, giao nhiệm vụ cung cip dịch vụ sự 
nghiệp công theo giá, phi chưa tính dử chi 
nhn 

1 Đơn vị 

2 Đơn vi 

IV 

Đon vị do Nhả nuức bảo đảm chi thutmg 
xuyên (theo chức nỉng, nhiệm vụ dược cấp 
cỗ thầm quyền giao, không có nguồn thu 
hoặc nguồn Ihu tháp) 

1 Đơn vi 

2 Đơn vị 

42 



Biểu báo cáo 03 kèm theo Phụ lục số 3 

BIỂU TỎNG HỢP THU, CHI THEO NGUÒN TÀI CHÍNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ sụ NGHIỆP KINH TÉ, sự NGHIỆP KHÁC 

NĂM ĐẨU THỜI KỲ ÓN ĐỊNH GIAI ĐOẠN .... 
(Dùng cho: Don vị dự toán cấp II báo cáo đơn vị dự toán cấp I, đơn vị dự toán cấp I gửi lấy ý kiến cơ quan tài chính cùng cấp) 

Đơn vị: Triệu đông 

SỐTT Tên đcrn vị 

Thực hiện năm trước liền kề 

SỐTT Tên đcrn vị 

Tồng nguồn tài chính chi thưcmg xuyên Chi thướng xuyên 

Chênh 
lệch thu, 

chi 
thường 
xuyên 

trích lặp 
các quỹ 

SỐTT Tên đcrn vị 

Tống số 

Nguôn 

thu hoạt 
động 

dịch vụ 
sự nghiệp 

công, 
dịch vụ 

khác 

Nguôn 
NSNN 

đặt hàng 
cung cắp 
địch vụ 

sự nghiệp 

công theo 
giá tính 

đủ chi phí 

Nguồn NSNNđật 

hàng cung cấp dịch vụ 
sự nghiệp công theo 

giá chưa tính đủ chi phí 

Nguồn 
thu phi 

theo Luật 
phi và lệ 

phi(phần 
đuợc để 
lại chi 
thường 
xuyên) 

NSNN hỗ 
trợ một phần 

chi thường 

xuyên (đối 

với đơn vị tự 
bào đàm 
một phần 

chi thướng 

xuyên từ 
nguồn thu 
phí, không 

có nguồn thu 
hoạt động 
dịch vụ sự 

nghiệp công, 

hoạt động 
dịch vụ khác) 

NSNN 
cấp chi 
thường 
xuyên 

cho đơn 
vị do Nhà 
nước bảo 
đảm chi 
thướng 
xuyên 

Nguôn 
thu hoạt 

động 

khác 

Nguôn 

NSNN 
giao 

nhiệm vụ 
cung cấp 

dịch vụ 
sự nghiệp 

công, 

trong 
trường 

hợp chưa 
có định 

mức KT-
KT và 

chưa có 
giá do cơ 
quan có 

thầm 
quyền 

ban hánh 
(riếu có) 

Tổng số 

Chi hoạt 
động 

dịch vụ 

sự 
nghiệp 
công, 

dịch vụ 

khác 

Chi từ 
nguồn 
NSNN 

đặt hàng 

cung cấp 
dịch vụ 

sự 
nghiệp 
công 

theo giá 
tính đù 
chi phi 

Chi từ 
nguồn 
NSNN 

đật hàng 

cung cấp 
dịch vụ 

sự 
nghiệp 
công 

theo giá 
chưa 

tính đủ 
chi phí 

Chi từ 

nguồn 
thu phi 

(phần đề 

lại chi 

thường 
xuyên) 

Chi NSNN 
hỗ trợ một 
phẳn chi 
thướng 

xuyên(đối 

với đơn vị tự 
bảo đảm một 

phần chi 
thường 

xuyên từ 
nguồn thu 

phi, không 

cỏ nguồn thu 
hoại dộng 

cung cấp các 

dịch vụ sự 

nghiệp công, 

hoạt động 
dịch vụ khác) 

Chi từ 

nguồn 

NSNN 
cắp chi 
thường 

xuyên 

cho đơn 
vị do 
Nhà 

nước bảo 
đảm chi 
thướng 
xuyên 

Chi từ 
nguồn 

thu hoạt 
động 

khác 

Chi từ 
nguồn 

NSNN giao 
nhiệm vụ 
cung cắp 
dịch vg sự 

nghiệp 
công, trong 

truờng hợp 

chưa có 
định mức 
KT-KT vả 

chưa có giá 

do cơ quan 
có thấm 

quyền ban 
hành(nếu 

có) 

Chênh 
lệch thu, 

chi 
thường 
xuyên 

trích lặp 
các quỹ 

SỐTT Tên đcrn vị 

Tống số 

Nguôn 

thu hoạt 
động 

dịch vụ 
sự nghiệp 

công, 
dịch vụ 

khác 

Nguôn 
NSNN 

đặt hàng 
cung cắp 
địch vụ 

sự nghiệp 

công theo 
giá tính 

đủ chi phí 

Nguồn 
thu từ 
cung cắp 
dịch vụ 
sự nghiệp 

công do 
Nhà nước 
đặt hàng 
theo giá 
chưa tính 
đủ chi phi 

NSNN hỗ 
trợ phần 

chi phi 

chưa kết 

cấu trong 

giá địch vụ 

sự nghiệp 

công 

Nguồn 
thu phi 

theo Luật 
phi và lệ 

phi(phần 
đuợc để 
lại chi 
thường 
xuyên) 

NSNN hỗ 
trợ một phần 

chi thường 

xuyên (đối 

với đơn vị tự 
bào đàm 
một phần 

chi thướng 

xuyên từ 
nguồn thu 
phí, không 

có nguồn thu 
hoạt động 
dịch vụ sự 

nghiệp công, 

hoạt động 
dịch vụ khác) 

NSNN 
cấp chi 
thường 
xuyên 

cho đơn 
vị do Nhà 
nước bảo 
đảm chi 
thướng 
xuyên 

Nguôn 
thu hoạt 

động 

khác 

Nguôn 

NSNN 
giao 

nhiệm vụ 
cung cấp 

dịch vụ 
sự nghiệp 

công, 

trong 
trường 

hợp chưa 
có định 

mức KT-
KT và 

chưa có 
giá do cơ 
quan có 

thầm 
quyền 

ban hánh 
(riếu có) 

Tổng số 

Chi hoạt 
động 

dịch vụ 

sự 
nghiệp 
công, 

dịch vụ 

khác 

Chi từ 
nguồn 
NSNN 

đặt hàng 

cung cấp 
dịch vụ 

sự 
nghiệp 
công 

theo giá 
tính đù 
chi phi 

Chi từ 
nguồn 
NSNN 

đật hàng 

cung cấp 
dịch vụ 

sự 
nghiệp 
công 

theo giá 
chưa 

tính đủ 
chi phí 

Chi từ 

nguồn 
thu phi 

(phần đề 

lại chi 

thường 
xuyên) 

Chi NSNN 
hỗ trợ một 
phẳn chi 
thướng 

xuyên(đối 

với đơn vị tự 
bảo đảm một 

phần chi 
thường 

xuyên từ 
nguồn thu 

phi, không 

cỏ nguồn thu 
hoại dộng 

cung cấp các 

dịch vụ sự 

nghiệp công, 

hoạt động 
dịch vụ khác) 

Chi từ 

nguồn 

NSNN 
cắp chi 
thường 

xuyên 

cho đơn 
vị do 
Nhà 

nước bảo 
đảm chi 
thướng 
xuyên 

Chi từ 
nguồn 

thu hoạt 
động 

khác 

Chi từ 
nguồn 

NSNN giao 
nhiệm vụ 
cung cắp 
dịch vg sự 

nghiệp 
công, trong 

truờng hợp 

chưa có 
định mức 
KT-KT vả 

chưa có giá 

do cơ quan 
có thấm 

quyền ban 
hành(nếu 

có) 

Chênh 
lệch thu, 

chi 
thường 
xuyên 

trích lặp 
các quỹ 

1 2 3 4 5 6 7 1 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 

20 
=(2+3+4+5+fr* 

7+M) -
(12+13+14+15 

+16+17+18} 

~Ắ A 
Tông sô 

I 
Don vị tự bảo đàm chi thường 

xuvên và chi đầu tư 

1 Đơn vi 

2 Đơn vj 

II 
Đon vị tự bào đảm chi thường 
xuyên 

1 Đơn vi 

2 Đơn vi 
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Thực hiện năm trước liền kề 

Tồng nguồn tải chinh chi thường xuyẽn Chi thường xuyên 

Nguồn 
thu hoạt 

động 
dịch vụ 

sự nghiệp 

cõng, 
dịch vụ 

khác 

Nguồn 
NSNN 

đặt hàng 
cung cấp 
dịch vụ 

sự nghiệp 
công theo 

giá tính 
đủ chi phí 

Nguồn NSNN đặt 
hàng cung cấp dịch vụ 

sự nghiệp còng theo 
giá chưa tính đủ chi phi 

Nguồn 

thu phí 
theo Luật 
phi và lệ 

phi(phần 
được để 
lại chi 

thường 
xuyên) 

NSNN hỗ 
trợ một phần 

chi thướng 

xuyên (đối 

với đơn vj tự 

bảo đàm 
một phằn 

chi thường 
xuyên từ 
nguồn thu 

phí, không 

có nguồn thu 
hoạt động 

dịch vụ sự 

nghiệp công, 

hoạt động 
dịch vụ khác) 

NSNN 
cấp chi 
thướng 
xuyên 

cho đơn 

vị do Nhà 

nước báo 
đảm chi 
thường 
xuyên 

Nguôn 
thu hoạt 

động 

khác 

Nguồn 
NSNN 
giao 

nhiệm vụ 
cung cấp 

dịch vu 
sự nghiộp 

công, 

trong 
trường 

hợp chưa 
có định 
mức KT-

KT và 
chưa có 
giá do cơ 
quan có 

thầm 
quyền 

ban hành 
(nếu có) 

Chi hoạt 
động 

dịch vụ 
sự 

nghiệp 
công, 

dịch vụ 
khác 

Chi từ 
nguồn 
NSNN 

đặt hàng 
cung cấp 
djch vụ 

sự 
nghiệp 

công 
theo giá 
tinh đủ 
chi phí 

Chi từ 
nguồn 
NSNN 

đật hàng 
cung cấp 
dịch vụ 

sự 
nghiệp 

công 
theo giá 

chưa 

tính dủ 

chi phi 

Chi từ 

nguồn 
thu phí 

(phần để 
lại chi 
thường 
xuyên) 

Chi NSNN 
hỗ trợ một 
phần chi 

thưcmg 
xuyên (đối 

với đơn vị tự 

bảo đàm một 

phần chi 

thường 
xuyên từ 

nguồn thu 
phi, không 

có nguồn thu 

hoạt động 
cung cấp các 

dịch vụ sự 

nghiệp công, 

hoạt động 
dịch vụ khác) 

Chi từ 
nguồn 
NSNN 

cấp chi 
thường 
xuyên 

cho đơn 
vị do 
Nhá 

nước bào 
đảm chi 
thường 
xuyên 

Chi từ 
nguồn 

thu hoạt 

động 

khác 

Chi từ 
nguồn 

NSNN giao 
nhiệm vụ 
cung cấp 

dịch vụ sự 
nghiệp 

công, trong 

trường hợp 
chưa có 

định mức 
KT-KT vả 

chưa có giá 
do cơ quan 

có thấm 
quyền ban 
hành (nếu 

có) 

SỐTT Tên đơn vị 

Tổng số 

Nguồn 
thu hoạt 

động 
dịch vụ 

sự nghiệp 

cõng, 
dịch vụ 

khác 

Nguồn 
NSNN 

đặt hàng 
cung cấp 
dịch vụ 

sự nghiệp 
công theo 

giá tính 
đủ chi phí 

Nguồn 
thu từ 

cung cấp 

dịch vụ 

sự nghiệp 

công do 

Nhà nước 
đặt hàng 

theo giá 

chưa tính 

đủ chi phí 

NSNN hỗ 
trợ phần 

chi phí 

chưa kết 

cấu trong 

giá dịch vụ 

sự nghiệp 
công 

Nguồn 

thu phí 
theo Luật 
phi và lệ 

phi(phần 
được để 
lại chi 

thường 
xuyên) 

NSNN hỗ 
trợ một phần 

chi thướng 

xuyên (đối 

với đơn vj tự 

bảo đàm 
một phằn 

chi thường 
xuyên từ 
nguồn thu 

phí, không 

có nguồn thu 
hoạt động 

dịch vụ sự 

nghiệp công, 

hoạt động 
dịch vụ khác) 

NSNN 
cấp chi 
thướng 
xuyên 

cho đơn 

vị do Nhà 

nước báo 
đảm chi 
thường 
xuyên 

Nguồn 
NSNN 
giao 

nhiệm vụ 
cung cấp 

dịch vu 
sự nghiộp 

công, 

trong 
trường 

hợp chưa 
có định 
mức KT-

KT và 
chưa có 
giá do cơ 
quan có 

thầm 
quyền 

ban hành 
(nếu có) 

Tồng số 

Chi hoạt 
động 

dịch vụ 
sự 

nghiệp 
công, 

dịch vụ 
khác 

Chi từ 
nguồn 
NSNN 

đặt hàng 
cung cấp 
djch vụ 

sự 
nghiệp 

công 
theo giá 
tinh đủ 
chi phí 

Chi từ 
nguồn 
NSNN 

đật hàng 
cung cấp 
dịch vụ 

sự 
nghiệp 

công 
theo giá 

chưa 

tính dủ 

chi phi 

Chi từ 

nguồn 
thu phí 

(phần để 
lại chi 
thường 
xuyên) 

Chi NSNN 
hỗ trợ một 
phần chi 

thưcmg 
xuyên (đối 

với đơn vị tự 

bảo đàm một 

phần chi 

thường 
xuyên từ 

nguồn thu 
phi, không 

có nguồn thu 

hoạt động 
cung cấp các 

dịch vụ sự 

nghiệp công, 

hoạt động 
dịch vụ khác) 

Chi từ 
nguồn 
NSNN 

cấp chi 
thường 
xuyên 

cho đơn 
vị do 
Nhá 

nước bào 
đảm chi 
thường 
xuyên 

Chi từ 
nguồn 

NSNN giao 
nhiệm vụ 
cung cấp 

dịch vụ sự 
nghiệp 

công, trong 

trường hợp 
chưa có 

định mức 
KT-KT vả 

chưa có giá 
do cơ quan 

có thấm 
quyền ban 
hành (nếu 

có) 

Chênh 
lệch thu, 

chi 

thường 

xuyên 

trích lập 

cóc quỹ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 lí 19 

20 
=(2+3+4+5+6-+ 

7+8+9)-
(12+13+14+15 

+16+17+18) 

III 

Đưn vị tự bào đàm mội phần 
chi thường xuyên (do giá, phí 

dịch vụ sự nghiệp công chura 

kết cấu đủ chi phí, được Nhà 

nước đặt hảng, giao nhiệm vụ 

cung cốp djch vụ sự nghiệp 

công theo giá, phí chưa tính 

đủ chi phí) 

1 Dơn vị 

2 Đcm vị 

IV 

Đoti vj do Nhà nước bảo đảm 

chi thường xuyên (theo chức 

năng, nhiệm vụ đưực cấp có 

thẩm quyền giao, không cỏ 

nguồn thu hoặc nguồn thu 

thấp) 

1 Đơn vi 

2 Đơn vi 

NGƯỜI LẬP BiẺU THỦ TRƯỞNG cơ QUAN 
(Kỷ tên) (Ký tên, đóng dấu) 
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SỐTT Tên đơn vị 

Dự kiến năm đầu thời kỳ ổn định giai đoạn tiếp theo 

SỐTT Tên đơn vị 

Tồng nguồn tài chính chi thường xuyên Chi thườn xuyên 

Chênh lệch 

thu, chi 

thướna 

xuyên trích 

lập các quỹ 

SỐTT Tên đơn vị 
Tổng 

số 

Nguồn 
thu hoạt 

động 
dịch vụ 

sự nghiệp 
công, 

dịch vụ 

khác 

Nguồn 
NSNN 

đặt hàng 
cung cấp 
dịch vụ 

sự nghiệp 
công theo 

giả tính 
đủ chi phi 

Nguồn NSNN đặt 
hàng cung cấp dịch 
vụ sự nghiệp công 

theo giá chưa tính đủ 

chi phí 

Nguồn 
thu phí 

theo Luật 
phí và lệ 
phí(phần 
được để 

lại chi 
thường 
xuyên) 

NSNN hỗ 
trợ một 

phần chi 
thướng 

xuyên (đối 
với đơn vị 
tự bào đảm 
một phần 

chi thưcmg 
xuyên từ 

nguồn thu 

phi, không 

có nguồn 
thu hoạt 

động cung 

cấp các 
đjch vụ sự 

nghiệp 
công, hoạt 
động dịch 

vụ khác) 

NSNN 
cấp chi 
thường 

xuyên 

cho đơn 
vị do Nhà 
nước báo 
đảm chi 
thướng 
xuyên 

Nguồn 
thu hoạt 

động khác 

Nguồn 
NSNN 

giao 
nhiệm vụ 
cung cấp 
dịch vụ 

sự nghiệp 

công 

trong 
trường 

hợp chưa 
có định 
mức KT-
KT vả 

chưa có 
giá do cơ 
quan có 

thẳm 
quyền 

ban hành 
(néu có) 

Tổng 

số 

Chi hoạt 
động 

dịch vụ 
sự nghiệp 

công, 
dịch vụ 

khác 

Chi từ 
nguồn 
NSNN 

đặt hàng 
cung cấp 
dịch vụ 

sự nghiệp 

công theo 
giá tính 

đù chi phí 

Chi từ 
nguồn 
NSNN 

đặt hàng 

cung cấp 
dịch vụ 

sự nghiệp 

công theo 
giá chưa 

tính đủ 
chi phi 

Chi từ 
nguồn 
thu phi 

(phần đề 

lại chi 
thướng 
xuyên) 

Chi NSNN 
hồ ữợ một 

phần chi 
thường 

xuyên (đối 
với đcrn vị 

lự bào đảm 
một phần 

chi thường 
xuyên từ 

nguồn thu 

phi, không 

có nguồn 
thu hoạt 

động cung 
cấp các dịch 
vụ sự nghiệp 

công, hoạt 

động dịch 
vụ khác) 

Chi từ 
nguồn 
NSNN 

cấp chi 

thường 
xuyên 

cho đơn 

vị do Nhà 

nước bào 
đảm chi 

thườna 
xuyên 

Chi tử 
nguồn 

thu hoạt 
động khác 

Chi từ 

nguồn 

NSNN 

giao 

nhiệm vụ 

cung cấp 

dịch vụ 

sự nghiệp 

công, 

ưong 

truờng 

hợp chưa 

có định 

mức KT-

KTvà 

chưa có 

giá do cơ 

quan có 

thẩm 

quyền ban 

hành(nếu 

Chênh lệch 

thu, chi 

thướna 

xuyên trích 

lập các quỹ 

SỐTT Tên đơn vị 
Tổng 

số 

Nguồn 
thu hoạt 

động 
dịch vụ 

sự nghiệp 
công, 

dịch vụ 

khác 

Nguồn 
NSNN 

đặt hàng 
cung cấp 
dịch vụ 

sự nghiệp 
công theo 

giả tính 
đủ chi phi 

Nguôn 
thu từ 
cung cẩp 
dịch vụ 
sự nghiệp 
công do 
Nhà nước 
đặt hàng 
theo giá 
chưa tính 
đủ chi phí 

NSNN hỗ 
trợ phần 
chi phí 

chưa kết 
cấu ừong 
giá dịch 

vụ sự 
nghiệp 
công 

Nguồn 
thu phí 

theo Luật 
phí và lệ 
phí(phần 
được để 

lại chi 
thường 
xuyên) 

NSNN hỗ 
trợ một 

phần chi 
thướng 

xuyên (đối 
với đơn vị 
tự bào đảm 
một phần 

chi thưcmg 
xuyên từ 

nguồn thu 

phi, không 

có nguồn 
thu hoạt 

động cung 

cấp các 
đjch vụ sự 

nghiệp 
công, hoạt 
động dịch 

vụ khác) 

NSNN 
cấp chi 
thường 

xuyên 

cho đơn 
vị do Nhà 
nước báo 
đảm chi 
thướng 
xuyên 

Nguồn 
thu hoạt 

động khác 

Nguồn 
NSNN 

giao 
nhiệm vụ 
cung cấp 
dịch vụ 

sự nghiệp 

công 

trong 
trường 

hợp chưa 
có định 
mức KT-
KT vả 

chưa có 
giá do cơ 
quan có 

thẳm 
quyền 

ban hành 
(néu có) 

Tổng 

số 

Chi hoạt 
động 

dịch vụ 
sự nghiệp 

công, 
dịch vụ 

khác 

Chi từ 
nguồn 
NSNN 

đặt hàng 
cung cấp 
dịch vụ 

sự nghiệp 

công theo 
giá tính 

đù chi phí 

Chi từ 
nguồn 
NSNN 

đặt hàng 

cung cấp 
dịch vụ 

sự nghiệp 

công theo 
giá chưa 

tính đủ 
chi phi 

Chi từ 
nguồn 
thu phi 

(phần đề 

lại chi 
thướng 
xuyên) 

Chi NSNN 
hồ ữợ một 

phần chi 
thường 

xuyên (đối 
với đcrn vị 

lự bào đảm 
một phần 

chi thường 
xuyên từ 

nguồn thu 

phi, không 

có nguồn 
thu hoạt 

động cung 
cấp các dịch 
vụ sự nghiệp 

công, hoạt 

động dịch 
vụ khác) 

Chi từ 
nguồn 
NSNN 

cấp chi 

thường 
xuyên 

cho đơn 

vị do Nhà 

nước bào 
đảm chi 

thườna 
xuyên 

Chi tử 
nguồn 

thu hoạt 
động khác 

Chi từ 

nguồn 

NSNN 

giao 

nhiệm vụ 

cung cấp 

dịch vụ 

sự nghiệp 

công, 

ưong 

truờng 

hợp chưa 

có định 

mức KT-

KTvà 

chưa có 

giá do cơ 

quan có 

thẩm 

quyền ban 

hành(nếu 

Chênh lệch 

thu, chi 

thướna 

xuyên trích 

lập các quỹ 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 3S 39 

40»(22+23+24+25+ 
26+27+28-*-29) -
(32+33+34+35+36+ 
37+38) 

Tổng số 

I 
Đơn vj tự bảo đàm chi thirững 

xuyên vả chi đầu tư 

1 Đơn vị 

2 Đơn vi 

II 
Đon vị tự bào đàm chi thường 

xuycn 

1 Đơn vị 

2 Đơn vị 
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SỐTT Tên đơn vj 

Dự kiến năm dầu thời kỳ ổn định giai đoạn tiếp theo 

SỐTT Tên đơn vj 

Tồng nguồn tái chinh chi thường xuyên Chi thướng xuyên 

Chênh lệch 

thu, chi 

thướng 

xuyên trích 

lập các quỹ 

SỐTT Tên đơn vj 
Tống 

số 

Nguôn 
thu hoạt 

dộng 
dịch vụ 

sự nghiệp 
công, 

dịch vụ 
khác 

Nguồn 
NSNN 

đăt hàng 
cung cấp 

dịch vụ 

sự nghiệp 

công theo 
giá tính 

đủ chi phi 

Nguồn NSNN đặt 
hàng cung cắp dịch 
vụ sự nghiệp công 

theo giá chưa tinh đù 

chi phí 

Nguồn 
thu phí 

theo Luật 
phi và lệ 
phí(phần 

đuợc đế 
lại chi 

thướng 
xuyên) 

NSNN hô 
trợ một 
phần chi 

thuờng 
xuyên (dối 
vói dơn vj 
tự bào đảm 
một phần 

chi thướng 
xuyên từ 

nguồn thu 
phi, không 
có nguồn 
thu hoạt 

động cung 

cấp các 
dịch vụ sự 

nghiệp 
công, hoạt 
động dịch 

vụ khác) 

NSNN 
cấp chi 
thường 
xuyên 

cho đơn 
vị do Nhà 
nước báo 
đảm chi 
thường 
xuyên 

Nguồn 
thu hoạt 

động khác 

Nguôn 
NSNN 
giao 

nhiệm vụ 
cung cấp 
dịch vụ 

sự nghiệp 

công 

trong 
trường 

hợp chưa 

cỏ định 
mức KT-
KT và 

chưa có 
giá do cơ 

quan có 
thẩm 

quyền 
ban hành 

(nếu có) 

Tồng 

số 

Chi hoạt 
động 

dịch vụ 

sự nghiệp 

công, 
dịch vụ 

khác 

Chi từ 
nguồn 
NSNN 

đặt hàng 
cung cắp 
dịch vụ 

sự nghiệp 

công theo 

giá tinh 

đú chi phí 

Chi từ 
nguồn 
NSNN 

đặt hàng 
cung cấp 
dịch vụ 

sự nghiệp 
công theo 
giá chưa 

tinh dũ 
chi phi 

Chi từ 
nguồn 
thu phí 

(phần đề 

lại chi 
thường 
xuyèn) 

Chi NSNN 
hỗ trợ một 
phần chi 
thường 

xuyên (đối 

VỚI đcm vj 

tự bào đảm 

một phần 
chi thường 

xuyên từ 
nguồn thu 
phi, không 

cỏ nguồn 
ihu hoạt 

động cung 
cấp các dịch 

vu sự nghiệp 

công, hoạt 

dộng dịch 
vụ khác) 

Chi từ 
nguồn 
NSNN 

cắp chi 
thướng 
xuycn 

cho đơn 
vị do Nhà 
nước báo 
đàm chi 
thường 
xuyên 

Chi từ 
nguồn 

thu hoạt 

động khác 

Chi từ 

nguồn 

NSNN 

giao 

nhiệm vụ 

cung cấp 

dịch vụ 

sự nghiệp 

công, 

trong 
trường 

hợp chưa 

có (lịnh 

mức KT-

KT và 

chưa có 

giá do cơ 
quan có 

thấm 

quyền ban 

hành ínếu 

Chênh lệch 

thu, chi 

thướng 

xuyên trích 

lập các quỹ 

SỐTT Tên đơn vj 
Tống 

số 

Nguôn 
thu hoạt 

dộng 
dịch vụ 

sự nghiệp 
công, 

dịch vụ 
khác 

Nguồn 
NSNN 

đăt hàng 
cung cấp 

dịch vụ 

sự nghiệp 

công theo 
giá tính 

đủ chi phi 

Nguồn 
thu từ 
cung cấp 
dịch vụ 
sự nghiệp 
công do 
Nhà nước 
đặt hàng 

theo giá 
chưa tinh 
đủ chi phí 

NSNN hỗ 
Irợ phần 
chi phi 

chưa kết 
cấu trong 
giá dịch 

vụ sự 
nghiệp 
công 

Nguồn 
thu phí 

theo Luật 
phi và lệ 
phí(phần 

đuợc đế 
lại chi 

thướng 
xuyên) 

NSNN hô 
trợ một 
phần chi 

thuờng 
xuyên (dối 
vói dơn vj 
tự bào đảm 
một phần 

chi thướng 
xuyên từ 

nguồn thu 
phi, không 
có nguồn 
thu hoạt 

động cung 

cấp các 
dịch vụ sự 

nghiệp 
công, hoạt 
động dịch 

vụ khác) 

NSNN 
cấp chi 
thường 
xuyên 

cho đơn 
vị do Nhà 
nước báo 
đảm chi 
thường 
xuyên 

Nguồn 
thu hoạt 

động khác 

Nguôn 
NSNN 
giao 

nhiệm vụ 
cung cấp 
dịch vụ 

sự nghiệp 

công 

trong 
trường 

hợp chưa 

cỏ định 
mức KT-
KT và 

chưa có 
giá do cơ 

quan có 
thẩm 

quyền 
ban hành 

(nếu có) 

Tồng 

số 

Chi hoạt 
động 

dịch vụ 

sự nghiệp 

công, 
dịch vụ 

khác 

Chi từ 
nguồn 
NSNN 

đặt hàng 
cung cắp 
dịch vụ 

sự nghiệp 

công theo 

giá tinh 

đú chi phí 

Chi từ 
nguồn 
NSNN 

đặt hàng 
cung cấp 
dịch vụ 

sự nghiệp 
công theo 
giá chưa 

tinh dũ 
chi phi 

Chi từ 
nguồn 
thu phí 

(phần đề 

lại chi 
thường 
xuyèn) 

Chi NSNN 
hỗ trợ một 
phần chi 
thường 

xuyên (đối 

VỚI đcm vj 

tự bào đảm 

một phần 
chi thường 

xuyên từ 
nguồn thu 
phi, không 

cỏ nguồn 
ihu hoạt 

động cung 
cấp các dịch 

vu sự nghiệp 

công, hoạt 

dộng dịch 
vụ khác) 

Chi từ 
nguồn 
NSNN 

cắp chi 
thướng 
xuycn 

cho đơn 
vị do Nhà 
nước báo 
đàm chi 
thường 
xuyên 

Chi từ 
nguồn 

thu hoạt 

động khác 

Chi từ 

nguồn 

NSNN 

giao 

nhiệm vụ 

cung cấp 

dịch vụ 

sự nghiệp 

công, 

trong 
trường 

hợp chưa 

có (lịnh 

mức KT-

KT và 

chưa có 

giá do cơ 
quan có 

thấm 

quyền ban 

hành ínếu 

Chênh lệch 

thu, chi 

thướng 

xuyên trích 

lập các quỹ 

21 22 23 24 25 26 27 2» 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

4lK22+23<24*25+ 
26+27+2H+29) -
(32+33*34+35-06» 
37+38) 

III 

Dưn vị tự bào đám mộ( phần 
chi thirờng xuyên (do giá, phí 

dịch vụ sự nghiệp công chưa 

két cấu đủ chi phí, được Nhà 

nưức đặt hàng, giao nhiệm vụ 

cung cấp dịch vụ sự nghiệp 

công theo giá, phí chưa tính 

đù chi phí) 

1 Đan vi 

2 Đơn vị 

IV 

Đon vị do Nhà nirớc bào đàm 

chi thường xuyên (theo chức 

năng, nhiệm vụ dược cấp có 

thẩm quyền giao, không có 

nguồn thu hoác nguồn thu 
thấp) 

1 Đon vi 

2 Đơn vi 
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4 

Phụ lục số 4 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 

của Bộ Tài chính) 

TÊN Cơ QUAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIẢ VIỆT NAM 
Số : / Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

.Ngày thảng năm 

QƯYÉT ĐỊNH 
VẺ VIỆC GIAO QUYỀN Tự CHỦ TÀI CHÍNH CHO ĐƠN VỊ sự NGHIỆP 

KINH TÉ VÀ Sự NGHIỆP KHÁC 

Bộ TRƯỞNG, THỦ TRƯỞNG cơ QUAN TRUNG ƯƠNG, 
CHỦ TỊCH UBND CÁC CÁP HOẶC cơ QUAN CÁP DƯỚI THEO PHẢN CẤP... 

- Căn cứ Nghị định (Quyết định) số ngày .... của ..ế về nhiệm vụ, quyền 
hạn và tô chức bộ máy của ... 

- Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của 
Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp cồng lập trong lĩnh vực 
sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 
29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp 
công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ; 

- Căn cứ vào ý kiến của (Cơ quan Tài chính...) tại văn bản số .ễ. ngày 
/ / vê phân loại đơn vị sự nghiệp và mức ngân sách nhà nước cấp... 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị... 

Điều 2: Đơn vị được phân loại là đơn vị 

Kinh phí ngân sách nhà nước cấp chi thường xuyên năm đầu thời kỳ ổn định 
... của đơn vị là ... đồng (đối với đơn vị do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên); 
kinh phí Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử 
dụng ngân sách nhà nước (đôi với đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu 
tư; đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường 
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xuyên, trường hợp tại thời điểm quyết định giao quyên tự chủ tài chính xác định 
được kinh phí đặt hàng, giao nhiệm vụ); kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ một 
phàn chi thường xuyên do nguồn thu phí được để lại chi theo quy định không đủ 
chi thường xuyên nếu có (đôi với đơn vị tự bảo đảm một phân chi thường xuyên từ 
nguồn thu phí, không có nguồn thu hoạt động dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ 
khác); nguồn thu phí được để lại chi thường xuyên. 

Điều 3: Căn cứ vào phân loại đơn vị sự nghiệp và kinh phí ngân sách nhà 
nước cấp chi thường xuyên, đặt hàng, giao nhiệm vụ, nguồn thu phí được đê lại 
chi thường xuyên năm đầu thời kỳ ổn định nêu trên; Thủ trưởng đơn vị có trách 
nhiệm tổ chức thực hiện tự chủ tài chính của đơn vị theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cơ quan TC cùng cấp/ 
- KBNN nơi đơn vị giao dịch; 
- Lưu VT, Ệế. 

THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN 
(Kỷ tên, đóng dấu) 
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Phụ lục số 5 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 

của Bộ Tài chính) 

Cơ quan quản lý cấp trên 
Đ ơ n  v ị : . . .  

CỘNG HOÀ XÂ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BÁO CÁO 
KÉT QUẢ THựC HIỆN cơ CHÉ Tự CHỦ 

CỦA ĐƠN VỊ Sự NGHIỆP KINH TỂ, sự NGHIỆP KHÁC NĂM... 
(Dừng cho đơn VỄ/ dự toán cấp III báo cáo đơn vị dự toán cắp trên) 

Iắ Đánh giá chung 

Tình hình triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị theo quy định tại 
Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủể 

IIệ Đánh giá cụ thể 

1. về nhiệm vụ; tổ chức bộ máy; số lượng cán bộ, viên chức và lao động 
hợp đồng: 

a) về tổ chức bộ máy: 

Số phòng, ban, trung tâm trực thuộc của đơn vị; số tăng, giảm (nếu có); 
tình hình sắp xếp bộ máy của đơn vị. 

b) về số lượng cán bộ, viên chức, lao động họp đồng: 

- Tổng số cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng giao đầu năm:... người 
(trong đó: số cán bộ, viên chức...người; số lao động họp đồng từ 01 năm trở 
lênề.. người) 

- Tổng số cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng cuối năm:.. . . người (chi 
tiết như trên)ẻ 

Nguyên nhân tăng, giảm cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng của đơn 
vị; tình hình tinh giản cán bộ, viên chức. 

về thành lập, hoạt động của Hội đồng quản lý (nếu có). 

c) về thực hiện nhiệm vụ được giao: 
- Đánh giá chung về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm, 

mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị; tình hình chấp hành chính sách chế độ 
và các quy định về tài chính... 

- về thực hiện hoạt động dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân 
sách nhà nước (NSNN); hoạt động dịch vụ kliác. 
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- về thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước đặt 
hàng, giao nhiệm vụ sử dụng NSNN, đánh giá về thời hạn hoàn thành nhiệm vụ, 
chất lượng sản phẩm đã hoàn thành được nghiệm thu hoặc được duyệt, chấp nhận..ề 

- về thực hiện nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước theo quyết định của cấp 
có thẩm quyền. 

- về thực hiện nhiệm vụ thu, chi phí, lệ phí theo pháp luật phí và lệ phí. 

- Thực hiện các nhiệm vụ chi không thường xuyên. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác. 

2. về giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị 

Đơn vị được cơ quan cấp trên giao quyền tự chủ tài chính là đơn vịể.. theo 
Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ. 

3. về thực hiện tự chủ tài chính của đơn vị 
• • • • 

a) về mức thu sự nghiệp, thu do Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ: 
- Các khoản thu phí, lệ phí: thu theo quyết định số..ẵ 

- Các khoản thu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, thu hoạt động dịch vụ 
khác do đơn vị tự quyết định: nêu cụ thể. 

- Khoản thu do Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự 
nghiệp công sử dụng NSNN: tên dịch vụ sự nghiệp công, số lượng, khối lượng, 
đơn giá... 

- Thu khác (nếu có). 

b) về nguồn thu, chi thường xuyên: 
- Nguồn thu (chi tiết theo từng nguồn thu) 

+ Dự toán thu: .... triệu đồng (kê chi tiết theo từng nguồn thu: Hoạt động 
dịch vụ sự nghiệp công, hoạt động dịch vụ khác; nguồn NSNN đặt hàng, giao 
nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công; nguồn thu phí để lại chi thường 
xuyên; nguồn NSNN cấp chi thường xuyên theo số lượng người làm việc..ệ) 

+ Số thực hiện: .ẳ.. triệu đồng (kê chi tiết theo từng nguồn thu nêu trên). 

- Chi thường xuyên (chi tiết theo từng nguồn) 

+ Dự toán chi... triệu đồng 

+ Số thực hiện....triệu đồng (bao gồm cả nộp thuế và các khoản nộp NSNN 
khác nếu có). 

c) Chênh lệch thu, chi thường xuyên trích lập các quỹ (theo số thực hiện): 
triệu đồng, trong đó chi tiết từng quỹỂ 

Tình hình sử dụng các quỹ (chi tiết theo từng quỹ): số dư đầu năm... triệu 
đồng; số trích trong năm... triệu đồng; số chi quỹ trong năm... triệu đồng; số dư 
chuyến sang năm sau... triệu đồng. 

d) về chi trả thu nhập tăng thêm trong năm 
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- Tổng chi thu nhập tăng thêm của đơn vị: ....triệu đồng 

- Thu nhập tăng thêm bình quân của ngừời lao động trong đơn vị:... triệu 
đồng/tháng; hệ số tăng thu nhập bình quân: ệ . . lần; trong đó: Người có thu nhập 
tăng thêm cao nhất: . . . triệu đồng/tháng; người có thu nhập tăng thêm thấp 
nhất:... triệu đồng/tháng. 

đ) Tình hình xây dựng, thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ. 

e) Các biện pháp thực hành tiết kiệm chi và tăng thu. 

g) về thực hiện các hoạt động vay vốn, huy động vốn 

- về vay vốn của các tổ chức tín dụng (chi tiết theo từng khoản vay): số 
vốn vay ... triệu đồng; số đã trả nợ vay..ẵ. triệu đồng; mục đích vay vốn. 

- về huy động vốn của cán bộ, viên chức trong đơn vị (chi tiết theo từng 
khoản huy động vốn): số vốn huy động... triệu đồng; số đã trả nợ vay... triệu 
đông; mục đích huy động vốn. 

- Giải pháp, phương án tài chính vay vốn, huy động vốn; trả nợ vay, trả nợ 
tiền huy động vốn; đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay, vốn huy động... 

5. Nguồn thu, chi nhiệm vụ không thường xuyên (chi tiết theo từng nguồn). 

6. Những khó khăn, tồn tại, nguyên nhân. 

7. Đề xuất, kiến nghị. 

(Biểu báo cảo sẻ liệu kèm theo). 

. . . Ngày ẽ ề . tháng. . . năm. . . 
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO THỦ TRƯỜNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên) (Ký tên, đóng dấu) 
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Tên đơn vị sự nghiệp kinh tể, sự nghiệp khác Biểu báo cáo kèm theo Phụ lục số 5 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH ực HIỆN cơ CHẾ TỤ CHỦ TÀI CHÍNH NĂM ... 

TT Nội dung Đơn vị 
Kế 

hoạch/Dự 
toán 

Thực hiện Ghi chú 

I Số lượng cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng của đơn vị Người 

1 Số cán bộ, viên chức Người 

2 Số lao động hợp đồng từ 01 năm trở lên Người 

II Quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp Triệu đồng 

III Nguồn tài chính Triệu đông 

A Nguồn thu, chi thường xuyên 
1 Nguồn thu 

a Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ khác 

b 
Nguồn ngân sách nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự 
nghiệp công theo giả tính đù chi phi* 

c 
Nguồn ngân sách nhà nước dặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự 
nghiệp công theo giá chưa tính đủ chi phí, trong đó: 

Nguồn thu từ cung cẩp dịch vụ sự nghiệp công theo giá chưa tính đù chi phí 

Ngân sách nhà nước hồ trợ phần chi phí chưa kết cấu trong giá dịch vụ sự 
nghiệp công 

d 
Ngân sách nhà nước cấp chi thường xuyên trên cơ sờ số lượng người làm việc 
và định mức phân bổ dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đối với đcrn 
vị do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) 

đ Nguồn thu phí được đế lại chi thường xuyên theo quy định 

e 

Ngân sách nhà nưởc hồ trợ một phần chi thường xuyên do nguồn thu phí 
được để lại chi theo quy định không đủ chi thường xuyên (đối với đơn vị tự 
bào đảm một phần chi thường xuyên từ nguồn thu phí, không có nguồn thu 
hoạt động dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ khác) 

g Nguồn thu từ hoạt động khác (nếu có) 

h 
Nguồn ngân sách nhà nước giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, 
trong trường hợp chưa có định mức KT-KT và chưa có giá do cơ quan có 
thẩm auvền ban hành (nếu cói 

2 Chi thường xuyên 

a Chi hoạt động dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ khác 

b 
Chi từ nguồn ngân sách nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ 
sự nghiệp công Uieo giá tính đủ chi phí 

c 
Chi từ nguồn ngân sách nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ 
sự nghiệp công theo giá chưa tính đủ chi phí 

d 
Chi thường xuyên ngân sách cấp trên cơ sờ số lượng ngưòi làm việc và định 
mức phân bồ dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đối với đơn vị do 
Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) 

đ Chi từ nguồn thu phí được để lại chi thường xuyên theo quy định 

e 

Chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần chi thường xuyên do nguồn thu 
phí được để lại chi theo quy định không đủ chi thường xuyên (đối với đem vị 
tự bảo đảm một phần chi thường xuyên từ nguồn thu phí, không có nguồn thu 
hoạt động dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ khác) 

g Chi hoạt động khác (nếu có) 
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TT Nội dung Đơn vị 
Kế 

hoạch/Dự 
toán 

Thực hiện Ghi chú 

h 
Chi từ nguồn ngân sách nhà nước giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp 
công, trong trường hợp chưa có định mức KT-KT và chưa có giá do cơ quan 
có thẩm quyền ban hành (nếu có) 

3 Phân phối kết quả tài chính (Chênh lệch thu, chi trích lập các quỹ =1-2) 

(không bao gồm chênh lệch thu, chi nguồn NSNN giao nhiệm vụ cung cấp 
dịch vụ sự nghiệp công tại sổ thứ tự điếm h mục 1, 2 nên trên, chi theo thực 
tế như nguồn kinh phí chi nhiệm vụ không thường xuyên) 

Trích Quỷ phát triên hoạt động sự nghiệp 
Trích Quỹ bổ sung thu nhập 
Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi 
Trích Quỹ khác (nếu cỏ) 

4 Thu nhâp tăng thêm của các đơn vị triệu đồng 
Hệ số thu nhập tăng thêm bình quân lần 
Dưới 01 lần lương 

Từ 1 lần đến 2 lần lương 
Từ trên 2 lần đến 3 lần lương 
Từ trên 3 lần lương 

Người có thu nhập tăng thêm cao nhất, tên đơn vị Triệu đồng/tháng 

Người có thu nhập tảng thêm thấp nhất, tên đơn vị Triệu đồng/tháng 

B Nguồn thu, chi nhiệm vụ không thường xuyên 

(Chi tiết từng nguồn kinh phí) 

1 Nguồn chi nhiệm vụ không thường xuyên 

a 
Nguồn ngân sách nhà nước cấp cho các nhiệm vụ không thường xuyên (chi 
tiết từng loại kinh phí) 

b Nguồn thu phí được để lại chi nhiệm vụ không thường xuycn 

c Nguồn vốn vay, viện trợ, tài trợ theo quy định của pháp luật 

d Nguồn khác 

2 Chi nhiệm vụ không thường xuyên 

(Chi tiết từng nguồn kinh phí như số thứ tự ỉ nêu trên) 

IV về vay vốn, huy động vốn Triệu đồng 

1 Vốn vay của các tổ chức tín dụng 

SỐ vốn vay 

Số đã trả nợ 

2 Huy động vốn của cán bộ, viên chức 

Số vốn huy động 

Sổ đã trả 

Ghi chú: số thứ tự Điểm b.l A. III (*): Tùy theo từng loại hình đơn vị để báo cáo kinh phi NSNN đặt hàng theo giá tính đủ chi phi có khấu hao tài sản 
cố định hoặc tính đù chi phi không có khấu hao ái sản cố định. 

NGƯỜI LẬP BIẺU THỬ TRƯỞNG ĐƠN Vị 
(Ký tên) (Ký tên, đóng dấu) 
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Phụ lục số 6 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 145/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 

của Bộ Tài chính) 

TÊN Cơ QUAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BÁO CÁO 
ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TRIẺN KHAI THựC HIỆN cơ CHẾ Tự CHỦ 

CỦA CÁC ĐƠN VỊ Sự NGHIỆP KINH TẾ, sự NGHIỆP KHÁC 
NẲM.ễ. 

(Dũng cho đơn V/Ệ dự toán cấp II báo cáo đơn vị dự toán cắp I, đơn vị dự toán cấp ỉ 
báo cáo cơ quan tài chính củng cấp, các địa phương báo cáo Bộ Tài chính) 

Iệ Đánh giá chung 

Tình hình triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp kinh 
tế, sự nghiệp khác theo quy định tại Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 
10/10/2016 của Chính phủ. 

II. Đánh giá cụ thể 

1. về thực hiện nhiệm vụ; tổ chức bộ máy; số lượng cán bộ, viên chức và 
lao động họp đồng của các đoĩì vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác trực thuộc 

a) về tồ chức bộ máy, tình hình sắp xếp bộ máy của các đơn vị. 

b) về số lượng cán bộ, viên chức, lao động họp đồng của các đơn vị: 
- Tổng số cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng giao đầu năm:... người 

(trong đóễ. số cán bộ, viên chức...người; số lao động họp đồng từ 01 năm trở 
lên... người) 

- Tổng số cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng cuối năm:.. . . người (chi 
tiết như trên). 

Nguyên nhân tăng, giảm cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng và tình hình 
tinh giản biên chế trong các đơn vị. 

về thành lập, hoạt động của Hội đồng quản lý trong các đơn vị (nếu có). 

c) về kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị 
- Đánh giá chung về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm, mức 

độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp; tình hình chấp hành chính 
sách chế độ và các quy định về tài chính của các đơn vị... 

- về thực hiện hoạt động dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách 
nhà nước (NSNN); hoạt động dịch vụ khác. 
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- về thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước đặt 
hàng, giao nhiệm vụ sử dụng NSNN; đánh giá về thời hạn hoàn thành nhiệm vụ, 
chất ỉượng sản phẩm đã hoàn thành được nghiệm thu hoặc được duyệt, chấp nhận... 

- về thực hiện nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước theo quyết định của cấp 
có thẩm quyền. 

- về thực hiện nhiệm vụ thu, chi phí, lệ phí theo pháp luật phí và lệ phí. 

- Thực hiện các nhiệm vụ chi không thường xuyên. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác. 

2. về kết quả thực hiện giao quyền tự chủ tài chỉnh cho các đơn vị sự 
nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác 

- Tổng số đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác: đơn vị. 

- Số đơn vị đã được giao quyền tự chủ theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP 
ngày 10/10/2016 của Chính phủ đơn vị, trong đó: 

+ Số đơn vị tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên: . ệ.. đơn vị. 

+ Số đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên: ...ế đơn vịẾ 

+ Số đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: đơn vị. 

+ Số đơn vị do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: đơn vị. 

3. về thực hiện tự chủ tài chính của các đơn vị • • • • 

a) về mức thu sự nghiệp: các khoản phí, lệ phí: thu theo quyết định số ; các 
khoản thu hoạt động dịch vụ sự nghiệp công, thu hoạt động dịch vụ khác do đơn vị 
tự quyết định; đơn giá Nhà nước đật hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công... 

b) về nguồn thu, chi thường xuyên (bao gồm số nộp thuế và các khoản phải 
nộp NSNN khác)ẵ 

c) Phân phối kết quả tài chính (chênh lệch thu, chi thường xuyên trích lập 
các Quỹ):ể.. triệu đồng. 

Sử dụng các quỹ (chi tiết theo từng quỹ: Quỹ phát triển hoạt động sự 
nghiệp; quỳ bổ sung thu nhập; quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi; quỹ khác nếu có), 
cụ thể: 

Số dư đầu năm... triệu đồng; số trích trong năm ... triệu đồng; số chi quỹ 
trong năm... triệu đồng; số dư chuyển sang năm sau... triệu đồng. 

d) Tình hình thu nhập tăng thêm của người lao động 
- Số đơn vị có hệ số tăng thu nhập tăng thêm dưới 1 lần lương: ... đơn vị. 
- Số đơn vị có hệ số tăng thu nhập từ 1 - 2 lần lương: . ẻ . đơn vị. 
- Số đơn vị có hệ số tăng thu nhập từ trên 2 - 3 lần lương: ... đơn vị. 
- Số đơn vị có hệ số tăng thu nhập từ trên 3 lần lương trở lên: . ẵ. . đơn vị. 

- Đơn vị có người có thu nhập tăng thêm cao nhất là ... triệu đồng/tháng 
( t ên  đơn  v ị ) .  
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- Đon vị có người có thu nhập tăng thêm thấp nhất là ... triệu đồng/tháng 
(tên đơn vị). 

đ) Tình hình xây dựng, thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ: 

Số các đơn vị sự nghiệp đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ /Tổng số 
đơn vị sự nghiệp được giao tự chủ tài chính (đạt tỷ lệ %). 

Tình hình xây dựng, thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ. 

Các giải pháp thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ. 

e) Các biện pháp thực hành tiết kiệm chi và tăng thu. 

Số đơn vị có chênh lệnh thu lớn hơn chi thường xuyên:....đơn vị/ so với 
tổng số đơn vị giao tự chủ tài chính (đạt tỷ lệ ẻ.. %) 

Số chênh lệnh thu lớn hơn chi thường xuyên .... triệu đồng. Các giải pháp 
tiết kiệm chi, tăng thu. 

g) về thực hiện các hoạt động vay vốn, huy động vốn 

- về vay vốn của các tổ chức tín dụng: 

Số đơn vị vay vốn: ẻ... đơn vị/tổng số đơn vị được giao tự chủ tài chính. 

Số vốn vay... triệu đồng; số đã trả nợ vay .... triệu đồng. 

Đơn vị có số vốn vay cao nhất... triệu đồng, mục đích vay vốn (tên đom vị). 

Đơn vị có số vốn vay thấp nhất... triệu đồng, mục đích vay vốn (tên đơn vị). 

- về huy động vốn của cán bộ, viên chức trong đơn vị: 

Số đơn vị có huy động vốn:...đơn vị/tổng số đơn vị được giao tự chủ tài chính. 

Số vốn huy động... triệu đồng; số đã trả nợ ... triệu đồng. 

Đơn vị có số vốn huy động cao nhất .... triệu đồng, mục đích huy động vốn 
(tên đơn vị) 

Đơn vị có vốn huy động thấp nhất ... triệu đồng, mục đích huy động vốn 
(tên đơn vị). 

- Các giải pháp, phương án tài chính vay vốn, huy động vốn; trả nợ vay, trả 
nợ tiền huy động vốn; đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay, vốn huy động. 

4. Nguồn thu, chi nhiệm vụ không thường xuyên. 

5. Những khó khăn, tồn tại, nguyên nhân. 

6. Đe xuất, kiến nghị. 

(Biểu báo cáo sổ liệu kèm theo) 
. . . Ngày. . ệ tháng. . . năm. . . 

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO THỦ TRƯỜNG ĐƠN VỊ 
(Ký tên) (Ký tên, đóng dấu) 
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Biểu báo cáo kèm theo Phụ lục số 6 

Cơ QUAN... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lạp - Tự do - Hạnh phúc 

Ngày tháng năm. . 

BIẺU TÒNG HỢP TỈNH HÌNH THựC HIỆN CƠCHẺ Tự CHỦ TÀI CHÍNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ sựNGHIỆP KINH TẺ. sự NGHIỆP KHÁC 
NĂM ... 

Dơn vị: Triệu đồng 

SỐTT Tên đ(m vị 

Tồng số 
đơn vị sự 

nghiệp 
kinh tế, 

sự nghiệp 
khác 

Tổng sồ đcm 
vị sự nghiệp 
kinh tế, sự 

nghiệp khãc 
đuợc giao tự 
chủ tài chinh 
theo NĐ số 

141/2016/NĐ 
-CP 

Tồng số 
cán bộ, 

viên chức 
(bao gồm 
lao động 
hợp đồng 

từ 01 
nãm trở 

lên): 
người 

Trong đó 

Quỹ liền 
lương 

ngsch, bậc, 
chức vụ vả 
các khoản 
phụ cấp 

(triệu đồng) 

Tổng nguồn tài chính chi thường xuycn (triệu đồng) 

SỐTT Tên đ(m vị 

Tồng số 
đơn vị sự 

nghiệp 
kinh tế, 

sự nghiệp 
khác 

Tổng sồ đcm 
vị sự nghiệp 
kinh tế, sự 

nghiệp khãc 
đuợc giao tự 
chủ tài chinh 
theo NĐ số 

141/2016/NĐ 
-CP 

Tồng số 
cán bộ, 

viên chức 
(bao gồm 
lao động 
hợp đồng 

từ 01 
nãm trở 

lên): 
người 

Số 
lượng 

cản bộ, 
viên 
chức 

(người) 

Số lao 
động 
hợp 

đồng từ 
01 năm 
trở lên 
(ngưòi) 

Quỹ liền 
lương 

ngsch, bậc, 
chức vụ vả 
các khoản 
phụ cấp 

(triệu đồng) 

Tổng 
sổ 

Nguồn 
thu từ 
hoạt 
động 

dịch vụ 
Sự 

nghiệp 
công, 

dịch vụ 
khác 

Nguồn 
NSNN đặi 
hảng cung 

cấp djch vụ 
sự nghiệp 
còng theo 
giá tính đủ 

chi phi 

Nguồn NSNN đặt 
hàng cung cẩp 

dịch vụ sự nghiệp 
công theo giả 

chua tinh đủ chi 
phí 

Nguồn thu 
phí theo 

Luật phí và 
lệ phi 

(phần được 
để lại chi 
thường 
xuyên) 

NSNN hồ trợ một phần 
chi thường xuyên (đối 
với dơn vị tự bảo đàm 
một phần chi thường 

xuyên từ nguồn thu phi, 
không có nguồn thu 
hoflt động dịch vụ sự 
nghiệp còng, djch vu 

khac) 

NSNN 
cấp chi 
thướng 
xuyên 

cho đơn 
vị đo Nhả 
nước bảo 
đàm chi 
thường 
xuyên 

Nguồn 
thu 
hoạt 
động 
khác 

Nguồn NSNN giao 
nhiệm vụ cung cấp 
dịch vụ sự nghiệp 
công, trong trường 
hợp chua có định 
múc KT-KT và 

chưa có giá do cơ 
quan có thầm quyền 

ban hành (nếu có) 

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

Tồng so 

I 
Đou vị tự bão đàm chi thường xuyên và chi 
đẩu tư 

1 Đon vi 
2 Đơn vi 

II Đon vị tư bão <1ảm chi thường xuyên 
1 Đơn vi 
2 Đcm vi 

III 

Đơn vị tự bão đàm một phần chi (hưỉrag 
xuyên (do giá, phí dịch vụ sự nghiệp công 
chưa kết cấu đù chi phi, tlưực Nhà nưỏ-c đặt 
hàng, giao nhiệm vụ cung cắp dịch vụ sự 
nghiệp công theo giá, phí chira tính đũ chi 

1 Đơn vị 
2 Đon vị 

IV 

Đơn vị do Nhà nước bão đảm chi th ường 
xuyên (theo ch ức năng, nhiệm vụ đ vợc cấp 
có thỉm quyền giao, không có nguồn thu 
hoăc ng,uồn thu thấp) 

1 Đon vị 
2 Đcm vị 

' Các chi tiêu ờ biểu ữên theo số thực hiện năm. 

NGƯỜI LẶP BIẺU 

(Kỷ tin) 

THỦ TRƯỜNG Cơ QUAN 

(Kỷ lèn, dỏng dấu) 
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cơ QUAN .. 

SỐTT Tên dơn vj 

Chi thưcmg xuyên (triệu đòng) Phân phối kết quã tài chính (triệu đồng) 

SỐTT Tên dơn vj 
Tồng 

số 

Chi hoạt 
động địch 

vụ sự 
nghiệp 

công, địch 
vụ khác 

Chi từ nguồn 
NSNN đặt 

hảng cung cấp 
dịch vụ sự 

nghiệp còng 
theo giá tính 

đủ chi phi 

Chi từ nguồn 
NSNNđặt 
hàng cung 

cáp dịch vụ 
sự nghiệp 

công theo giá 
chua tính đú 

chi phi 

Chi từ 
nguồn 
thu phi 
(phần 
đế lại 
chi 

thường 
xuyên) 

Chi từ nguồn NSNN hỗ trợ 
một phần chi thường xuycn 
(đối vỡi dơn vị tự bảo dâm 

một phần chi thường xuyên từ 
nguồn thu phi, không cỏ 

nguồn thu hoạt động dịch vụ 
sự nghiệp công, dịch vụ khác) 

Chi từ 
nguồn 

NSNN cấp 
chi Ihường 
xuyẻn cho 
đơn vi do 
Nhà nước 

báo đàm chi 
thưímg 
xuycn 

Chi 
từ 

nguồn 
thu 
hoạt 
dpng 
khác 

Chi từ nguồn NSNN 
giao nhiệm vụ cung 

cắp dịch vụ sự 
nghiệp công, trong 
tniờng hợp chưa có 
định mức KT-KT và 

chua có già đo cơ 
quan có thầm quỵcn 

ban hành (nếu có) 

Chênh lệch thu chi 
thường xuycn năm 

Trích 
Quỹ 
phát 
triển 
hoạt 

động sự 
nghiệp 

Trich 
Quỹ bổ 

sung thu 
nhập 

Trích 
Quỹ 
khen 

thuớng 
và Quỹ 
phúc lợi 

Trích 
Quỷ khác 
(nếu có) 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26= 
(8+0+10+11+12+13-I 

14+15)-
(18+19+20+21+22+2 
3+24)=27+28+29+30 

27 28 29 30 

Tổngsố 

I 
Don vị tự bảo đàm chi thường xuyên và chi 
dầu tư 

i Đơn vi 
2 Đơn vị 

II Don vị tự bảo đàm chi Ihu-ỒTIE xuyên 
I Đon vị 
2 Đơn vị 

III 

Đơn vị tự bảo đảm một phần chi thưòng 
xuyên (do giá, phí dịch vụ sự nghiệp công 
chưa kết cấu đủ chi phí, được Nhi nước đặt 
hảng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự 
nghiệp công theo giả, phỉ chưa tinh đủ chi 
Dhft 

1 Đơn vi 
2 Đơn vị 

IV 

Dơn vj do Nhà nưfrc bào đàm chi th ường 
xuyên (theo chức nỉng, nhiệm vụ đ ược cấp 
có thẩm quyền giao, không có nguồn thu 
hoăc nguồn thu tháp) 

1 Đơn vi 
2 Đơn vị 

* Các chi tiêu ờ biếu trên theo sổ thực hiện năm. 



cơ QUAN ... 

SỔTT Tên đon vị 

Thu nhập tăng thêm 
Nguồn thu, chi nhiệm vụ không 

thưimg xuyên (triệu đồng) 
Vốn vay, vốn huy động (triệu đồitg) 

SỔTT Tên đon vị Tỗng chi thu nhịp 
tăng thêm trong 
năm (triệu đồng) 

Hộ số thu nhặp tăng thêm binh quân 
(lần/don vị) 

Nguời có thu 
nhập tăng 

thêm cao nhất 
cùa lừng đơn 

vi (triệu 
dồne/ứiàng) 

Người có thu 
nhập tăng thêm 
thấp nhắt cùa 
lừng đơn vị 

(triệu 
đồng/tháng) 

Nguồn chi nhiệm 
vụ không thường 

xuyên 

Chi nhiệm vv 
không thướng xuyên 

Vồn vay cúa 
các tồ chức tín 

dụng 

Số đã trả nợ 
các tồ chức 

tín dụng 

Huy động 
vốn cùa cản 
bộ, viên chức 

Số ilă trả nợ 
cho cán bộ, 

viên chúc 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

Tổngsố 

I 
Đơn vị tự bảo đ âm chi thường xuyên và chi 
đầu tư 

1 Đơn vi 
2 Đơn vị 

II Đ<m vị lư bão đảm chi thường xụyên 
1 Đơn vị 
2 Đơn vị 

III 

Đơn vị tự bao đâm một phần chi thường 
xuyên (do giá, phí dịch vụ sự nghiệp công 
chưa kết cáu dù chi phí, đưực Nhi nưức đặt 
hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự 
nghiệp công theo giá, phí chira tính đủ chi 

1 Đơn vị 
2 Đcra vị 

IV 

Đơn vị do Nhà nước bão đàm chi th uỉmg 
xuyên (theo ch ức năng, nhiệm vọ đ ưyc cip 
có thẩm quyền giao, không có ngDẻn thu 
hoăc nguồn thu thấp) 

1 Đem vị 
2 Đcm vị 

* Các chi tiêu ỡ biều tièn theo số thực hìgn nãm. 
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