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

Số: 74 /2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2016 

THÔNG Tư 
Quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại 
và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020 

Căn cứ Luật Quản lý nợ công ngày 17 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của Bộ 
Tài chính; 

Căn cứ Nghị định sổ 60/2003/NĐ-CP ngày 06 thảng 6 năm 2003 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dân thỉ hành Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Nghị đỉnh sổ 78/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2010 của 
Chính phủ về cho vay lại nguồn von vay nước ngoài của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định sổ 15/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của 
Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định sổ 130/2005/NĐ-CP ngày 17 thảng 10 năm 2005 của 
Chỉnh phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm vê sử dụng kỉnh phỉ quản 
lý hành chính đổi với các cơ quan nhà nước; Nghị định sổ 117/2013/NĐ-CP 
ngày 07 thảng 10 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bố sung một so điểu của 
Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 thảng 10 năm 2005 của Chính phủ quy 
định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý 
hành chính đối với các cơ quan hành chính; 

Căn cứ Quyết định sổ 05/2016/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2016 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý sử dụng phỉ cho vay lại và phần trích phí 
bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020; 

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

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định việc quản lý, sử 
dụng số tiền thu được từ phỉ cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài 
chỉnh giai đoạn 2016-2020. 

Điều 1. Pham vi điều chỉnh 

1. Thông tư này quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí 
cho vay lại và phần trích phí bảo lấnh tại Bộ Tài chính áp dụng cho giai đoạn 
2016- 2020. 



2. Phí cho vay lại là khoản phí người vay lại phải trả theo quy định tại' 
khoản 1 Điều 10 Nghị định số 78/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 của Chính phủ 
về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủễ 

3. Phí bảo lãnh là phần Bộ Tài chính được trích theo quy định tại khoản 3 
Điều 12 Nghị định số 15/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ về cấp 
và quản lý bảo lãnh Chính phủ. 

Điều 2ễ Đối tượng áp dụng 

1. Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại. 

2ễ Các cơ quan, đom vị có liên quan đến việc quản lý, sử đụng số tiền thu 
được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh được để lại. 

3. Các đơn vị tham gia trực tiếp vào hoạt động quy định tại điểm d, khoản 
1 Điều 4 Quyết định số 05/2016/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc quản lý sử dụng phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại 
Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020 (sau đây gọi là Quyết định số 05/2016/QĐ-TTg 
ngày 05/02/2016) và các đơn vị có thành tích đóng góp trực tiếp cho hoạt động 
quản lý nợ công quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định số 05/2016/QĐ-TTg 
ngày 05/02/2016. 

Điều 3. Phân bổ kỉnh phí thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí 
bảo lãnh 

Số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh được phân bổ 
như sau: 

lẵ Trích 40% sổ tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh 
theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 1 Thông tư này để đưa vào Quỹ Tích 
lũy trả nợ. 

2. Số tiền 60% còn lại được sử dụng để bổ sung kinh phí hoạt động của 
Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (ngoài phần ngân sách nhà nước cấp đảm 
bảo hoạt động thường xuyên theo quy định hiện hành) cho các nội dung chi quy 
định tại Điều 4 Quyết định số 05/2016/QĐ-TTg ngày 05/02/2016. 

3. Việc xác định kinh phí để giao thực hiện tự chủ đối với nguồn kinh phí 
quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này thực hiện theo quy định tại khoản 2 
Điều 3 Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ 
Tài chính, Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng 
kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước (sau đây gọi là Thông 
tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014). 

Điều 4ệ Nội dung chi từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh 
được để lại • • 

1. Chi tăng cường hiệu quả công tác quản lý nợ công, bao gồm: 

a) Xây dựng, duy trì, nâng cấp cơ sở dữ liệu nợ công và các phần mềm 
phục vụ quản lý nợ công và quản lý viện trợ không hoàn lại; 
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b) Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về quản lý nợ công và 
viện trợ không hoàn lại; xây dựng, duy trì hoạt động của Trang thông tin điện tử 
về quản lý nợ công; xuất bản Bản tin nợ công (bao gồm cả xây dựng, duy trì 
việc phát hành Bản tin nợ công) và các ấn phẩm có liên quan đến công tác quản 
lý nợ công; 

c) Trang bị cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác quản lý nợ công và 
quản lý viện trợ không hoàn lại tại Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại và Bộ 
Tài chính; 

d) Các hoạt động nghiệp vụ quản lý nợ công, bao gồm: 

- Chi cho hoạt động hỗ trợ thực hiện nghiệp vụ quản lý nợ công và viện 
trợ không hoàn lại, bao gồm: Thuê chuyên gia tư vấn pháp luật; thuê tổ chức 
trong và ngoài nước thực hiện tư vấn và cung cấp dịch vụ phục vụ nghiệp vụ 
quản lý nợ công; chi xây dựng và thực hiện các nghiệp vụ quản lý nợ công. 

- Chi cho hoạt động tư vấn và hỗ trợ pháp lý đối với công tác quản lý nợ 
công, bao gồm: Thuê chuyên gia, tổ chức trong và ngoài nước thực hiện tư vấn 
pháp luật về nội dung của hợp đồng vay, thỏa thuận phát hành trái phiếu, thư 
bảo lãnh. 

- Chi hỗ trợ hoạt động thẩm định và cấp ý kiến pháp lý đối với khoản vay 
nước ngoài hoặc hợp đồng vay có bảo lãnh của Chính phủ với quy mô lớn, tác 
động rộng, liên quan đến nhiều cấp, nhiều cơ quan, đơn vị tham gia theo đề nghị 
của cơ quan chủ trì cấp ý kiển pháp lý được Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định: 
Chi hội nghị, hội thảo, chi thuê chuyên gia, chi phiên dịch, biên dịch tài liệu 
nước ngoài. 

- Chi hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về quản lý nợ công và 
viện trợ không hoàn lại. 

- Chi kiểm tra, giám sát các chương trình, dự án, các cơ quan, đơn vị sử 
dụng vốn vay và viện trợ không hoàn lại theo kế hoạch hoặc kiếm tra đột xuất 
theo yêu cầu quản lý, giám sát. 

- Chi tổ chức hội thảo, hội nghị trong nước và nước ngoài về quản lý nợ 
công và viện trợ không hoàn lại. 

- Chi tổ chức đoàn nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm ở trong 
nước và nước ngoài về công tác quản lý nợ công và viện trợ không hoàn lại. 

- Chi đào tạo ngắn hạn, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên 
môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học và các kiến thức, kỹ năng khác có liên quan 
phục vụ công tác quản lý nợ công và viện trợ không hoàn lại (bao gồm cả đào 
tạo, bồi dưỡng ở trong nước và cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo ở nước 
ngoài) của đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác quản lý nợ công và 
viện trợ không hoàn lại. 
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- Chi hoạt động nghiên cứu khoa học, thực hiện các chuyên đề, đề án cơ 
chế chính sách và chuyên môn về quản lý nợ công và viện trợ không hoàn lại 
(bao gồm cả mua sách báo, ấn phẩm và các tài liệu khác phục vụ hoạt động 
nghiên cứu khoa học và thực hiện các chuyên đề, đề án). 

- Chi thực hiện nghiệp vụ quản lý nợ công khác theo quy định của pháp 
luật về quản lý nợ công. 

đ) Bổ sung tiền lương hàng tháng tối đa không quá 01 lần mức lương do 
Nhà nước quy định đối với cán bộ, công chức (lương ngạch, bậc và các loại phụ 
cấp, trừ chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ). Nội dung chi 
này sẽ chấm dứt khi thực hiện chế độ tiền lương mới. 

2. Chi khen thưởng cho các tập thể, cá nhân ngoài Cục Quản lý nợ và Tài 
chính đối ngoại có thành tích đóng góp trực tiếp cho hoạt động quản lý nợ công: 
Tối đa một tháng tiền lương thực tể trong năm của Cục Quản lý nợ và Tài chính 
đối ngoại, bao gồm: Lương ngạch, bậc, các loại phụ cấp (trừ chế độ trả lương 
làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ), tiền lương bổ sung quy định tại điểm đ, 
khoản 1 Điều 4 Quyết định số 05/2016/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 và thu nhập 
bổ sung từ kinh phí tiết kiệm do Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại thực tế 
chi trả bình quân một tháng trong năm. 

Điều 5. Tiêu chuẩn, định mức, chế độ chỉ 

Chế độ chi tăng cường hiệu quả công tác quản lý nợ công từ nguồn thu 
phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh thực hiện theo chế độ chi tiêu tài chính 
hiện hành của nhà nước. Thông tư này hướng dẫn thêm một số chế độ chi từ 
nguồn thu phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh được để lại như sau: 

1. Chi xây dựng, duy trì, nâng cấp cơ sở dữ liệu nợ công và các phần mềm 
phục vụ quản lý nợ công và quản lý viện trợ không hoàn lại; chi xây dựng, duy 
trì hoạt động của Trang thông tin điện tử về quản lý nợ công: Thực hiện theo 
quy định tại Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường 
xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư liên tịch số 
19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngàỵ 15/02/2012 của Bọ Tài chính, Bộ 
Ke hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý và sử 
dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin 
trong hoạt động của cơ quan nhà nước. 

2ễ Chi xuất bản Bản tin nợ công và các ấn phẩm có liên quan đến công tác 
quản lý nợ công: Nội dung và mức chi theo quy định hiện hành về chế độ chi trả 
nhuận bút và áp dụng chế độ, định mức, đơn giá của các ngành có công việc 
tương tự. 

3. Chi trang bị cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác quản lý nợ công và 
quản lý viện trợ không hoàn lại: Thực hiện theo tiêu chuẩn, định mức hiện hành 
do nhà nước và Bộ Tài chính quy định. 
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4. Chi tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát các chương trình, dự án, các cơ 
quan, đơn vị sử dụng vốn vay và viện trợ không hoàn lại; chi khảo sát, học tập 
kinh nghiệm trong nước: Thực hiện theo chế độ công tác phí quy định tại Thông 
tư số 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công 
tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự 
nghiệp công lập. 

5. Chi đào tạo ngắn hạn, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên 
môn nghiệp vụ cho công chức của Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại và Bộ 
Tài chính: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, 
quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, công chức. 

6. Chi tổ chức các đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm tại nước ngoài cho 
các thành viên đoàn công tác nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm quản lý 
nợ công và viện trợ không hoàn lại: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác 
phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân 
sách nhà nước bảo đảm kinh phí. 

7. Đối với các nội dung chi đặc thù trong công tác quản lý nợ công và 
viện trợ không hoàn lại chưa được quy định trong các văn bản pháp luật của cơ 
quan có thẩm quyền: Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại được vận dụng 
quyết định mức chi tương ứng với các công việc tương tự đã quy định tại các 
văn bản quy phạm pháp luật, nhưng không vượt quá mức chi đã quy định và 
phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan hoặc phải được 
Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại quyết định bằng văn bản 
trong trường hợp chưa được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ và Cục 
trưởng chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 

Điều 6. Sử dụng kinh phí tiết kiệm được 

1. Xác định kinh phí tiết kiệm: 

Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ chi theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 
Điều 4 Thông tư này, phần chênh lệch giữa số chi thực tế thấp hơn phần dự toán 
kinh phí được giao thực hiện chế độ tự chủ để thực hiện các nội dung chi quy 
định tại Điều 4 Thông tư này thì phần chênh lệch này được xác định là kinh phí 
tiết kiệm, cụ thể như sau: 

a) Chi các hoạt động tăng cường hiệu quả công tác quản lý nợ công được 
giao thực hiện chế độ tự chủ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 
71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 đã thực hiện xong đầy đủ nhiệm vụ, 
khối lượng theo dự toán được duyệt thì kinh phí chưa sử dụng hết là khoản kinh 
phí tiết kiệm; 

b) Các hoạt động tăng cường hiệu quả công tác quản lý nợ công được giao 
thực hiện chế độ tự chủ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-
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BTC-BNV ngày 30/5/2014, nếu không thực hiện nhiệm vụ đã giao hoặc không 
thực hiện đầy đủ số lượng, khối lượng công việc hoặc thực hiện không đảm bảo 
chất lượng thì không được xác định là kinh phí tiết kiệm, phải chuyến sang năm 
sau tiếp tục thực hiện (bao gồm cả trường hợp công việc đang thực hiện dở dang) 
và được phân bổ vào kinh phí giao tự chủ của năm sau; đối với công việc đã thực 
hiện một phần thì được quyết toán phần kinh phí đã triển khai theo quy địnhẽ 

2. Kinh phí tiết kiệm được (nếu có) được sử dụng cho các nội dung sau: 

a) Chi bổ sung thu nhập cho công chức và người lao động. 

Tổng mức chi bổ sung thu nhập cho công chức và người lao động từ 
nguồn kinh phí tiết kiệm sử dụng phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh nêu 
trên và từ nguồn kinh phí tiết kiệm được của đơn vị khi thực hiện chế độ tự chủ 
tài chính theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 yà 
Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 tối đa không vượt quá 1,0 lần 
quỹ tiền lương cấp bậc, chức vụ nhà nước quy định. 

Cách xác định và chi trả thu nhập tăng thêm thực hiện theo quy định tại 
khoản 8 Điều 3 Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014.' 

Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại quyết định việc phân 
phối các khoản bổ sung thu nhập đối với công chức và người lao động theo 
nguyên tắc công bằng, hợp lý, gắn tiền lương với hiệu quả, chất lượng hoàn 
thành công việc của từng cán bộ công chức và người lao động và phải được quy 
định trong quy chế chi tiêu nội bộ. 

b) Chi khen thưởng, phúc lợi: 

Tổng chi khen thưởng, phúc lợi tập thể tối đa không quá 03 tháng tiền 
lương thực tế bao gồm: Lương ngạch, bậc và các khoản phụ cấp lương, tiền 
công, khoản bổ sung tiền lương quy định tại điểm đ, khoản 1 Điều 4 Quyết định 
số 05/2016/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 và thu nhập bổ sung từ kinh phí tiết kiệm 
do Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại thực tế chi trả bình quân trong năm. 

Chi khen thưởng định kỳ hoặc đột xuất cho tập thể, cá nhân theo kết quả 
công việc và thành tích đóng góp ngoài chế độ khen thưởng theo quy định hiện 
hành của Luật Thi đua khen thưởng. 

Chi cho các hoạt động phúc lợi tập thể: Hỗ trợ các hoạt động đoàn thể; hỗ 
trợ các ngày lễ, tết, các ngày kỷ niệm (kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam, ngày 
thương binh liệt sỹ, ngày quân đội nhân dân, các ngày kỷ niệm khác), trợ câp 
khó khăn thường xuyên, đột xuât; trợ câp ăn trưa, chi đông phục cho công chức 
và người lao động của cơ quan; trợ cấp hiếu, hỷ, thăm hỏi ốm đau; trợ cấp nghỉ 
hun, nghỉ mât sức; hỗ trợ cho công chúc và người lao động trong biên chê khi 
thực hiện tinh giản biên chế; chi khám sức khỏe định kỳ, thuốc y tế trong cơ 
quan; chi xây dựng, sửa chữa các công trình phúc lợi. 

c) Trích lập quỹ dự phòng để ổn định thu nhập cho công chức và người 
lao động: Mức trích đảm bảo số dư của Quỹ không quá 03 tháng tiên lương do 
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nhà nước quy định (lương ngạch, bậc và các khoản phụ cấp lương)ẽ Quỹ dự 
phòng ổn định thu nhập được sử dụng trong trường họp kinh phí tiết kiệm được 
không đủ để đảm bảo ổn định thu nhập cho công chức và người lao động của 
Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại; 

d) Số kinh phí tiết kiệm được còn lại (nếu có) sau khi đã sử dụng cho các 
nội dung quy định tại khoản 2 Điều này được chuyển sang năm sau để sử dụng 
cho các nội dung chi quy định tại Điều 4 Thông tư này; 

đ) Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại quyết định sử dụng 
kinh phí tiết kiệm nêu trên theo quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan. 

Điều 7. Lập, chấp hành dự toán và quyết toán 

Việc lập, chấp hành dự toán và quyết toán số phí cho vay lại và phí bảo 
lãnh được để lại chi, thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà 
nước, Luật Ke toán và các văn bản hướng dẫn; Thông tư này hướng dẫn bổ sung 
một số nội dung trong công tác lập, chấp hành dự toán và quyết toán như sau: 

1. Lập dự toán: 

Hàng năm, vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách, Cục Quản lý nợ và 
Tài chính đối ngoại căn cứ tình hình thực hiện của năm hiện hành, khả năng thu, 
nhu cầu chi của năm kế hoạch để xây dựng dự toán thu, chi từ phí cho vay lại và 
phần trích phí bảo lãnh, tổng hợp chung trong dự toán thu, chi ngân sách hàng 
năm của Cục, gửi về Bộ Tài chính (quản lý ngành) để xem xét, cân đối chung 
theo nguyên tắc không trùng lắp nội dung chi được đảm bảo từ nguồn ngân sách 
nhà nước cấp và nội dung chi được đảm bảo từ nguồn kinh phí được sử dụng từ 
phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh và tổng hợp vào dự toán ngân sách 
nhà nước hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

2. Phân bổ và giao dự toán: 

Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm được Thủ tướng 
Chính phủ giao, Bộ Tài chính (quản lý ngành) thực hiện giao dự toán thu, chi 
đối với Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (trong đó bao gồm dự toán thu, 
chi từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh). 

3. Quản lý, sử dụng kinh phí: Việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ 
phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh phải đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu 
theo quy định tại Quyết định số 05/2016/QĐ-TTg ngày 05/02/2016. 

4. Điều hành thực hiện dự toán thu, chi: 

a) Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại căn cứ vào các Họp đồng cho 
vay lại và cam kết bảo lãnh, tổ chức việc thu phí cho vay lại và phần trích phí 
bảo lãnh theo quy định, nộp vào Quỹ tích lũy trả nợ; 
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b) Định kỳ hàng tháng, trên cơ sở số phí cho vay lại, phần trích phí bảo • 
lãnh thực tế thu được, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại xác định số Bộ Tài 
chính được trích theo quy định tại Điều 3 Thông tư này, trong đó xác định số 40% 
để lại Quỹ tích lũy trả nợ và số 60% được sử dụng theo quy định tại Điều 3 Quyết 
định số 05/2016/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 và hướng dẫn tại Thông tư này; 

c) Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại được mở tài khoản tiền gửi tại 
Kho bạc Nhà nước để tiếp nhận và sử dụng số 60% phí cho vay lại và phần trích 
phí bảo lãnh được để lại Bộ Tài chính nêu trên. Kho bạc nhà nước thực hiện theo 
dõi và kiểm soát chi cho các hoạt động của Cục từ tài khoản này theo đúng quy 
định hiện hành; 

d) Điều chỉnh dự toán thu, chi phát sinh trong năm: 

Trong năm trường hợp số thu không đạt dự kiến, Cục Quản lý nợ và Tài 
chính đối ngoại chủ động điều chỉnh nhiệm vụ chi cho phù họp. 

Đối với những nhiệm vụ cấp bách, đột xuất phát sinh trong năm, Cục 
Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại chủ động sử dụng dự toán được giao (bao 
gồm dự toán được ngân sách nhà nước giao và dự toán từ nguồn phí cho vay lại 
và phần trích phí bảo lãnh được để lại) để thực hiện. Trường hợp nhiệm vụ phát 
sinh lớn, không thể bố trí trong dự toán được giao để thực hiện, Cục Quản lý nợ 
và Tài chính đối ngoại báo cáo Bộ Tài chính (quản lý ngành) để báo cáo cấp có 
thẩm quyền xem xét, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước theo quy định của 
Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật. 

đ) Sau khi kết thúc năm ngân sách, Cục Quản lý nợ và Tài chính đổi ngoại 
có trách nhiệm đối chiếu số liệu về phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh với 
các cơ quan cho vay lại và các chủ dự án để xác định số phí Bộ Tài chính được 
trích và số được sử dụng theo quy định; 

e) Số kinh phí còn lại sau khi đã sử dụng cho các nội dung chi quy định 
tại Thông tư này được chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng. 

5. Thanh toán, quyết toán: 

Việc thanh toán, quyết toán số phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh 
được để lại Bộ Tài chính thực hiện theo quy định hiện hành. 

Đối với việc chi hỗ trợ hoạt động thẩm định và cấp ý kiến pháp lý quy định 
tại điểm d, khoản 1 Điều 4 Thông tư này thực hiện như sau: Cơ quan chủ trì cấp 
ý kiến pháp lý ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ với Cục Quản lý Nợ và Tài 
chính đối ngoại và nhận kinh phí từ Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại. 
Chứng từ lưu giữ tại đơn vị kế toán của Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại 
làm căn cứ quyết toán kinh phí với ngân sách nhà nước là: Họp đồng, thanh lý 
họp đồng, xác nhận của Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại về sản phẩm đạt 
yêu cầu; các chứng từ chi cụ thể sẽ lưu giữ tại đơn vị kế toán trực tiếp chi tiêu 
(do các cơ quan chủ trì cấp ý kiến pháp lý lưu giữ). 
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6. Đối với số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh 
(sau khi đã chuyển vào Quỳ tích lũy trả nợ theo quy định) chưa sử dụng hết (bao 
gồm cả số dư còn lại của quỹ dự phòng ổn định thu nhập) của giai đoạn thực 
hiện quản lý và sử dụng phí theo Quyết định số 46/2012/QĐ-TTg ngày 
29/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ được tiếp tục sử dụng cho các nội dung 
chi quy định tại Quyết định số 05/2016/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 và quy định 
tại Thông tư này. 

Điều 8. Tổ chức thực hiện 
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2016 và thay thế 

Thông tư số 29/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài chính quy 
định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phí bảo lãnh 
được trích tại Bộ Tài chính giai đoạn 2012-2015. Các nội dung quy định tại 
Thông tư này được áp dụng cho các năm ngân sách từ năm 2016 đến năm 2020. 

2. Khi các văn bản quy định về chế độ, định mức chi dẫn chiếu để áp 
dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì 
áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó. 

3. Hàng năm, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại tổ chức 
đánh giá tình hình, kết quả quản lý sử dụng phí cho vay lại và phần trích phí bảo 
lãnh tại Bộ Tài chính, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính; Quý III năm 2020, Bộ 
Tài chính tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác quản sử dụng phí 
tại Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, trên cơ sở đó phối hợp với các cơ 
quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cơ chế quản lý sử 
dụng phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh của giai đoạn tiếp theo. 

4. Đơn vị sự nghiệp thuộc Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại thực 
hiện theo cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại các Nghị 
định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyenề 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị 
phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Tổng Bí thư,Văn phòng Quốc hội; 
-Văn phòng Chủ tịch nước; 
-Văn phòng Chính phủ; 
- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước; 
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Cổng Thông tin điện tử Chính phù; 
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, Vụ HCSN (150b). 

TRƯỞNG 
LƯỞNG 

Huỳnh Quang Hải 
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