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

Sổ: 100 /2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2016 

THÔNG Tư 
Hưóng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối vói nguồn vốn vay JICA cho hợp 

phần phát triển nguồn nhân lực và hợp phần dự án nghiên cứu thuộc Dự án 
Nâng cấp Trường Đại học cần Thơ 

Căn cứ Luật quàn lý nợ công sổ 29/2009/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của 
Chỉnh phủ ve quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và 
nguồn von vay tru đãi của các nhà tài trợ; 

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

Thực hiện Hiệp định vay vốn sổ VN14-P6 ký nợày 04 thánọ 7 năm 2015 
giữa Chỉnh phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nạhĩa Việt Nam và Cơ quan Hợp tác 
Quốc tế Nhật Bản (JICA) cho Dự án Nâng câp Trường Đại học cần Thơ; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế quản ỉý tài 
chỉnh đối với nguồn vốn vay JICA cho cho hợp phần phát triển nguồn nhân lực 
và hợp phần dự án nghiên cứu thuộc Dự án Nâng cấp Trường Đại học cần Thơ. 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Pham vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn về định mức chi, thủ tục rút vốn, công tác kiểm 
toán, theo dõi, báo cáo, trách nhiệm của các cơ quan, tô chức và cá nhân liên 
quan đối với việc sử dụng nguồn vốn vay JICA, thuộc Hiệp định vay vốn số 
VN14-P6 ký ngày 04 tháng 7 năm 2015 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam và JICA cho họp phân phát triên nhân lực, và họp phân dự 
án nghiên cứu thuộc Dự án Nâng cấp Trường Đại học cần Thơ. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến 
việc quản lý, sử dụng nguôn vôn vay JICA cho Dự án Nâng câp Trường Đại học 
Cần Thơ. 



Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Các khái niệm, thuật ngữ sử dụng trong Thông tư này được hiểu như sau: 

1. Dự án: là Dự án Nâng cấp Trường Đại học cần Thơ được phê duyệt theo 
Quyết định số 938/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo. 

2. JICA: là Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản. 

3. Hiệp định vay: là Hiệp định vay vốn số VN14-P6 ký ngày 04 tháng 7 
năm 2015 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và JICA 
cho Dự án. 

4. Vốn vay JICA: là nguồn vổn Chính phủ vay JICA cho Dự án theo Hiệp 
định vay. 

5. Cơ quan chủ quản Dự án: là Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

6. Chủ Dự án: là Trường Đại học cần Thơ. 

7. Ban quản lý dự án: là Ban Quản lý dự án Nâne cấp Trường Đại học cần 
Thơ do Trường Đại học cần Thơ thành lập theo Quyết định số 1179/QĐ-ĐIỈCT 
ngày 24 tháng 4 năm 2015 và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có) (sau dây 
gọi tắt là Ban QLDA). 

8. Các trường đại học đối tác của Nhật Bản: là các trường đại học được quy 
định tại báo cáo nghiên cứu khả thi dự án "Nâng cấp trường Đại học cần Thơ" 
được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt theo quyet định số 938/QĐ-BGDĐT 
ngày 27 tháng 3 năm 2015; trong trường hợp có thay đổi trường đại học đối tác 
thì phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

9. Học viên: là các viên chức của Trường Đại học cần Thơ được Trường 
Đại học Cần Thơ lựa chọn, ký họp đồng tuyển dụng viên chức và cử đi học tại 
Nhật Bản theo các Quyết định của Trường Đại học cần Thơ. 

10. Hợp phần phát triển nguồn nhân lực bao gồm: các khóa đào tạo tiến sĩ, 
thạc sĩ và đào tạo, nghiên cứu ngắn hạn tại Nhật Bản. 

11. Hợp phần dự án nghiên cứu: là họp phần họp tác nghiên cứu trong lĩnh 
vực nông nghiệp, thủy sản, môi trường và các lĩnh vực liên quan theo Thỏa 
thuận giữa Trường Đại học cần Thơ và các trường đại học đối tác của Nhật Bản. 

12. Ngân hàng phục vụ dự án: là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam. 

13. Cơ quan cho vay lại: là cơ quan quản lý khoản cho vay lại từ Bộ Tài 
chính tới Chủ dự án đối với nguồn vốn vay JICA cho họp phần phát triển nguồn 
nhân lực và hợp phần dự án nghiên cứu. 

14. Cơ quan kiểm soát chi: là Kho bạc Nhà nước. 

Điều 4. Cơ chế tài chính 

Nguồn vốn vay của Chính phủ theo Hiệp định vay để sử dụng cho hợp phần 
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Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 100 /2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2016 

THÔNG Tư 

Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối vói nguồn vốn vay JICA cho họp 
phần phát triển nguồn nhân lực và hợp phần dự án nghiên cứu thuộc Dự án 

Nâng cấp Trường Đại học cần Thơ 

Căn cứ Luật quản lý nợ công sổ 29/2009/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định sổ 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của 
Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và 
nguồn von vay ưu đãi của các nhà tài trợ,ể 

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

Thực hiện Hiệp định vay vốn sổ VN14-P6 kỷ ngày 04 tháng 7 năm 2015 
giữa Chỉnh phù nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan Hợp tác 
Quốc tế Nhật Bản (JICA) cho Dự án Nâng câp Trường Đại học cần Thơ; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại; 

Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư hưởng dẫn cơ chế quản lý tài 
chính đối với nguồn vốn vay JICA cho cho hợp phần phát triển nguồn nhân lực 
và hợp phần dự án nghiên cứu thuộc Dự án Nâng cấp Trường Đại học Can Thơ. 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1Ế Pham vi điều chỉnh 
Thông tư này hướng dẫn về định mức chi, thủ tục rút vốn, công tác kiểm 

toán, theo dõi, báo cáo, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên 
quan đối với việc sử dụng nguồn vốn vay JICA, thuộc Hiệp định vay vốn số 
VN14-P6 ký ngày 04 tháng 7 năm 2015 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam và JICA cho hợp phần phát triển nhân lực, và họp phần dự 
án nghiên cứu thuộc Dự án Nâng cấp Trường Đại học cần Thơ. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến 
việc quản lý, sử dụng nguồn vốn vay JICA cho Dự án Nâng cấp Trường Đại học 
Cần Thơ. 



Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Các khái niệm, thuật ngữ sử dụng trong Thông tư này được hiểu như sau: 

1. Dự án: là Dự án Nâng cấp Trường Đại học cần Thơ được phê duyệt theo 
Quyết định số 938/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo. 

2. JICA: là Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản. 

3. Hiệp định vay: là Hiệp định vay vốn số VN14-P6 ký ngày 04 tháng 7 
năm 2015 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và JICA 
cho Dự án. 

4. Vốn vay JICA: là nguồn vốn Chính phủ vay JICA cho Dự án theo Hiệp 
định vay. 

5. Cơ quan chủ quản Dự án: là Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

6. Chủ Dự án: là Trường Đại học cần Thơ. 

7. Ban quản lý dự án: là Ban Quản lý dự án Nâng cấp Trường Đại học càn 
Thơ do Trường Đại học cần Thơ thành lập theo Quyết định số 1179/QĐ-ĐHCT 
ngày 24 tháng 4 năm 2015 và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có) (sau đây 
gọi tắt là Ban QLDA). 

8. Các trường đại học đối tác của Nhật Bản: là các trường đại học được quy 
định tại báo cáo nghiên cứu khả thi dự án "Nâng cấp trường Đại học cần Thơ" 
được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt theo quyêt định số 938/QĐ-BGDĐT 
ngày 27 tháng 3 năm 2015; trong trường họp có thay đổi trường đại học đối tác 
thì phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

9. Học viên: là các viên chức của Trường Đại học cần Thơ được Trường 
Đại học Cần Thơ lựa chọn, ký họp đồng tuyển dụng viên chức và cử đi học tại 
Nhật Bản theo các Quyết định của Trường Đại học cần Thơ. 

10. Hợp phần phát triển nguồn nhân lực bao gồm: các khóa đào tạo tiến sĩ, 
thạc sĩ và đào tạo, nghiên cứu ngắn hạn tại Nhật Bản. 

11. Hợp phần dự án nghiên cứu: là hợp phần họp tác nghiên cứu trong lĩnh 
vực nông nghiệp, thủy sản, môi trường và các lĩnh vực liên quan theo Thỏa 
thuận giữa Trường Đại học càn Thơ và các trường đại học đối tác của Nhật Bản. 

12ệ Ngân hàng phục vụ dự án: là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam. 

13. Cơ quan cho vay lại: là cơ quan quản lý khoản cho vay lại từ Bộ Tài 
chính tới Chủ dự án đối với nguồn vốn vay JICA cho họp phần phát triển nguồn 
nhân lực và họp phần dự án nghiên cứu. 

14. Cơ quan kiểm soát chi: là Kho bạc Nhà nước. 

Điều 4. Cơ chế tài chính 

Nguồn vốn vay của Chính phủ theo Hiệp định vay để sử dụng cho hợp phần 
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phát triển nguồn nhân lực và hợp phần dự án nghiên cứu được Bộ Tài chính cho 
vay lại đối với Chủ dự án để chi trả cho người thụ hưởng. 

Chương II 
QUI ĐỊNH CỤ THẺ 

Mục 1 
CÁC KHOẢN CHI 

Điều 5ẻ Các khoản chi được sử dụng vốn vay JICA 

1. Chi phí của họp phàn phát triển nguồn nhân lực bao gồm các khoản chi 
sau: 

a) Học phí và các khoản chi liên quan đến học phí; 

b) Sinh hoạt phí; 

c) Tiền vé máy bay cho học viên; 

d) Bảo hiểm y tế; 

đ) Chi phí đi đường; 

e) Chi phí làm hộ chiếu, cấp visa cho học viên. 

2. Chi phí của hợp phần dự án nghiên cứu bao gồm các khoản chi sau: 

a) Chi phí mua vật tư tiêu hao (thuốc thử, đồ thủy tinh, máy lấy mẫu); 

b) Phí đăng ký hội thảo quốc tế; 

c) Chi phí công bố kết quả nghiên cứu; 

d) Chi phí văn phòng phẩm, in ấn phục vụ hoạt động nghiên cứu; 

đ) Chi phí trả dịch vụ thuê ngoài phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiên 
cứu. 

Điều 6Ề Các khoản chi của hợp phần phát triển nguồn nhân lực 

1. Học phí và các khoản chi liên quan đến học phí 

Học phí và các khoản lệ phí bắt buộc (nếu có) phải trả cho các trường đại 
học đối tác của Nhật Bản, được các trường thông báo bằng văn bản cho Chủ dự 
án, được chi trả bằng đồng Yên Nhật Bản. 

2. Sinh hoạt phí 
a) Sinh hoạt phí của học viên là chi phí nhằm đảm bảo nhu cầu sinh hoạt 

của học viên đi học tại Nhật Bản. Sinh hoạt phí bao gồm: tiền ăn, tiên ở, chi phí 
đi lại hàng ngày, tiền tài liệu và đồ dùng học tập. 

b) Sinh hoạt phí của học viên được cấp từ ngày nhập học đến ngày kết thúc 
học tập thực tế nhưng không vượt quá thời gian ghi trong quyết định cử học viên 
đi học nước ngoài của Chủ dự án. Mức sinh hoạt phí được chi trả băng đông 
Yên Nhật Bản và tương đương 1.200 USD/học viên/tháng. 
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c) Sinh hoạt phí cấp theo tháng hoặc tối đa 02 tháng/làn vào đầu mỗi kỳ 
thanh toán. 

3. Bảo hiểm y tế cho học viên 

a) Mức bảo hiểm y tế đối với học viên được cấp bằng đồng Yên Nhật Bản 
theo thực chi nhưng không vượt quá mức 410 USD/học viên/năm. 

b) Trường họp học viên mua bảo hiểm y tế ở mức cao hơn mức quy định 
tại Thông tư này thì học viên phải tự bù phần chênh lệch. 

4. Tiền vé máy bay đi và về cho học viên 

Học viên được chi trả một lượt vé từ Việt Nam đến nơi học tập và một lượt 
vé từ nơi học tập về Việt Nam hạng phổ thông (theo thực chi) theo quy định tại 
Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính quy 
định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ở nước 
ngoài do Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí. 

5. Chi phí đi đường (để bù đắp các khoản lệ phí sân bay Việt Nam và thuê 
phương tiện từ sân bay về nơi ờ) được cấp một lần với mức khoán là 100 USD 
cho suốt quá trình học tập theo quyết định cử học viên đi học nước ngoài. 

6. Chi phí làm hộ chiếu, cấp visa cho học viên được thanh toán một lần 
theo phương thức hoàn trả chi phí do học viên đã chi để làm hộ chiếu, xin visa 
căn cứ vào hóa đơn thực chi của cơ quan cấp hộ chiếu, visa. 

Điều 7. Các khoản chi của họp phần dự án nghiên cứu 
1. Các chi phí liên quan đến hợp phần dự án nghiên cứu được quy định tại 

khoản 2 Điều 5 Thông tư này được thanh toán trên cơ sở dự toán được cơ quan 
có thẩm quyền phê duyệt, họp đồng cung cấp hàng hóa dịch vụ, và hồ sơ chứng 
từ có liên quan. 

2. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án nghiên cứu chịu trách nhiệm tổ 
chức việc thẩm định và phê duyệt dự toán kinh phí của dự án nghiên cứu theo 
đúng chế độ, định mức quy định hiện hành. Trường họp các nội dung chi không 
có định mức, thì cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án nghiên cứu được quyết 
định các nội dung chi cần thiết, và chịu trách nhiệm về quyết định của mình 
trước pháp luật. 

3. Đối với các nội dung chi mà pháp luật về đấu thầu và các văn bản quy 
định có liên quan quy định phải tổ chức đấu thầu, Ban QLDA phải tuân thủ theo 
quy định pháp luật về đấu thầu. 

Mục 2 
THỦ TỤC RÚT VỐN VÀ QUẢN LÝ VỐN 

Điều 8. Quy trình Thủ tục rút vốn tài khoản đặc biệt 
1 .Rút vốn làn đầu về tài khoản đặc biệt 
a) Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại) đề nghị Ngân 

hàng phục vụ mờ tài khoản đặc biệt cho dự án tại Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi 
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đối với Hợp phàn phát triển nguồn nhân lực trong Hiệp định (tài khoản đặc biệt 
A)Ế 

b) Ban QLDA đề nghị Ngân hàng phục vụ mở tài khoản đặc biệt cho dự án 
tại Ngân hàng Tokyo- Mitsubishi đối với họp phần dự án nghiên cứu (tài khoản 
đặc biệt B). 

c) Việc rút vốn lần đầu về các tài khoản đặc biệt được thực hiện căn cứ 
trên hạn mức (hoặc mức trần) của tài khoản đặc biệt quy định trong Hiệp định 
vay, kế hoạch chi tối đa 3 tháng tiếp theo của họp phần liên quan. 

Để rút vốn lần đầu về tài khoản đặc biệt, Ban QLDA gửi Bộ Tài chính bộ 
hồ sơ gồm: công văn đề nghị rút vốn, kể hoạch chi tiêu chi tiết cho 3 tháng tiếp 
theo. Trong vòng 05 ngày làm việc sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài 
chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại) xem xét và ký đơn rút vốn gửi 
JICA. 

2. Trình tự và thủ tục thanh toán tò tài khoản đặc biệt A 

a) Học viên mở tài khoản tại Ngân hàng hoặc chi nhánh Ngân hàng 
Tokyo-Mitsubishi và thông báo số tài khoản cho Ban QLDA. Trường hợp học 
viên đề nghị chuyển tiền vào tài khoản không thuộc hệ thống Ngân hàng Tokyo-
Mitsubishi, học viên phải chịu chi phí chuyển tiền phát sinh (nếu có). 

b) Các khoản chi từ tài khoản đặc biệt A thực hiện cơ chế kiểm soát chi 
trước. 

c) Để thực hiện thanh toán từ tài khoản đặc biệt A, Ban ỌLDA gửi Bộ Tài 
chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại) và cơ quan kiểm soát chi hồ sơ 
đề nghị thanh toán theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 Thông tư này. 

d) Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp 
lệ, Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại) ký công văn đề nghị 
chuyển tiền gửi Ngân hàng phục vụ. 

3. Trình tự và thủ tục thanh toán tà tài khoản đặc biệt B 

a) Các khoản chi từ tài khoản đặc biệt B thực hiện cơ chế kiểm soát chi 
trước. 

b) Đe thực hiện thanh toán từ tài khoản đặc biệt B, Ban QLDA gửi Ngân 
hàng phục vụ và cơ quan kiểm soát chi hồ sơ đề nghị thanh toán theo quy định 
tại Điều 9 và Điều 11 Thông tư nàyẾ 

c) Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thanh toán họp 
lệ, Ngân hàng phục vụ chuyên tiên thanh toán cho nhà thâu/nhà cung câp/người 
thụ hưởng theo đề nghị của Ban QLDA. 

4. Trình tự và thủ tục rút vốn bổ sung tài khoản đặc biệt: trong vòng 05 
ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ theo quy định tại Điều 
12 Thông tư này, Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đôi ngoại) ký đơn 
rút vốn gửi JICA đề nghị rút vốn bổ sung cho dự án. 
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Điều 9. Hồ sơ pháp lý gửi một lần 
1. Ban QLDA gửi cho Bộ Tài chính, đồng gửi cơ quan kiểm soát chi để 

làm căn cứ pháp lý quản lý việc thanh toán cho Dự án các tài liệu sau: 

a) Bản sao Hiệp định vay (bản dịch tiếng Việt có chữ ký và dấu của chủ dự 
án). Tài liệu này chỉ gửi cơ quan kiểm soát chi; 

b) Bản sao Quyết định đầu tư dự án và các dự án thành phần (nếu có); 
Quyết định phê duyệt tổng dự toán và dự toán các dự án thành phần (nếu có) (có 
xác thực của Chủ dự án); 

c) Bản sao Họp đồng tuyển dụng viên chức và Quyết định cử đi học nước 
ngoài có xác thực của Chủ dự án hoặc Ban QLDA (đối với hợp phần phát triển 
nguồn nhân lực); 

d) Bản sao Hợp đồng ký giữa Ban QLDA và các trường đại học đối tác của 
Nhật Bản về việc đào tạo (kèm bản dịch tiếng Việt có chữ ký và dấu của Ban 
QLDA); 

đ) Bản sao Họp đồng ký giữa Ban QLDA và nhà thầu, nhà cung cấp dịch 
vụ có xác thực của Chủ dự án. Đối với Họp đồng chỉ ký bằng tiếng nước ngoài 
thì gửi kèm bản dịch sang tiếng Việt có chữ ký và dấu của Ban QLDA; 

e) Bản chính Ke hoạch vốn hàng năm của Dự án được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt; 

g) Dự toán các chi phí của họp phần dự án nghiên cứu được Chủ dự án phê 
duyệt. 

2. Ban QLDA gửi hồ sơ pháp lý gửi một lần cho JICA để làm căn cứ quản 
lý việc thanh toán cho dự án và rút vốn bổ sung vào tài khoản đặc biệt. Hồ sơ 
bao gồm các tài liệu sau: 

a) Bản sao Hợp đồng tuyển dụng viên chức và Quyết định cử đi học nước 
ngoài có xác thực của Chủ dự án hoặc Ban QLDA (đối với họp phần phát triển 
nguồn nhân lực); 

b) Bản sao Hợp đồng ký giữa Ban QLDA và nhà thầu, nhà cung cấp dịch 
vụ có xác thực của Chủ dự án hoặc Ban QLDA. 

c) Bản sao Hợp đồng ký giữa Ban QLDA và các trường đại học đối tác của 
Nhật Bản về việc đào tạo có xác thực của Chủ dự án hoặc Ban QLDA. 

3. Chủ dự án, Ban QLDA chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực 
của các bản sao cung cấp cho các cơ quan liên quan. 

Điều 10. Hồ sơ thanh toán từ tài khoản đặc biệt A 
1. Đối với mỗi khoản/đợt thanh toán, Ban QLDA lập và gửi cơ quan kiểm 

soát chi hồ sơ được quy định cụ thể phù họp với từng nội dung khoản chi như 
sau: 

a) Thanh toán học phí và các khoản chi liên quan đến học phí, bảo hiểm y 
tế cho học viên, vé máy bay, chi phí làm hộ chiếu, visa: 
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Đề nghị thanh toán của các trường đại học đối tác của Nhật Bản đối với 
trường họp thanh toán học phí và các khoản chi liên quan đến học phí (bản sao 
có xác thực của Chủ dự án); đề nghị thanh toán của đại lý vé máy bay theo mẫu 
quy định của nhà tài trợ (bản sao có xác thực của Chủ dự án); 

Hóa đơn đề nghị thanh toán của nhà cung cấp đối với trường họp thanh 
toán bảo hiểm y tế, vé máy bay, chi phí làm hộ chiếu, visa (bản sao có xác thực 
của Chủ dự án); 

Báo giá của ít nhất 02 hãng hàng không (đối với đề nghị thanh toán vé máy 
bay); 

b) Thanh toán sinh hoạt phí, chi phí đi đường: 

Công văn đề nghị thanh toán của Ban QLDA đính kèm bảng kê chi tiết 
theo mẫu tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này; 

2ể Để rút vốn từ tài khoản đặc biệt A, đối với mỗi khoản/đợt thanh toán, 
Ban QLDA lập và gửi Bộ Tài chính hồ sơ thanh toán được quy định cụ thể phù 
hợp với từng nội dung khoản chi như sau: 

a) Thanh toán học phí và các khoản chi liên quan đến học phí, bảo hiểm y 
tế cho học viên, vé máy bay, chi phí làm hộ chiểu, visa: 

Công văn đề nghị thanh toán của Ban QLDA đính kèm bảng kê chi tiết các 
khoản thanh toán theo mẫu tại Phụ lục 01, 02, 03 ban hành kèm theo Thông tư 
này; 

Đề nghị thanh toán của các trường đại học đối tác của Nhật Bản đối với 
trường hợp thanh toán học phí và các khoản chi liên quan đến học phí (bản sao 
có xác thực của Chủ dự án); đề nghị thanh toán của đại lý vé máy bay theo mẫu 
quy định của nhà tài trợ (bản sao có xác thực của Chủ dự án); 

Hóa đơn đề nghị thanh toán của nhà cung cấp đối với trường hợp thanh 
toán bảo hiểm y tế, vé máy bay, chi phí làm hộ chiếu, visa (bản sao có xác thực 
của Chủ dự án); 

Giấy đề nghị thanh toán có xác nhận của Cơ quan kiểm soát chi (bản 
chính)Ế 

b) Thanh toán sinh hoạt phí, chi phí đi đường: 

Công văn đề nghị thanh toán của Ban QLDA đính kèm bảng kê chi tiết 
theo mẫu tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này; 

Giấy đề nghị thanh toán cỏ xác nhận của Cơ quan kiểm soát chi (bản 
chính). 

Điều llệ Hồ sơ thanh toán từ tài khoản đặc biệt B 
1. Đối với mỗi khoản/đợt thanh toán, Ban QLDA lập và gửi cơ quan kiểm 

soát chi hồ sơ gồm các tài liệu sau: 
a) Bảng kê chi tiết các khoản chi phí đề nghị thanh toán từ tài khoản đặc 

biệt B theo mẫu tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư này. 
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b) Hóa đơn, chứng từ các khoản chi phí (bản sao có xác nhận của Ban 
QLDA), đối với các khoản chi không thể có hóa đơn, chứng từ, cần có giải trình 
thảo đáng và xác nhận của Ban QLDA, ý kiến đồng ý thanh toán của Chủ dự án 
để làm cơ sở kiểm soát chi, thanh toán. 

Cơ quan kiểm soát chi căn cứ vào điều khoản thanh toán được quy định 
trong Hợp đồng (số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, thời điểm thanh toán và 
các điều kiện thanh toán). 

Chủ dự án, Ban QLDA chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của 
khối lượng thực hiện, định mức, đơn giá, dự toán các loại công việc; Cơ quan 
kiểm soát chi không chịu trách nhiệm về các vấn đề này. 

2. Để rút vốn từ tài khoản đặc biệt B, đối với mỗi khoản/đợt thanh toán, 
Ban QLDA lập và gửi Ngân hàng phục vụ: ủy nhiệm chi, Giấy đề nghị thanh 
toán có xác nhận (bản chính) của Cơ quan kiểm soát chi đến Ngân hàng phục vụ 
để thanh toán cho đối tượng thụ hưởng (nhà thầu, người cung cấp hàng hoá, dịch 
vụ). 

Điều 12. Hồ sơ rút vốn bổ sung Tài khoản đặc biệt 
1. Rút vốn bổ sung tài khoản đặc biệt A: 

Để rút vốn bổ sung tài khoản đặc biệt A, Ban QLDA gửi các tài liệu sau 
cho Bộ Tài chính: 

a) Công văn đề nghị rút vốn bổ sung tài khoản đặc biệt; 

b) Ke hoạch chi tiêu từ tài khoản đặc biệt cho giai đoạn 3 tháng tiếp theo; 

c) Bảng kê do Ban QLDA lập và xác nhận, thể hiện rõ từng khoản chi từ tài 
khoản đặc biệt, số và ngày công văn duyệt chi của Bộ Tài chính; 

d) Chứng tò chuyển tiền của ngân hàng (bản chính); 

đ) Hóa đơn, chứng từ tương ứng với quy định thanh toán từ tài khoản đặc 
biệt đối với các khoản chi theo quy định tại Điều 10 Thông tư này (bản sao). Tài 
liệu này để gửi cho JICA; 

2. Rút vón bổ sung tài khoản đặc biệt B: 

Để rút vốn bổ sung tài khoản đặc biệt B, Ban QLDA gửi các tài liệu sau 
cho Bộ Tài chính: 

a) Công văn đề nghị rút vốn bổ sung tài khoản đặc biệt B; 

b) Kế hoạch chi tiêu từ tài khoản đặc biệt cho giai đoạn 3 tháng tiếp theo; 

c) Bảng sao kê các khoản chi từ tài khoản đặc biệt (theo mẫu của JICA) tại 
Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư này; 

Điều 13. Quyết toán và bồi hoàn kinh phí đào tạo 
1. Quyết toán: Việc quyết toán kinh phí hàng năm và khi chương trình 

hoàn thành thực hiện theo quy định tại Thông tư 218/2013/TT-BTC ngày 31 
tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính đôi với 
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chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và 
vay ưu đãi nước ngoài của các nhà tài trợ. 

2. Bồi hoàn kinh phí đào tạo: 

a) Các học viên được Chủ dự án cử đi học tại Nhật Bản sau khi kết thúc 
khoá học mà không về nước, hoặc về nước không đúng thời hạn mà không có lý 
do chính đáng, hoặc không hoàn thành khoá học theo quyết định của dự án thì 
phải bồi hoàn kinh phí đào tạo. 

b) Việc bồi hoàn kinh phí đào tạo thực hiện theo quy định tại Nghị định 
143/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về bồi 
hoàn học bổng và chi phí đào tạo; Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25 tháng 
01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 
18/2010/NĐ-CP về chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Thông tư số 
15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về 
tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo bồi dưỡng đối 
với viên chức; và Thông tư số 89/2006/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2006 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi trả trợ 
cấp thôi việc và kinh phí thu hồi bồi thường chi phí đào tạoế 

c) Các trường đại học đối tác của Nhật Bản phải bồi hoàn toàn bộ kinh phí 
đã dược thanh toán nhưng không được sử dụng do lỗi của các trường đại học đối 
tác cùa Nhật Bản cho đự án theo quy định hợp đồng đã ký với dự án. 

d) Chủ dự án có trách nhiệm quản lý chặt chẽ việc học tập của học viên và 
thu hồi kịp thời kinh phí đào tạo phải bồi hoàn theo điểm a, b, c khoản này và 
hoàn trả Ngân sách Nhà nước. 

Điều 14. Quyết toán kinh phí thực hiện Hợp phần dự án nghiên cứu 
1 .Việc Quyết toán kinh phí thực hiện hợp phần dự án nghiên cứu thực hiện 

theo quy định tại Điều 14 Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN- BTC 
ngày 30 tháng 12 năm 2015 của liên bộ Bộ Tài chính, Bộ Khoa học công nghệ 
quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng Ngân 
sách Nhà nước. 

2. Việc xử lý dự án nghiên cứu không hoàn thành thực hiện theo quy định 
tại Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 
2015 của liên bộ Bộ Tài chính, Bộ Khoa học công nghệ quy định khoán chi thực 
hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng Ngân sách Nhà nước. 

Mục 3 
CÔNG TÁC KIẺM TOÁN, THEO DÕI, BÁO CÁO 

Điều 15. Trách nhiệm báo cáo 
1. Trách nhiệm báo cáo của Cơ quan chủ quản, Chủ dự án, Ban QLDA 

thực hiện theo quy định tại Nghị định 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của 
Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vôn 
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vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, các văn bản hướng dẫn và quy định 
tại Hiệp định vay. 

2. Trách nhiệm báo cáo của Ngân hàng phục vụ: hàng tháng Ngân hàng 
phục vụ có trách nhiệm báo cáo cho chủ tài khoản, Bộ Tài chính về số dư đầu 
kỵ, tình hình giao dịch trong kỳ, số dư cuối kỳ và báo cáo đột xuất khi có yêu 
cầu của chủ tài khoản, Bộ Tài chính. 

Điều 16ẽ Công tác kiểm toán 

1. Kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm đối với hợp phần phát triển 
nguồn nhân lực và họp phần dự án nghiên cứu thuộc dự án thực hiện theo quy 
định tại Thông tư số 218/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31 tháng 12 năm 
2013 quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình dự án sử dụng 
nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài của các 
nhà tài trợ. 

2. Riêng đối với các chi phí thuộc họp phàn dự án nghiên cứu phải được 
kiểm toán bởi Kiểm toán độc lập hàng năm và kiểm toán kết thúc dự án theo quy 
định tại Hiệp định vay. 

a) Chủ dự án chịu trách nhiệm lựa chọn công ty kiểm toán độc lập hoạt 
động hợp pháp tại Việt Nam, được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán, có kinh nghiệm kiểm toán đối với các dự án 
sử dụng nguồn vốn ODA và phải được JICA chấp thuận. Chủ dự án chịu trách 
nhiệm ký kết Hợp đồng với đon vị kiểm toán độc lập. Việc lựa chọn công ty 
kiểm toán theo đúng quy định tại Hiệp định vay và Pháp luật về đấu thầu. Kinh 
phí chi trả cho dịch vụ kiểm toán độc lập đối với các chi phí thuộc hợp phần dự 
án nghiên cứu được bố trí từ nguồn vốn vay theo quy định của Hiệp định vay. 

b) Báo cáo kiểm toán hàng năm phải được hoàn thành muộn nhất vào 
ngày 01 tháng 6 của năm sau đó. Báo cáo kiểm toán kết thúc dự án phải được 
hoàn thành muộn nhất không quá 06 tháng sau khi dự án hoàn thành. 

c) Báo cáo Kiểm toán năm trước là một trong những căn cứ để giải ngân 
đối với các chi phí dự án nghiên cứu của năm tiếp theo. 

3. Chủ dự án có trách nhiệm gửi báo cáo kiểm toán cho Bộ Tài chính, Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, Kiểm toán Nhà nước và JICA để theo dõi, phối họp. 

Mục 4 
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC cơ QUAN, TỎ CHỨC VÀ 

CÁ NHÂN LIÊN QUAN 
Điều 17. Trách nhiệm của Bộ Tài chính 
lể Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính theo quy định tại 

Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phù về quản lý và sử 
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dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài 
trợ nước ngoài, các văn bản hướng dẫn và quy định tại Hiệp định vay. 

2. Thực hiện các thủ tục rút vốn với JICA theo quy định tại Hiệp định vay 
và tại Thông tư này. 

3. ủy quyền cho cơ quan cho vay lại theo dõi và thu hồi vốn cho vay lại 
hoàn trả ngân sách đối với kinh phí phát triển nguồn nhân lực và kinh phí thực 
hiện dự án nghiên cứu từ Chủ dự án. 

Điều 18. Trách nhiệm của Cơ quan chủ quản 
1 ể Thực hiện chức năng Cơ quan chủ quản dự án theo quy định tại Nghị 

định sổ 16/2Ọ16/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 cùa Chính phủ về quản lý và 
sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của 
các nhà tài trợ. 

2. Chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả sử dụng vốn vay JICA cho dự 
án. 

Điều 19. Trách nhiệm của Chủ dự án 

1. Thực hiện chức năng của Chủ dự án quy định tại Nghị định sổ 
16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử 
dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các 
nhà tài trợ. 

2. Quản lý theo dõi sử dụng vốn vay JICA đúng mục đích, hiệu quả, phù 
họp với các quy định của pháp luật. 

3 ễ Chịu trách nhiệm của Chủ dự án đối với dự án, quản lý sử dụng vốn vay, 
vốn đối ứng đúng mục đích, đúng tiến độ, đúng quy định, đảm bảo hiệu quả. 

4. Thành lập Hội đồng tuyển chọn học viên công khai đúng đối tượng đào 
tạo, phù hợp với mục đích đào tạo của dự án. 

5. Thành lập Hội đồng nghiên cứu, lựa chọn và phê duyệt dự án nghiên cứu 
công khai phù hợp với mục đích của dự án. 

6. Báo cáo tài chính theo quy định; thực hiện lập báo cáo quyết toán năm 
và quyết toán hoàn thành dự án theo đúng quy định trình Cơ quan chủ quản phê 
duyệt. 

7. Thực hiện các thủ tục rút vốn phù hợp theo quy định tại Thông tư này. 

8. Duy trì sổ sách, hồ sơ, chứng từ chi tiêu, hồ sơ kiểm toán chứng minh 
tính hợp lệ các khoản chi tiêu của dự án; duy trì, quản lý các tài khoản dự án. 

9. Thu hồi vốn đã thanh toán, tạm ứng không đúng quy định hoặc không 
được sử dụng cho dự án theo quy định pháp luật và quy định tại Thông tư này, 
hoàn trả Ngân sách Nhà nước. 

10. Thực hiện các thủ tục nhận nợ với cơ quan cho vay lại đối với kinh phí 
phát triển nguồn nhân lực và kinh phí thực hiện dự án nghiên cứu theo quy định 
tại Nghị định 78/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 ngày 7 năm 2010 về cho 
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vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ và quy định của Hợp đồng cho 
vay lại. 

11. Bố trí vốn đối ứng đầy đủ và kịp thời cho dự án. Thực hiện trả nợ đầy 
đủ, đúng hạn đối với kinh phí vay lại theo Hợp đồng vay lại. 

Điều 20. Trách nhiêm của Kho bac Nhà nước • • 
Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm kiểm soát chi toàn bộ các hợp phần sử 

dụng vốn vay JICA cho dự án theo quy định tại Thông tư số 218/2013/TT-BTC 
ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài 
chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính 
thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài của các nhà tài trợ, riêng đối với hợp phần 
phát triển nguồn nhân lực và hợp phần dự án nghiên cứu, Kho bạc Nhà nước có 
trách nhiệm kiểm soát dhi theo quy định tại Thông tư số 218/2013/TT-BTC ngày 
31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính nêu trên, và quy định tại Thông tư này. 

Điều 21. Trách nhiệm cụa Cơ quan cho vay lại 
Cơ quan cho vay lại có tcách nhiệm thực hiện đẩy dủ các nhiệm vụ theo ủy 

quyền của Bộ Tài chính đối với nguồn vốn vay JICA cho hợp phần phát triển 
nguồn nhân lực và họp phần dự án nghiên cứu tại Hợp đồng ủv quyền cho vay 
lại và theo quy định về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chinh phủ. 

Điều 22. Trách nhiêm của hoc viên • • 
1. Chấp hành nghiêm chỉnh Quyết định cử đi học của Chủ dự án. 

2. Chịu sự quản lý của nhà trường, của cơ quan đại diện Việt Nam nơi học 
viên đang theo học. 

3. Báo cáo kết quả học tập có xác nhận của nhà trường cho Chủ dự án định 
kỳ 6 tháng một lần. 

4. Bồi hoàn kinh phí theo qui định tại Khoản 2 Điều 13 Mục 2 Chương II 
của Thông tư này trong trường hợp học viên sau khi kết thúc khóa học mà 
không về nước, hoặc về nước không đúng thời hạn mà không có lý do chính 
đáng, hoặc không hoàn thành khóa học theo quyết định của dự án. 

5. Mở tài khoản tại Ngân hàng hoặc chi nhánh Ngân hàng Tokyo-
Mitsubishi và thông bảo sổ tài khoán cho Ban QLDA. Trường hợp học viên đề 
nghị chuyển tiền vào tài khoản không thuộc hệ thống Ngân hàng Tokyo-
Mitsubishi thì phải tự chịu phí chuyển tiền phát sinh (nếu có). 

Điều 23. Trách nhiệm của Ngân hàng phục vụ 

Ngân hàng phục vụ có trách nhiệm thực hiện các thủ tục thanh toán đối 
ngoại (rút vốn về tài khoản đặc biệt) và thanh toán từ tài khoản đặc biệt trên cơ 
sở đề nghị của Bộ Tài chính (đối với tài khoản đặc biệt A) và Ban QLDA (đôi 
với tài khoản đặc biệt B) và trách nhiệm báo cáo quy định tại Điêu 15 Thông tư 
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Chương III 
TỎ CHỨC THựC HIỆN 

Điều 24. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 08 năm 2016. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản (Ịuy phạm pháp luật được 
dẫn chiếu để áp dụng tại'Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng 
văn bản mới thì sẽ áp dụng theo các văn bản mới đó. 

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan liên 
quan phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để Bộ Tài chính xem xét, giải quyết 
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