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

Số: 58/2011/TT- BTC Hà Nội, ngày  11 tháng 5 năm 2011

THÔNG TƯ
Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện 

các cuộc điều tra thống kê

Căn cứ Luật Thống kê ngày 17/6/2003;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/2/2004 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sổ điều của Luật Thống kê;
Để quản lý, sử dụng nguồn kinh phí điều tra thống kê từ ngân sách nhà 

nước đúng mục đích và có hiệu quả; Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và 
quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê như sau:

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng
1. Thông tư này áp dụng đối với các cuộc điều tra thống kê (thuộc chương 

trình điều tra thống kê quốc gia và ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia) 
của các Bộ, ngành, địa phương do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định theo quy định tại 
Khoản 2, 3 và 4 Điều 10 Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/2/2004 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê.

2. Đối với các cuộc Tổng điều ưa thống kê do Thủ tướng Chính phủ quyết 
định, các cuộc điều tra thống kê bố trí từ các nguồn vón đầu tư phát triển, vốn sự 
nghiệp kinh tế và sự nghiệp môi trường đang thực hiện theo các văn bản hướng 
dẫn riêng, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện
1. Ngân sách nhà nước bảo đảm và bố trí trong dự toán chi ngân sách của 

các Bộ, ngành, địa phương theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước và các 
vãn bản hướng dẫn Luật.

- Ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí thực hiện các cuộc điều tra 
thống kê thuộc chương trình điều tra thống kê quốc gia và ngoài chương trình



điêu tra thông kê quôc gia do Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ quyết định,

Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí thực hiện các cuộc điều tra 
thống kê ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia do Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dản tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.

2, Nguồn vốn tài trợ của các tổ chức quốc tế theo các Chương trình, dự án.
3. Nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nội dung chi
1 Chi xây dựng phương án điều tra thống kê: tuỳ theo quy mô, tính chất, 

khỏi lượng các chỉ tiêu của từng cuộc điều tra, cơ quan, đơn vị xây dựng phương 
an điều tra (gồm đề cương tổng quát và đề cương chi tiết) trình cấp có thẩm 
quyền phê duyệt (sau khi có ý kiến thấm định phương án điều tra của Tổng cục 
Thốna kc theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 40/2004/NĐ-CP).

2 Chi lập mẫu phiếu điều tra được chủ dự án duyệt.
3. Chi điều tra thử để hoàn thiện phương án điều tra.
4. Chi hội thảo nghiệp vụ chuyên môn, lấy ý kiến chuyên gia các ngành 

liên quan (nếu có), thẩm định phương án điều tra, nghiệm thu về phương án điều 
tra va nội dung phiếu điều tra, báo cáo kết quả điều tra.

5. Chi xây dựng sổ tay nghiệp vụ cho điều tra viên (nếu cỏ).
6. Chi in ấn tài liệu hướng dẫn, sổ tay nghiệp vụ cho điều tra viên, phiẻu 

điều tra. biểu mẫu phục vụ điều tra, kết quả điều tra, xuất bản ấn phẩm điều tra 
(nếu có). Số lượng tài liệu in đủ đe phục vụ cho các đối tượng tham gia cuộc điều 
tra và đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý. Việc in ấn tài liệu, phiếu, biểu mẫu 
điều tra. sô tav nghiệp vụ cho điều tra viên phải thực hiện theo quy định hiện 
hành của Nhà nước về đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường 
xuyên của cơ quan nhà nước bàng vốn nhà nước.

7. Chi tập huấn nghiệp vụ điều tra cho các điều tra viên (nếu có).
8. Chi điều tra:
a) Chi công tác phí cho người tham gia điều tra, phúc tra, kiểm tra, giám

sát.

b ) Thuê điều tra viên (đối với trường hợp phải thuê ngoài).
c ) Thuê người phiên dịch tiếng dân tộc kiêm dẫn đường, thuê người dẫn 

dường không phải phiên dịch: khoản chi này chỉ áp dụng cho các địa bàn điều tra 
thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng cao, vùng sâu, điều tra viên không 
sinh sống tại địa bàn điều tra hoặc không biết tiếng dân tộc nên cần có người địa 
phương dẫn đường, phiên dịch.

d) Chi cho đối tượng cung cấp thông tin, tự điền phiếu điều tra.
đ ) Phân tích mẫu điều tra (nếu có).
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9. Chi vận chuyển tài liệu điều tra (nếu có), thuê xe cho cán bộ, điều tra 
viên đi thực địa để điều tra.

10. Chi xử lý kết quả điều tra gồm: nghiệm thu phiếu, kiểm tra, đánh mã 
số, làm sạch và hoàn thiện phiếu điều tra; xây dựng phần mềm tin học để nhập 
tin và xử lý, tồng hợp số liệu kết quả điều tra. Trường họp phải thuê đơn vị bên 
ngoài nhập tin và xử lý, tổng hợp số liệu thì cơ quan chủ trì điều tra thực hiện 
theo quy định về đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên 
của cơ quan nhà nước bàng vốn nhà nước và đảm bảo thủ tục hợp đồng theo quy 
định hiện hành của Nhà nước.

11. Chi thuê chuyên gia phân tích, đánh giá kết quả điều tra (nếu cần 
thiết). Số lượng chuyên gia do cơ quan chủ trì điều tra quyết định, nhưng tối đa 
không quá 5 chuyên gia cho một cuộc điều tra.

12. Chi viết báo cáo kết quả điều tra: Tuỳ theo tính chất, quy mô của cuộc 
điều tra, cơ quan chủ trì điều tra quyết định chi viết báo cáo tổng hợp (bao gồm 
báo cáo chính và báo cáo tóm tắt); báo cáo phân tích theo chuyên đề.

13- Chi công bố kết quả điều tra: Tuỳ theo tính chất và sự cần thiết của 
cuộc điều tra, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết 
định việc công bố kết quả điều tra trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo 
cáo cơ quan chức năng hoặc tổ chức hội nghị để công bố.

14. Các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến công tác điều tra như:
a) Văn phòng phẩm, thông tin liên lạc.
b) Biên địch tài liệu nước ngoài phục vụ điều tra.
c) Làm ngoài giờ.
d) Chi khác.

Điều 4. Mức chi
Mức chi cho các nội đung chi quy định tại Điều 3 được thực hiện theo chế 

độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tài chính hiện hành đo cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền quy định và một số mức chi cụ thể quy định tại phụ lục đính kèm 
Thông tư này.

Điều 5. Lập, chấp hành dự toán và quyết toán kỉnh phí điều tra thống kê
1. Lập dự toán kinh phí cho các cuộc điều tra thống kê:
Kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê của các Bộ, cơ quan trung 

ương, địa phương được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm 
theo lĩnh vực chi của các cơ quan, đơn vị theo mục lục ngân sách nhà nước hiện 
hành.



Trên cơ sở các quyết định điều ữa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, co 
quan, đơn vị được giao nhiệm vụ điều tra phải xây dựng dự toán kinh phí từng 
cuộc điều tra trong dự toán chi ngân sách nhà nước của cơ quan, đơn vị, gửi cơ 
quan chủ quản tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng với thời điểm xây dựng dự 
toán chi ngân sách hàng năm để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2 Căn cứ Quyết định điều tra thống kê được cấp có thẩm quyền phê duyệt, 
cơ quan chu quản phân bổ dự toán cho cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng kinh phí 
đi cu tra cùng với dự toán chi thường xuyên gửi cơ quan tài chính để thẩm tra 
trước ngay 31/12 hàng năm. Sau khi được cơ quan tài chính thống nhất bằng vãn 
ban. cơ quan chủ quản có quyết định giao dự toán ngân sách cho cơ quan, đơn vị, 
gửi cơ quan tài chính, Kho bạc nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch để 
phối hợp thực hiện. Cơ quan, đơn vị được giao chủ trì điều tra xây dựng dự toán 
chi tiết trình cơ quan chủ quản phê duyệt

3 Đối với cuộc điều tra thống kê đột xuất theo quy định tại khoản ì Điều 9 
Nghị định số 40/2004/NĐ-CP, chưa bố trí dự toán chi ngân sách nhà nước cho cơ 
quan, đơn vị được giao nhiệm vụ điều tra: Căn cứ quyết định điều tra và phương 
an điều tra được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm 
vụ điều tra xây dựng dự toán chi tiết gửi cơ quan chủ quản xét duyệt và có văn 
ban đề nghị cơ quan tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền bổ sung dự 
toán theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật 
Ngân sách nhà nước.

4. Việc sử dụng và quyết toán kinh phí các cuộc điều tra thống kê thực 
hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các vãn bản 
hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán. Ngoài ra, Thông tư 
nay hướng dẫn một số nội dung sau:

- Trường hợp phải thuê các đơn vị bên ngoài thực hiện một số công việc 
trong quá trình điều tra thống kê thì cơ quan chủ trì thực hiện điều tra ký hợp 
đồng với các đơn vị thuê ngoài. Chứng từ làm căn cứ thanh, quyết toán được lưu 
tại cơ quan chủ trì điều tra gồm: Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ (kèm theo dự toán 
chi tiết dược cơ quan chủ trì điều tra phê duyệt), biên bản nghiệm thu công việc, 
biên bản thanh lý hợp đồng, uỷ nhiệm chi hoặc phiếu chi và các tài liệu có liên 
quan trực tiếp khác. Các chứng từ chi tiêu cụ thể do cơ quan, đơn vị trực tiếp 
thực hiện điều tra lưu giữ theo quy định hiện hành.

Cuối năm, cơ quan, đơn vị tổng hợp quyết toán kinh phí điều tra thống kê 
vào quyết toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị và báo cáo tình hình 
thực hiện dự án, tình hình sử dụng kinh phí điều tra với cơ quan chủ quản cấp 
trên

Cơ quan chủ quản cấp trên thực hiện nghiệm thu kết quả toàn bộ cuộc 
điều tra hoặc nghiệm thu kết quả giai đoạn (đối với những cuộc điều tra thực
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hiện trong nhiều năm), thông báo kết quả cho cơ quan tài chính cùng cấp để làm 
căn cứ xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán kinh phí điều tra thống kê và lập dự 
toán kinh phí năm tiếp theo (nếu có).

- Cuối năm, trường hợp cuộc điều tra thống kê chưa kết thúc theo kế hoạch 
đã được duyệt, được chuyển số dư dự toán và số dư tạm ứng sang năm sau sử 
dụng và quyết toán; trường hợp cuộc điều tra thống kê đã kết thúc, kinh phí 
không sử dụng hết, đơn vị phải nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Điều 6. Hiệu lực thi hành • •

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 6 năm 2011 và thay 
thế Thông tư số 120/2007/TT-BTC ngày 15/10/2007 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra từ nguồn 
vốn sự nghiệp của ngân sách nhà nước.

2. Căn cứ vào quy mô, tính chất của từng cuộc điều tra, Thủ trưởng cơ 
quan, đơn vị căn cứ khung, mức chi tối đa quy định tại Thông tư này trình Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt mức chi cụ thể 
nhưng không vượt quá mức chi tối đa quy định tại Thông tư này, bảo đảm tiết 
kiệm, tránh lãng phí, trong phạm vi dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền 
giao.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời 
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 Trung ương và các Ban của Đảng;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, y p  Chính phủ;
- Văn phòng BCDTW về phòng chống tham nhũng;
- Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thảnh phố trực thuộc TW;
- Cơ quan Trung ương cửa các đoàn thể;
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ, Website BTC;
- Các đơn vị thuộc BTC;
- Lưu :VT, Vụ HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG
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