
PHỤ LỤC 
MỨC CHI PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG 

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Thông tư số: 172/201 2/TT-B TC 

ngày 22/10/201 2 của Bộ Tài Chính)

TT Nội dung chi Mức chi

1

Chi xây dựng đề cương chương 
trình, các cuộc họp góp ý, tổ chức 
thẩm định kế hoạch, báo cáo, đề 
cương, chuyên đề:

a Xây dựng đề cương chương trình

- Xây dựng đề cương chi tiết 
Chương trình

Áp dụng mức chi tại Thông tư liên tịch 
số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 
14/5/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư 
pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử 
dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm 
cho công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật

- Tổng hợp hoàn Chính đề cương 
của Chương trình

Áp dụng mức chi tại Thông tư liên tịch 
số 73/2010ATTLT-BTC-BTP

b
Chi các cuộc họp góp ý, tổ chức 
thẩm đinh kế hoạch, báo cáo, đề 
cương, chuyên đề:
- Chủ trì cuộc họp
- Đại biểu được mời tham dự

- Bài tham luân

- Bài nhận xét góp ý Chính sửa

150.000 đồng/người/buối
100.000 đồng/người/buổi

300.000 đồng/bài viết

200.000 đồng/bài viết

0 Chi xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác cải cách 
hành chính:

a
Văn bản quy phạm pháp luật của 
các Bộ, ngành Trung ương

Áp dụng mức chi tại Thông tư Liên 
tịch số 192/2010/TTLT-BTC-BTP- 
VPCP ngày 02/12/2010 của Bộ Tài 
chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính 
phủ.

b
Văn bản quy phạm pháp luật của 
các địa phương

Áp dụng mức chi tại Thông tư Liên 
tịch sồ 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 
16/3/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Tư 
pháp

3
Chi nghiên cứu các đề tài khoa học 
phục vụ công tác cải cách hành 
chính; nghiên cứu, xây dựng Bộ chỉ

Áp dụng mức chi tại Thông tư Liên 
tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN 
ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính, Bộ



7

1

sô theo dõi, đánh giá cải cách hành 
chính của các Bộ, ngành, địa 
phương; chi xây dựng các chuyên 
đề của các Đề án, Dự án về cải cách 
hành chính; chi các hội thảo khoa 
học, diễn đàn khoa học về cải cách 
hành chính

KH và CN hướng dẫn định mức xây Ị  
dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối 
với các Đề tài, dự án khoa học và 
công nghệ có sử dụng NSNN

1

Ị

4

1
.

.

Chi tổ chức các lớp tập huấn, đào 
tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ 
nghiệp vụ chuyên môn và công 
nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ 
công chức làm công tác cải cách 
hành chính; chi tổ chức các lớp tập 
huấn, nâng cao nhận thức và cung 
cấp thông tin cho cán bộ, phóng 
viên, biên tập viên phụ trách các 
chuyên trang, chuyên mục cải cách 
hành chinh tại các cơ quan báo, đài 
ở địa phương và trung ương.

Áp dụng mức chi 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, bôi dưỡng cán bộ, công chức

1

5

Chi tổ chức các cuộc điều tra, khảo 
sát, thu thập thông tin và xử lý dữ 
liệu thống kê về cải cách hành 
chính; điều tra, khảo sát sự hài lòng 
của cá nhân, tổ chức về cải cách 
hành chính

Áp dụng mức chi tại Thông tư 
58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử 
dụng và quyết toán kinh phí thực hiện 
các cuộc điều tra thống kê

6
  

Chi tố chức các cuộc họp, hội nghị 
sơ kết, tổng kết, diễn đàn chia sẻ 
kinh nghiệm về cải cách hành chính

Áp dụng mức chi tại Thông tư số 
97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 về 
chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức 
các cuộc hội nghị đối với các cơ quan 
Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công 
lập

7 Chi thông tin, tuyến truyền về cải cách hành chính

 

 a

a

j 

Chi tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về 
cải cách hành chính.

Áp dụng mức chi tại Thông tư Liên 
tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 
14/5/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư 
pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử 
dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo 
cho công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật

1.......

b
1 Chi xây dựng tin, bài, ấn phẩm, sản 
; phẩm truyền thông về cải cách hành 

chính.

Đối với chế độ nhuận bút thực hiện 
theo Nghị định số 61/2002/NĐ-CP 
ngày 11/6/2002 của Chính phủ và 
Thông tư số 21/2003/TTLT-BVHTT- 
BTC ngày 1/7/2003
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c

Chi xây dựng, duy trì thường xuyên 
các chuyên mục về cải cách hành 
chính trên các phương tiện thông tin 
đại chúng; chi xây dựng, nâng cấp, 
quản lý và vận hành hệ thống cơ sở 
dữ liệu cải cách hành chính, website 
cải cách hành chính; chi thiết kế 
băng rôn, pano, khẩu hiệu để tuyên 
truyền về cải cách hành chính.

Đối với chi tạo lập thông tin điện tử áp 
dụng theo mức chi tại thông tư số 
137/2007/TT-BTC ngay 28/11/2007 
của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 
mức chi tạo lập thông tin điện tử.

Đối với các khoản chi khác căn cứ vào 
hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp.

8

Chi tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện cải cách hành 
chính, các đoàn đi công tác trong nước triển khai các công việc liên quan đến 
cải cách hành chính; chi cho đoàn công tác khảo sát, học tập kinh nghiệm về 
cải cách hành chính ở nước ngoài

a Các đoàn đi trong nước

Áp dụng mức chi tại Thông tư số 
97/20 io/TT-BTC ngày 06/7/2010 quỵ 
định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ 
chức các cuộc hội nghị đối với các cơ 
quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp 
công lập

b Các đoàn đi nước ngoài

Áp dụng mức chi theo quy định tại 
Thông tư số 102/2012/TT-BTC của Bộ 
Tài chính quy định chế độ công tác phí 
cho cán bộ, công chức nhà nước đi
công tác ngăn hạn ở nước ngoài do 
ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí

9 Chi thuê chuyên gia tư vấn về cải cách hành chính

a Chuyên gia trong nước
Áp dụng mức chi theo quy định của 
Bộ Tài chính về hướng dẫn lập dự
toán, quản lý, sử dụng và quyêt toán 
kinh phí đảm bảo cho công tác kiểm 
soát thủ tục hành chínhb Chuyên gia nước ngoài

Tối đa 400.000 đồng/người/tháng. 
Mức cụ thể do Hội đồng nhân dân cấp 
tỉnh quyết định phù hợp với khả năng 
ngân sách của địa phương.

10

Chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm 
việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả ở địa phương (một cửa, một cửa 
liên thông)

Cán bộ, cồng chức làm việc tại bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp 
làm việc ngày thứ bảy (trong trường 
hợp cần thiết) để tiếp nhận, giải quyết 
thủ tục hành chính theo quy định tại 
Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 
1/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ thì 
được hưởng lương làm thêm giờ theo 
quy định.



Ghi chú: Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản được dẫn chiếu để áp 
dụng trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hay thay thế băng các văn bản mới thì 
được dẫn chiếu áp dụng theo các văn bản mới đó.

9

1 1

Chi mua các ấn phẩm, sách báo, tạp 
chí phục vụ công tác nghiên cứu về 
cải cách hành chính

Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu 
hợp pháp
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Chi dịch tài liệu

Áp dụng mức chi tại Thông tư số 
01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của 
Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu 
đón tiếp khách nước ngoài vào làm 
việc tại Việt Nam, chế độ chi tiêu tổ 
chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại 
Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong 
nước

 13

Chi khen thưởng cho các tập thể, cá 
nhân cán bộ, công chức có thành 
tích trong hoạt động cải cách hành 
chính

Theo quy định hiện hành về chế độ 
khen thưởng

14 Một số khoản chi khác phục vụ công tác cải cách hành chính

a Chi làm thêm giờ

Áp dụng mức chi tại Thông tư Liên 1 
tịch sô 08/2005/TTLT-BNV-BTC 
ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện ché độ trả 
lương làm việc vào ban đêm, làm thêm 
giờ đối với cán bộ công chức, viên 
chức.

b
Chi mua văn phòng phẩm, vật tư, 
trang thiết bị và các chi phí khác 
phục vụ trực tiếp thực hiện nhiệm 
vụ cải cách hành chính

Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu 
hợp pháp

i

c j Một số khoản chi khác Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu 
hợp pháp




