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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ  
 

CHÍNH PHỦ 
 
 

 Số: 117/2013/NĐ-CP 

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

 
Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2013 

 
NGHỊ ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP  
ngày 17 tháng 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 nhà nước 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2002; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 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 nhà nước. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP 
ngày 17 tháng 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 nhà nước như sau: 

1. Bổ sung Điểm e vào Khoản 1 Điều 1 như sau: 
“e) Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn”. 
2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 3 như sau: 
“2. Không tăng biên chế và kinh phí quản lý hành chính được giao, trừ trường 

hợp quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại 
Nghị định này”. 

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4 như sau: 
“1. Được quyết định việc sắp xếp, phân công cán bộ, công chức theo vị trí việc 

làm để bảo đảm hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan”. 
4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 6 như sau: 
“1. Xác định kinh phí giao để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm: 
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a) Kinh phí quản lý hành chính giao cho các cơ quan thực hiện chế độ tự chủ tự 
chịu trách nhiệm được xác định và giao hàng năm bao gồm:  

- Khoán quỹ tiền lương theo số biên chế được cấp có thẩm quyền giao trên cơ 
sở vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; trường hợp cơ quan chưa được phê 
duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức thì thực hiện khoán quỹ tiền lương 
trên cơ sở biên chế được giao năm 2013;  

- Khoán chi hoạt động thường xuyên theo số biên chế được cấp có thẩm quyền 
giao trên cơ sở vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức và định mức phân bổ 
ngân sách nhà nước hiện hành; trường hợp cơ quan chưa được phê duyệt vị trí việc 
làm và cơ cấu ngạch công chức thì thực hiện khoán theo số biên chế được cấp có 
thẩm quyền giao năm 2013; 

- Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên (trừ mua sắm, sửa chữa theo đề án); 
- Chi hoạt động nghiệp vụ đặc thù thường xuyên đã xác định được khối lượng 

công việc và theo tiêu chuẩn, chế độ định mức quy định của cơ quan có thẩm quyền. 
b) Đối với cấp xã, phường, thị trấn: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương căn cứ cách thức xác định kinh phí giao để thực hiện chế độ tự chủ 
quy định tại điểm a khoản 4 Điều 1 Nghị định này và căn cứ Nghị định số 29/2013/ 
NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về 
chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, 
phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, trình Hội 
đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể về phương thức xác định kinh phí giao để 
thực hiện chế độ tự chủ, tổng mức khoán quỹ phụ cấp đối với những người hoạt 
động không chuyên trách ở cấp xã và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ 
chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn, tổ dân phố bảo đảm phù hợp với tình hình 
thực tế của địa phương”. 

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 6 như sau: 
“3. Sử dụng kinh phí được giao: 
a) Kinh phí giao được phân bổ vào nhóm chi thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm. Căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng cơ quan 
thực hiện chế độ tự chủ tự quyết định bố trí số kinh phí được giao vào các mục chi 
cho phù hợp; được quyền điều chỉnh giữa các mục chi nếu xét thấy cần thiết; 

b) Cơ quan thực hiện chế độ tự chủ được vận dụng các chế độ chi tiêu tài chính 
hiện hành để thực hiện, nhưng không được vượt quá mức chi tối đa do cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền quy định; 

c) Trong phạm vi kinh phí giao tự chủ, cơ quan thực hiện tự chủ quyết định 
giao khoán toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động thường xuyên và kinh 
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phí thực hiện các hoạt động nghiệp vụ đặc thù thường xuyên cho từng bộ phận 
để chủ động thực hiện nhiệm vụ. Việc quản lý và sử dụng kinh phí khoán bảo 
đảm đúng quy trình kiểm soát chi và chứng từ, hóa đơn theo quy định của pháp 
luật, trừ một số khoản chi thực hiện khoán không cần hóa đơn theo quy định 
của Bộ Tài chính”. 

6. Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 7 như sau: 
“a) Chi mua sắm, sửa chữa tài sản cố định không thường xuyên theo đề án 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt”. 
7. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau: 
“1. Kết thúc năm ngân sách, sau khi hoàn thành các nhiệm vụ được giao, cơ 

quan thực hiện chế độ tự chủ có số chi thực tế thấp hơn số dự toán được giao về 
kinh phí thực hiện chế độ tự chủ thì phần chênh lệch này được xác định là kinh phí 
tiết kiệm; các hoạt động nghiệp vụ đặc thù đã giao kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 
nếu không thực hiện nhiệm vụ đã giao, hoặc thực hiện không đầy đủ khối lượng 
công việc thì không được xác định là kinh phí tiết kiệm và phải nộp trả ngân sách 
nhà nước phần kinh phí không thực hiện; trường hợp nhiệm vụ đặc thù nếu được 
cấp có thẩm quyền cho phép chuyển sang năm sau thực hiện (bao gồm cả trường 
hợp hoạt động đặc thù đang thực hiện dở dang) thì được chuyển số dư kinh phí 
sang năm sau để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đặc thù đó và được tính vào kinh phí 
giao tự chủ của năm sau; đối với nhiệm vụ đặc thù đã thực hiện một phần thì được 
quyết toán phần kinh phí đã triển khai theo quy định. 

2. Phạm vi sử dụng kinh phí tiết kiệm được:  
a) Bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức: cơ quan thực hiện chế độ tự chủ 

được áp dụng hệ số tăng thêm quỹ tiền lương tối đa không quá 1,0 lần so với mức 
tiền lương ngạch, bậc, chức vụ do nhà nước quy định để chi trả thu nhập tăng thêm 
cho cán bộ, công chức. 

Trên cơ sở tổng nguồn kinh phí được phép chi trên đây, cơ quan thực hiện chế 
độ tự chủ quyết định phương án chi trả thu nhập tăng thêm cho từng cán bộ, công 
chức (hoặc cho từng bộ phận trực thuộc) theo nguyên tắc phải gắn với hiệu quả, kết 
quả công việc của từng người (hoặc từng bộ phận trực thuộc); 

b) Chi khen thưởng: 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; 

c) Chi cho các hoạt động phúc lợi tập thể của cán bộ, công chức; trợ cấp khó 
khăn đột xuất cho cán bộ, công chức, kể cả đối với những trường hợp nghỉ hưu, 
nghỉ mất sức; chi thêm cho người lao động trong biên chế khi thực hiện tinh giản 
biên chế; 
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d) Trích lập quỹ dự phòng để ổn định thu nhập cho cán bộ, công chức. Số kinh 
phí tiết kiệm được, cuối năm chưa sử dụng hết được chuyển vào quỹ dự phòng ổn 
định thu nhập;  

đ) Trong năm, cơ quan thực hiện chế độ tự chủ được tạm ứng từ dự toán đã 
giao thực hiện chế độ tự chủ để chi thu nhập tăng thêm, chi cho các hoạt động 
phúc lợi, chi bổ sung phục vụ các hoạt động nghiệp vụ. 

3. Thủ trưởng cơ quan thực hiện chế độ tự chủ quyết định phương án sử dụng 
kinh phí tiết kiệm nêu trên trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan sau khi đã 
thống nhất ý kiến bằng văn bản với tổ chức Công đoàn cơ quan”. 

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau: 
“Điều 9. Điều chỉnh biên chế và mức kinh phí được giao để thực hiện chế độ tự chủ. 
1. Chỉ tiêu biên chế được xem xét điều chỉnh theo quy định tại Điều 11 Nghị 

định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên 
chế công chức và Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 
năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức và các quy 
định có liên quan.  

2. Mức kinh phí được giao trong năm để thực hiện chế độ tự chủ được xem xét 
điều chỉnh trong các trường hợp sau: 

a) Do điều chỉnh biên chế trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 điều này;  
b) Điều chỉnh nhiệm vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền; 
c) Nhà nước thay đổi chính sách tiền lương, thay đổi định mức phân bổ dự toán 

ngân sách nhà nước, điều chỉnh tỷ lệ phân bổ ngân sách nhà nước cho lĩnh vực 
quản lý hành chính. 

3. Khi phát sinh các yếu tố làm thay đổi mức kinh phí đã giao, cơ quan thực 
hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm có văn bản đề nghị điều chỉnh dự toán kinh 
phí, giải trình chi tiết các yếu tố làm tăng, giảm dự toán kinh phí gửi cơ quan quản 
lý cấp trên trực tiếp. Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (trường hợp không phải là 
đơn vị dự toán cấp I) xem xét, tổng hợp dự toán của các đơn vị cấp dưới trực thuộc 
gửi đơn vị dự toán cấp I. Cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương (đơn vị dự 
toán cấp I) xem xét dự toán do các đơn vị trực thuộc lập, tổng hợp và lập dự toán 
chi ngân sách thuộc phạm vi quản lý gửi cơ quan tài chính cùng cấp để trình cấp có 
thẩm quyền quyết định”. 

9. Sửa đổi, bổ sung Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13 và Điều 15 thành Điều 10 
mới như sau: 

“Điều 10. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 
1. Trách nhiệm của cơ quan thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
a) Thủ trưởng cơ quan thực hiện chế độ tự chủ chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về các quyết định của mình trong việc quản lý, sử dụng biên chế và kinh phí quản 
lý hành chính được giao;  
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b) Thực hiện các biện pháp tiết kiệm trong việc sử dụng biên chế và kinh 
phí quản lý hành chính; ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, tổ chức thảo luận 
dân chủ, thống nhất trong cơ quan nhằm thực hiện tốt các mục tiêu và nhiệm 
vụ được giao;  

c) Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, công khai tài 
chính trong việc quản lý và sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính trong cơ 
quan, trong đó phải công khai tại hội nghị cán bộ công nhân viên chức một số nội 
dung: nhu cầu biên chế tăng thêm, các khoản chi đoàn đi công tác nước ngoài, mua 
sắm xe ô tô, mua sắm, sửa chữa tài sản và chi tiêu tiếp khách,...theo đối tượng sử 
dụng, theo định mức tiêu chuẩn; tạo điều kiện cho tổ chức công đoàn và cán bộ, 
công chức trong cơ quan được tham gia thực hiện và giám sát thực hiện phương án 
sử dụng biên chế, kinh phí theo quy định của Nhà nước;  

d) Hàng năm, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp kết quả thực hiện chế 
độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị mình, trong đó cần báo cáo đánh giá theo 
một số nội dung: 

- Nhiệm vụ đặc thù đã thực hiện: Đánh giá theo từng nhiệm vụ (dự toán giao; 
khối lượng, chất lượng công việc thực hiện); 

- Nhiệm vụ đặc thù không thực hiện: Tên nhiệm vụ, dự toán đã giao; 
- Tình hình chấp hành chính sách, chế độ chi tiêu tài chính. 
2. Trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
a) Căn cứ vào biên chế và kinh phí quản lý hành chính được cơ quan có thẩm 

quyền giao, Thủ trưởng cơ quan chủ quản thực hiện giao biên chế và kinh phí quản 
lý hành chính cho các đơn vị dự toán trực thuộc, trong đó chi tiết dự toán kinh phí 
quản lý hành chính giao để thực hiện chế độ tự chủ và dự toán kinh phí giao nhưng 
không thực hiện chế độ tự chủ theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và 
Nghị định này;  

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan trực thuộc tổ chức thực hiện chế độ tự chủ 
theo quy định của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định này và các văn bản 
hướng dẫn Nghị định; 

c) Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
của các cơ quan trực thuộc. Có biện pháp giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, 
vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện hoặc xử lý kỷ luật đối với các tổ 
chức, cá nhân có vi phạm theo quy định của pháp luật;  

d) Hàng năm, tổ chức đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện chế độ tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính của Bộ, 
ngành, địa phương gửi Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ. 
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3. Trách nhiệm của Bộ Tài chính  
a) Chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính;  
b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức chỉ đạo, kiểm tra tình hình, tiến độ 

thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản 
lý hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hàng năm, báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ kết quả thực hiện; 

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ tổng kết, đánh giá thực hiện Nghị định 
số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định này vào quý IV năm 2017.  

4. Trách nhiệm của Bộ Nội vụ  
a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ có liên quan hướng dẫn chế độ tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm trong sử dụng biên chế; 
b) Phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức chỉ đạo, kiểm tra tình hình, tiến độ thực 

hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý 
hành chính được giao đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hàng năm, báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ kết quả thực hiện. 

5. Căn cứ quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định này, cơ 
quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 
hướng dẫn thực hiện đối với các tổ chức trực thuộc”. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 và được 

áp dụng kể từ năm ngân sách 2014./.  
 

TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỚNG 

 
Nguyễn Tấn Dũng 

  


