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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Sô: 171 /2014/TT-BTC 

Hà Nội, ngày 14 thảng 11 năm 2014 

THÔNG Tư 
Hưóìig dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện 

Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia 

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

Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu to chức của Bộ Tài 
chỉnh; 

Căn cứ Quyết định sổ 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương 
trình Xúc tiến thương mại quắc gia; 

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

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chỉnh hỗ trợ 
từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quôc gia. 

Điều 1. Pham vỉ điều chỉnh 
* 

Thông tư này hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để 
thực hiện Chương trình Xúc tiên thương mại quồc gia theo quy định tại Quy chê xây 
dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia ban hành 
kèm theo Quyết định sổ 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính 
phủ (sau đây gọi tắt là Chương trình). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với các đơn vị chủ trì thực hiện Chương trình (sau 
đây gọi tắt là Đơn vị chủ trì), các đon vị tham gia thực hiện Chương trình, cơ quan 
quản lý Chương trình và cơ quan cấp kinh phí hỗ trợ. 

Điều 3. Nguồn kỉnh phí thực hiện Chương trình 

lễ Kinh phí thực hiện Chương trình từ các nguồn sau: 
a) Ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm; 
b) Đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp tham gia Chương trình; 
c) Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; 
d) Nguồn kinh phí họp pháp khác theo quy định của pháp luật. 



2ẵ Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí cho Chương trình theo nguyên tắc: 
a) Kinh phí thực hiện Chương trình được giao trong dự toán chi ngân sách 

thường xuyên hàng năm của Bộ Công Thương; 
b) Hồ trợ đơn vị tham gia thực hiện Chương trình thông qua Đon vị chủ trì; 
c) Các Đon vị chủ trì chịu trách nhiệm huy động các nguồn vốn kết hợp với 

phần ngân sách hồ trợ để đảm bảo thực hiện được Chương trình. 

Điều 4. Quy định về quản lý chi tiêu 

1. Ngân sách nhà nước hỗ trợ các đề án đảm bảo quy mô, khối lượng theo quy 
định tại Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính 
phủ. 

2. Các khoản chi phải theo đúng quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi 
tiêu hiện hành và phạm vi hỗ trợ kinh phí cho nội dung Chương trình theo quy định 
tại Thông tư này. 

3. Thực hiện đấu thầu theo quy định Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn 
hiện hành có liên quan về mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên 
của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ 
chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân và quy định của 
pháp luật có liên quan. 

4. Nội dung họp đồng; khối lượng, chất lượng công việc, thời gian thực hiện 
hợp đồng; trách nhiệm của các bên thực hiện hợp đồng; nội dung, thời gian nghiệm 
thu và thanh lý hợp đồng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công Thương. 

5ễ Cục Xúc tiến thương mại tạm ứng, thanh toán cho các Đơn vị chủ trì vào 
tài khoản tiền gửi tại kho bạc nhà nước nơi đơn vị giao dịch. 

Điều 5. Phạm vì và mức hỗ trợ kỉnh phí đổi vói Chương trình Xúc tiến 
thưong mại định hướng xuất khẩu 

1. Chi hỗ trợ "Thônệ tin thương mại, nghiên cứu thị trường, xây dựng cơ sở 
dữ liệu các thị trường xuât khâu trọng điểm theo ngành hàng": Hỗ trợ 70% các 
khoản chi phí: 

a) Chi phí mua tư liệu; 
b) Chi phí điều tra, khảo sát và tổng hợp tư liệu; 
c) Chi phí xuất bản và phát hành; 
d) Các khoản chi khác (nếu có). 
Mức hồ trợ tối đa với nội dung này là 1,5 triệu đồng/1 đơn vị đăng ký và nhận 

thông tin. 
2. Chi hỗ trợ "Tuyên truyền xuất khẩu": 
a) Quảng bá hình ảnh ngành hàng, chỉ dẫn địa lý nổi tiếng của vùng, miền ra 

thị trường nước ngoài: Hỗ trợ 70% chi phí theo hợp đồng, bao gồm: 
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- Chi phí thiết kế, xây dựng kế hoạch, nội dung truyền thông; 
- Chi phí sản xuất, xuất bản và phát hành trong nước và nước ngoài để giới 

thiệu, quảng bá hình ảnh ngành hàng, chỉ dẫn địa lý. 
b) Mời đại diện cơ quan truyền thông nước ngoài đến Việt Nam để viết bài, 

làm phóng sự trên báo, tạp chí, truyền thanh, truyền hình, internet nhằm quảng bá 
cho xuất khâu Việt Nam theo hợp đồng trọn gói: Hỗ trợ 70% chi phí sản phẩm 
truyền thông hoàn thành (bộ phim đâ phát sóng, bài viết đã đăng). 

3. Chi hỗ trợ "Thuê chuyên gia trong và ngoài nước để tư vấn phát triển sản 
phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển xuất khẩu, thâm nhập thị trường 
nước ngoài": 

a) Họp đồng trọn gói với chuyên gia tư vấn: Hỗ trợ 70% chi phí sản phẩm tư 
vấn hoàn thành; 

b) Tổ chức cho chuyên gia trong và ngoài nước gặp gở, phổ biến kiến thức và 
tư vấn cho doanh nghiệp: Hỗ trợ 100% chi phí thuê hội trường, thiết bị, trang trí, tài 
liệu, biên dịch, phiên dịch, phương tiện đi lại cho chuyên gia. 

Mức hỗ trợ tối đa với nội dung này là 2 triệu đồng/1 đơn vị tham gia. 
4. Chi hỗ trợ "Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong và ngoài nước nhằm nâng cao 

nghiệp vụ xúc tiến thương mại": Hỗ trợ 50% đối với đối tượng là doanh nghiệp, họp 
tác xã; hỗ trợ 100% đối với đối tượng là các tổ chức xúc tiến thương mại Chính phủ 
và phi Chính phủ; gồm các khoản chi sau: 

a) Chi phí giảng viên, thuê lớp học, thiết bị giảng dạy, tài liệu cho học viên, 
các khoản chi khác (nếu có). 

b) Hoặc học phí trọn gói của khoá học. 
5. Chi hồ trợ "Tổ chức, tham gia hội chợ triển lãm thương mại": 
a) Tổ chức, tham gia hội chợ triển lãm tại nước ngoài: Hỗ trợ 100% các 

khoản chi phí: 
- Thuê mặt bàng và thiết kế, dàn dựng gian hàng; 
- Trang trí chung của khu vực Việt Nam (bao gồm cả gian hàng quổc gia nếu có); 
- Chi phí tổ chức khai mạc (nếu là hội chợ triển lãm riêng của Việt Nam): 

Giấy mời, đón tiếp, trang trí, âm thanh, ánh sáng; 
- Tổ chức hội thảo: Chi phí thuê hội trường, trang thiết bị, trang trí, âm thanh, 

ánh sáng, phiên dịch, an ninh, lễ tân, nước uống, tài liệu, diễn giả; 
- Trình diễn sản phẩm: Thuê địa điểm, thiết kế và trang trí sân khấu, âm 

thanh, ánh sáng, trang thiết bị, người trình diễn, người dẫn chương trình, phiên dịch; 
- Công tác phí cho cán bộ tổ chức Chương trình; 
- Các khoản chi khác (nếu có). 
Mức hỗ trợ tối đa với nội dung này là 200 triệu đồng/1 đơn vị tham gia. 
b) Tổ chức hội chợ triển lãm định hướng xuất khẩu tại Việt Nam: Hỗ trợ 50% 

các khoản chi phí: 
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- Thuê mặt bàng và thiết kế, dàn dựng gian hàng; 
- Dịch vụ phục vụ: Điện nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ (nếu chưa tính trong 

chi phí thuê mặt bằng và gian hàng); 
- Chi phí quản lý của đơn vị tổ chức hội chợ triển lãm; 
- Trang trí chung của hội chợ triển lãm; 
- Tổ chức khai mạc, bế mạc: Giấy mời, đón tiếp, trang trí, âm thanh, ánh 

sáng; 
- Tổ chức hội thảo: Chi phí thuê hội trường, thiết bị; 
- Các khoản chi khác (nếu có). 
Mức hỗ trợ tối đa với nội dung này là 12 triệu đồng/1 đơn vị tham gia. 
c) Tuyên truyền quảng bá và mời khách đến giao dịch khi tổ chức hội chợ 

triển lãm quy định tại điểm a, điểm b Khoản 5 Điều 5 Thông tư này: Hồ trợ 100% chi 
phí sản xuất, phát hành giới thiệu hội chợ triển lãm và các khoản chi khác (nếu có). 

Mức hỗ trợ tối đa với nội dung này là 12% chi phí tổ chức hội chợ quy định tại 
điểm a, điểm b Khoản 5 Điều 5 Thông tư này. 

6. Chi hỗ trợ "Tổ chức đoàn giao dịch thương mại tại nước ngoài": Hỗ trợ 
100% các khoản chi phí sau: 

a) 01 vé máy bay khứ hồi/ 01 đơn vị tham gia; 
b) Tổ chức hội thảo giao thương: Thuê hội trường, thiết bị, giấy mời, phiên 

dịch, tài liệu; 
c) Tuyên truyền quảng bá, mời khách đến tham dự, giao dịch; 
d) Công tác phí cho cán bộ tổ chức Chương trình; 
đ) Các khoản chi khác (nếu có). 
Mức hỗ trợ tối đa với nội dung này là: 40 triệu đồng/o 1 đơn vị tham gia giao 

dịch thương mại tại khu vực Châu Á; 60 triệu đồng/01 đơn vị tham gia giao dịch 
thương mại tại khu vực: Châu Âu, Châu Phi, Châu úc, Bắc Mỹ, Tây Á; 100 triệu 
đồng/01 đơn vị tham gia giao dịch thương mại tại khu vực Trung Mỹ, Mỹ La Tinh. 

7. Chi hỗ trợ "Tổ chức hoạt động xúc tiến tổng họp": Hỗ trợ 70% các khoản 
chi theo nội dung cụ thể quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 5 của Thông tư này 
với mức khống chế số tiền hồ trợ theo tỷ lệ tương ứng. 

8. Chi hỗ trợ "Tổ chức đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam giao 
dịch mua hàng": Hỗ trợ 100% các khoản chi phí: 

a) Chi phí đón tiếp đoàn doanh nghiệp nước ngoài; 
b) Công tác phí cho cán bộ tổ chức Chương trình; 
c) Tuyên truyền quảng bá, mời khách đến tham dự, giao dịch; 
d) Các khoản chi khác (nếu có). 
9. Chi hỗ trợ "Tổ chức hội nghị quốc tế ngành hàng xuất khẩu tại Việt Nam": 

Hồ trợ 100% các khoản chi phí sau: 
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a) Chi phí thuê và trang trí hội trường, trang thiết bị, phiên dịch, biên dịch, in 
ấn tài liệu; 

b) Chi phí tuyên truyền, quảng bá. 
10. Chi hỗ trợ "Các hoạt động xúc tiến thương mại đã thực hiện và có hiệu 

quả trong việc mở rộng thị trường xuất khẩu": Hồ trợ 100% các khoản chi phí (nếu 
hoạt động này chưa được hỗ trợ trong Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia): 

a) 01 vé máy bay khứ hồi/ 01 đơn vị tham gia; 
b) Chi phí ăn, ở; 
c) Chi phí tham gia gian hàng hội chợ triển lãm; 
Mức hỗ trợ tối đa với nội dung này là 200 triệu đồng/1 đơn vị tham gia. 

Điều 6. Phạm vi và mức hỗ trợ kinh phí đối vói Chương trình Xúc tiến 
thương mại thị trường trong nước 

1. Chi hỗ trợ "Tổ chức các hội chợ, triển lãm hàng tiêu dùng tổng họp hoặc 
vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, giới thiệu các 
sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam đến người tiêu dùng theo quy mô thích hợp 
cho từng địa phương": Hồ trợ 50% các khoản chi phí sau: 

a) Thuê mặt bằng và thiết kế, dàn dựng gian hàng; 
b) Dịch vụ phục vụ: Điện nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ (nếu chưa có trong 

chi phí thuê mặt bàng và gian hàng); 
c) Chi phí quản lý của đơn vị tổ chức hội chợ triển lãm; 
d) Trang trí chung của hội chợ triển lãm; 
đ) Tổ chức khai mạc, bế mạc: Giấy mời, đón tiếp, ừang trí, âm thanh, ánh sáng; 
e) Tổ chức hội thảo: Chi phí thuê hội trường, thiết bị; 
f) Chi phí tuyên truyền quảng bá giới thiệu hội chợ triển lãm; 
g) Các khoản chi khác (nếu có). 
Mức hỗ trợ tối đa với nội dung này là 10 triệu đồng/1 đơn vị tham gia. 
2. Chi hồ trợ "Tổ chức các hoạt động bán hàng, thực hiện các chương trình 

đưa hàng Việt về nông thôn, các khu công nghiệp, khu đô thị thông qua doanh 
nghiệp kinh doanh theo ngành hàng, họp tác xã, tổ hợp tác xã cung ứng dịch vụ trên 
địa bàn theo các đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt": Hỗ trợ 70% các 
khoản chi phí: 

a) Chi phí vận chuyển; 
b) Chi phí thuê mặt bàng và thiết kế, dàn dựng quầy hàng; 
c) Dịch vụ phục vụ: Điện nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ; 
d) Trang trí chung của khu vực tổ chức hoạt động bán hàng; 
đ) Tổ chức khai mạc, bế mạc: Giấy mời, đón tiếp, trang trí, âm thanh, ánh sáng; 
e) Chi phí quản lý, nhân công phục vụ; 
f) Chi phí tuyên truyền, quảng bá giới thiệu việc tổ chức hoạt động bán hàng; 
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g) Các khoản chi khác (nếu có). 
Mức hỗ trợ tối đa với nội dung này là 105 triệu đồng/1 đợt bán hàng. 
3. Chi hồ trợ "Điều tra, khảo sát, nghiên cứu thị trường trong nước; xây dựng 

cơ sở dữ liệu các mặt hàng quan trọng, thiết yếu; nghiên cứu phát triển hệ thống 
phân phối, cơ sở hạ tầng thương mại. Các ấn phẩm để phổ biến kết quả điều tra, 
khảo sát, phổ biến pháp luật, tập quán, thói quen mua sắm": Hỗ trợ 100% các khoản 
chi phí: 

a) Chi phí mua tư liệu; 
b) Chi phí điều tra, khảo sát và tổng hợp tư liệu; 
c) Chi phí xuất bản và phát hành; 
d) Các khoản chi khác (nếu có). 
Mức hỗ trợ tối đa với nội dung này là 1 triệu đồng/1 đơn vị đăng ký và nhận 

thông tin. 
4. Chi hồ trợ "Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về hànẹ hoá và 

dịch vụ Việt Nam đến người tiêu dùng trong nước qua các hoạt động truyền thông 
trên báo giấy, báo điện tử, truyền thanh, truyền hình, ấn phẩm và các hình thức phổ 
biến thông tin khác": Hỗ trợ 100% chi phí thực hiện nội dung sản phẩm truyền 
thông và phát hành. 

Mức hỗ trợ tối đa với nội dung này là 95 triệu đồng/1 chuyên đề tuyên truyền. 
5ệ Chi hỗ trợ "Hồ trợ công tác quy hoạch, quản lý, vận hành cơ sở hạ tầng 

thương mại": Hỗ trợ 50% các khoản chi phí (nếu chưa được nhà nước cấp kinh phí) 
liên quan đến công tác lập quy hoạch, quản lý, vận hành cơ sở hạ tầng thương mại, 
mua tư liệu nghiên cứu tham khảo. 

Mức hỗ trợ tối đa với nội dung này là 175 triệu đồng/1 cụm, điểm quy hoạch. 
6. Chi hỗ trợ "Tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại thị trường trong nước 

tổng hợp: Tháng khuyến mại, tuần hàng Việt Nam, chương trình hàng Việt, chương 
trình giới thiệu sản phẩm mới, bình chọn sản phẩm Việt Nam được yêu thích nhất 
theo tháng, quý, năm": Hồ trợ 50% các khoản chi theo nội dung cụ thể tại họp đồng 
thực hiện đê án, trong phạm vi khoản chi phí quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 
và khoản 4 Điều 6 của Thông tư này với mức khống chế số tiền hỗ trợ theo tỷ lệ 
tương ứng. 

7. Chi hỗ trợ "Đào tạo, tập huấn ngắn hạn về kỹ năng kinh doanh, tổ chức 
mạng lưới bán lẻ; hỗ trợ tham gia các khoá đào tạo chuyên ngành ngắn hạn cho các 
doanh nghiệp hoạt động trong những ngành đặc thù; đào tạo kỹ năng phát triển thị 
trường trong nước cho các đơn vị chủ trì; hợp tác với các tổ chức, cá nhân nghiên 
cứu xây dựng chương trình phát triển thị trường trong nước": Hỗ trợ 100% các 
khoản chi: 

a) Chi phí giảng viến, thuê lớp học, thiết bị giảng dạy, tài liệu cho học viên và 
các khoản chi khác (nếu có); 

b) Hoặc học phí trọn gói của khoá học. 
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Điều 7. Phạm vi và mức hỗ trợ kinh phí đối vói Chương trình Xúc tiến 
thưoìỉg mại miền núi, biên giới và hải đảo 

1. Chi hỗ trợ "Tổ chức phiên chợ hàng Việt từ khu vực sản xuất đến miền núi, 
biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và hải đảo": Hỗ trợ 100% các 
khoản chi phí: 

- Chi phí vận chuyển; 
- Chi phí thuê mặt bằng, dàn dựng gian hàng, điện nước, an ninh, vệ sinh; 
- Chi phí tuyên truyền, quảng bá giới thiệu chương trình tổ chức bán hàng và 

hệ thống phân phối hàng hóa; 
- Các khoản chi khác (nếu có). 
Mức hồ trợ tối đa với nội dung này là 150 triệu đồng/1 phiên. Riêng đối với 

phiên chợ đưa hàng Việt ra hải đảo mức hỗ trợ tối đa là 200 triệu đồng/1 phiên. 
2. Chi hỗ trợ "Tổ chức và phát triển hệ thống phân phối hàng Việt sang các 

khu vực biên giới với các nước có chung biên giới": Hỗ trợ 100% các khoản chi phí: 
a. Tổ chức phiên chợ hàng Việt sang các khu vực biên giới với các nước có 

chung biên giới: 
- Chi phí xin giấy phép chính quyền sở tại (tổ chức tại các tỉnh ở nước ngoài 

có biên giới với Việt Nam); 
- Chi phí thuê mặt bằng, trang trí tổng thể, dàn dựng gian hàng, điện nước, an 

ninh, vệ sinh; 
- Chi phí tuyên truyền, quảng bá giới thiệu chương trình tổ chức bán hàng và 

hệ thống phân phối hàng hóa; 
- Các khoản chi khác (nếu có). 
Mức hỗ trợ tối đa với nội dung này là 300 triệu đồng/1 phiên. 
b. Chi phí hành chính phải nộp thực tế cho cơ quan cấp phép để mở văn 

phòng đại diện tại các tỉnh nước ngoài có chung biên giới với Việt Nam. 
3. Chi hỗ trợ "Xây dựng và cung cấp thông tin thị trường biên giới, cửa khẩu 

của Việt Nam và các nước có chung biên giới": Hỗ trợ 100% các khoản chi phí: 
a) Chi phí mua tư liệu; 
b) Chi phí điều tra, khảo sát và tổng hợp tư liệu; 
c) Chi phí xuất bản và phát hành; 
d) Các khoản chi khác (nếu có). 
Mức hồ trợ tối đa với nội dung này là 1 triệu đồng/1 đơn vị đăng ký và nhận 

thông tin. 
4. Chi hỗ trợ "Tổ chức các hoạt động giao nhận, vận chuyển và dịch vụ hỗ trợ 

xuất khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu biên giới": Hỗ trợ 100% các khoản chi phí lập 
dự án đầu tư, chi phí thiết kế, chi phí các thủ tục hành chính, thẩm tra phê duyệt 
nhằm xây dựng bến bãi vận tải, giao nhận, tập kết hàng hoá, hệ thống kết cấu hạ 
tầng phục vụ xuất khẩu tại các cửa khẩu khu vực biên giới. 



Mức hỗ trợ tối đa với nội dung này là 350 triệu đồng/1 cụm, điểm quy hoạch. 
5. Chi hỗ trợ "Tổ chức hoạt động giao dịch thương mại và đưa hàng vào Khu 

kinh tế cửa khẩu": Hỗ trợ 100% các khoản chi phí: 
a) Tổ chức giao dịch: Thuê hội trường, thiết bị, trang trí, đón tiếp, tài liệu, 

phiên dịch; 
b) Các khoản chi khác (nếu có). 
Mức hỗ trợ tối đa với nội dung này là 1 triệu đồng/1 đơn vị tham gia. 
6. Chi hỗ trợ "Các hoạt động nâng cao năng lực cho thương nhân tham gia 

xuất khẩu hàng hoá qua biên giới và thương nhân tại các khu vực miền núi, biên 
giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và hải đảo": Hỗ trợ 100% chi phí tố 
chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, các chủ nhiệm họp tác xã 
và thương nhân vùng biên giới, miền núi và hải đảo về công tác quản lý chợ, khu 
kinh tế cửa khẩu, tổ chức mua bán tiêu thụ sản phẩm vùng biên giới, miền núi và hải 
đảo và tổ chức thực hiện các chính sách của Chính phủ. 

7. Chi hỗ trợ "Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, tiêu thụ hàng 
hoá, đặc biệt là nông sản cho miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào 
dân tộc và hải đảo": Hỗ trợ 100% các chi phí: 

a) Chi phí thiết kế, xây dựng nội dung chiến lược truyền thông; 
b) Chi phí sản xuất, xuất bản và phát hành. 
Mức hỗ trợ tối đa với nội dung này là 50 triệu đồng/1 chuyên đề tuyên truyền. 

Điều 8. Lập, chấp hành và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước 

Việc lập, chấp hành và quyết toán kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực 
hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia theo quy định của Luật Ngân sách 
nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Thông tư này hướng dẫn cụ thể thêm 
một số nội dung sau: 

1. Lập và phân bổ dự toán 
Hàng năm, Bộ Công Thương xây dựng dự toán kinh phí Chương trình Xúc 

tiến thương mại quốc gia (bao gồm dự toán do Cục Xúc tiến thương mại trực tiếp 
thực hiện và kinh phí ký hợp đồng đối với các Đơn vị chủ trì) và tổng họp chung 
trong dự toán của Bộ, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ theo 
quy định hiện hành. 

Căn cứ dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền giao, Bộ Công Thương 
phê duyệt Chương trình, phân bổ kinh phí chi tiết theo từng Đơn vị chủ trì và nội 
dung quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 của Thông tư này bảo đảm nguyên tắc 
tổng kinh phí hỗ trợ để thực hiện các đề án của Chương trình không vượt quá dự 
toán được giao, gửi Bộ Tài chính thẩm định. Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ 
Tài chính, Bộ Công Thương thực hiện giao dự toán cho Cục Xúc tiến thương mại 
(bao gồm kinh phí Cục Xúc tiến thương mại trực tiếp thực hiện và kinh phí ký họp 
đồng đối với các Đơn vị chủ trì). 
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2. Chấp hành dự toán 
Căn cứ dự toán chi ngân sách được Bộ Công Thương giao, Cục Xúc tiến 

thương mại thực hiện rút dự toán tại Kho bạc nhà nước nơi giao dịch. Kho bạc nhà 
nước nơi giao dịch thực hiện kiểm soát chi theo quy định hiện hành (hiện nay là 
Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính) và quy định tại 
Thông tư này. 

a) Tạm ứng, thanh toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với trường 
hợp Cục Xúc tiến thương mại ký hợp đồng với các Đơn vị chủ trì: 

- Tạm ứng kinh phí hỗ trợ: 
+ Hồ sơ bao gồm: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt 

Chương trình theo các nội dung hỗ trợ quy định tại Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg 
ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương giao dự toán cho Cục Xúc tiến thương mại; họp đồng thực hiện đề án của 
Cục Xúc tiến thương mại với các Đơn vị chủ trì; 

+ Mức được tạm ứng tối đa: 70% dự toán ngân sách nhà nước hỗ trợ trên cơ 
sở tiến độ thực hiện. Trường họp hoạt động xúc tiến thương mại thực hiện dịch vụ 
ngoài nước, nếu phía nước ngoài yêu cầu đật cọc 100% giá trị hợp đồng thì mức tạm 
ứng bằng 100% dự toán được duyệt. 

- Thanh toán kinh phí hỗ trợ, hồ sơ bao gồm: Họp đồng, biên bản nghiệm thu, 
thanh lý hợp đồng thực hiện đề án của Cục Xúc tiến thương mại với các Đơn vị chủ 
trì; 

- Các Đơn vị chủ trì tạm ứng và thanh toán kinh phí hỗ trợ tại Kho bạc nhà 
nước theo quy định hiện hành. Mức được tạm ứng tối đa: 70% dự toán ngân sách 
nhà nước hỗ trợ trên cơ sở tiến độ thực hiện. Trường hợp hoạt động xúc tiến thương 
mại thực hiện dịch vụ ngoài nước, nếu phía nước ngoài yêu cầu đặt cọc 100% giá trị 
hợp đồng thì mức tạm ứng bàng 100% dự toán được duyệt. 

b) Tạm ứng, thanh toán kinh phí hỗ ượ từ ngân sách nhà nước đối với trường 
hợp Cục Xúc tiến thương mại trực tiếp thực hiện Chương trình: 

- Tạm ứng và thanh toán: Thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về chế 
độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước. 

- Mức được tạm ứng tối đa: 70% dự toán ngân sách nhà nước hỗ trợ trên cơ 
sở tiến độ thực hiện. Trường họp hoạt động xúc tiến thương mại thực hiện dịch vụ 
ngoài nước, nếu phía nước ngoài yêu cầu đật cọc 100% giá trị hợp đồng thì mức tạm 
ứng bằng 100% dự toán được duyệt. 

3. Công tác hạch toán, quyết toán 
a) Kinh phí thực hiện các đề án xúc tiến thương mại quốc gia hạch toán và 

quyết toán vào loại 430 khoản 459 "hoạt động xúc tiến thương mại", theo Chương 
tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước; 
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b) Nội dung, quy trình xét duyệt, thẩm định, thông báo quyết toán năm: Thực 
hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết 
toán năm đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được nhà nước hỗ 
trợ và ngân sách các cấp (hiện nay là Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 
02/01/2007 của Bộ Tài chính); cụ thể: 

Cục Xúc tiến thương mại lập báo cáo quyết toán kinh phí theo từng Chương 
trình, đề án báo cáo Bộ Công Thương; Bộ Công Thương có trách nhiệm xét duyệt, 
tổng hợp vào quyết toán chung của Bộ; gửi Bộ Tài chính thẩm định theo quy định. 

c) Chứng từ lưu tại đơn vị trực tiếp thực hiện, gồm: Các chứng từ chi tiêu và 
hồ sơ, chứng từ khác có liên quan của đề án xúc tiến thương mại quốc gia theo quy 
định hiện hành. 

Trường hợp Cục Xúc tiến thương mại ký hợp đồng với Đơn vị chủ trì: 
Chứng từ làm căn cứ thanh, quyết toán được lưu tại Cục Xúc tiến thương mại, 
gồm: Hợp đồng thực hiện đề án kèm theo dự toán chi tiết; biên bản nghiệm thu; 
thanh lý hợp đồng; giấy rút dự toán ngân sách và các tài liệu có liên quan. 

d) Kinh phí chuyển sang năm sau 
- Kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ cho nội dung của Chương trình đang 

thực hiện dở dang hoặc đã giao/ký Hợp đồng, các đơn vị không sử dụng hết được 
chuyển sang năm sau. 

- Kinh phí ngân sách nhà nước hồ trợ cho nội dung Chương trình không giao/ 
ký hợp đồng cho đơn vị thực hiện, phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định. 

đ) Trường hợp mức hỗ trợ theo quy định tại Thông tư này ít hơn hoặc lớn hơn 
số chi thực tế theo nội dung hỗ trợ được xử lý như sau: 

- Trường hợp mức hỗ trợ ít hơn số chi thực tế thì khoản chênh lệch các doanh 
nghiệp tham gia được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh. Chứng từ lưu tại 
doanh nghiệp bao gồm: Bảng kê tổng hợp các khoản chi thực hiện đề án của Đơn vị 
chủ trì (trong đó có phân chia kinh phí nhà nước hỗ trợ và kinh phí doanh nghiệp 
phải đóng góp); bản sao chứng từ chi của Đơn vị chủ trì có liên quan đến khoản 
kinh phí doanh nghiệp phải đóng góp. 

- Trường hợp mức hỗ trợ lớn hơn số chi thực tế thì khoản chênh lệch các Đơn 
vị chủ trì phải nộp vào tài khoản dự toán của Cục Xúc tiến thương mại trong thời 
gian 15 ngày sau khi nghiệm thu, thanh lý hợp đồng để triển khai các đề án khác 
hoặc chuyên sang năm sau chi cho Chương trình. 

Điều 9. Công tác kiểm tra, giám sát 

Bộ Công Thương có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra định 
kỳ, đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của các đề án, bảo đảm việc 
quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả. 
Trường họp phát sinh các khoản kinh phí phải thu hồi qua kiểm tra của các cơ quan 
chức năng, Bộ Công Thương có trách nhiệm yêu cầu Đơn vị chủ trì hoàn trả ngân 
sách nhà nước và báo cáo về Bộ Tài chính kểt quả thực hiện theo quy định của pháp 
luật. 
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Điều 10ễ Quy định về quản Lý, sử dụng kinh phí Chương trình xúc tiến 
thương mại địa phương 

1. ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ quy định 
tại Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến 
thương mại quốc gia; quy định về quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình xúc tiến 
thương mại quốc gia theo Thông tư này; các quy định của luật pháp hiện hành về 
xúc tiến thương mại; để quy định nội dung xúc tiến thương mại được hỗ trợ và mức 
hỗ trợ kinh phí phù hợp với thực tế của địa phương, làm căn cứ cho các tổ chức xúc 
tiến thương mại của địa phương tổ chức thực hiện. 

2. Nguồn kinh phí hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại của địa phương từ 
nguồn ngân sách địa phương và các nguồn tài chính họp pháp khác của địa phương. 

Điều 11. Hiêu lưc thi hành • • 
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngàyớíthángơynăm 201^và thay thế Thông 

tư sổ 88/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ 
chế tài chính hỗ Irợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình Xúc tiên 
thương mại quốc gia. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh 
về Bộ Tài chính để nghiên cứu sửa đổi cho phù hợp. 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư TW Đảng, Thủ tướng CP, các Phó TTCP; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- VP Tổng Bí thư, VP BCĐTW về PC tham nhũng; 
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ; 
- Toà án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát ND tối cao; . 
- Kiểm toán NN, UB Giám sát tài chính Quốc gia; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- ƯBND các tình, thành phố trực thuộc TW; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- Sở Tài chính, KBNN, Sở Công Thương các tỉnh, TP 
trực thuộc TW; 
- Cục Kiểm tra văn bàn quy phạm PL-BỘ Tư pháp; 
- Công báo; Website Chính phủ, Bộ Tài chính; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT; Vụ HCSN (350b). 
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Trương Chí Trung 
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