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THÔNG TƯ
Hướng dẫn chế độ tài chính đối vói Cục Viễn thông

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy 
đ ịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghi định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy 
định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy 
định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên 
chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 35/2011/QĐ-TTg ngày 27/6/2011 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục 
Viễn thông thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông;

Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Viễn thông thuộc Bộ 
Thông tin và Truyền thông như sau:

Điều 1. Quy định chung

1. Cục Viễn thông là cơ quan quản lý nhà nước, do đặc thù về tổ chức và 
hoạt động được áp dụng cơ chế tài chính như đom vị sự nghiệp tự đảm bảo chi phí 
hoạt động có tính đến các yếu tố về đàu tư, chi thường xuyên, lao động, tiền lương 
theo Quyết định số 35/201 l/QĐ-TTg ngày 27/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông 
thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Việc thực hiện chế độ quản lý tài chính của Cục Viễn thông phải bảo đảm 
các nguyên tắc sau đây:

a) Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

b) Chủ động trong sử dụng nguồn tài chinh được giao theo nguyên tắc bảo 
đảm hiệu quả, tạo điều kiện đầu tư trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ hoạt 
động chuyên môn nghiệp vụ, tiết kiệm, chống lãng phí.

c) Chủ động đầu tư phát triển nguồn nhân lực, sắp xếp tổ chức bộ máy, xây 
dựng đội ngũ cán bộ, công chức với số lượng, cơ cấu hợp lý, có trình độ chuyên 
môn cao.



d) Bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong tổ 
chức công việc, sử dụng lao động và các nguồn lực tài chính.

c ) Thực hiện công khai, dân chủ theo quy định của pháp luật, bảo đảm quyền
lợi hợp pháp của cán bộ, công chức và người lao động.

2 Cục Viễn thông có trách nhiệm mở sổ kế toán và tổ chức hạch toán kê 
toán để theo dõi đầy đủ các nguồn thu phát sinh theo đúng chế độ nhà nước đã quy 
định; thực hiện nộp ngân sách nhà nước đay đủ, kịp thời đối với các khoản phi, lệ 
phí phải nộp theo quy định.

3. Cục Viễn thông được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tố chức hoạt động 
dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, khả năng của đơn vị theo đúng quy định 
cua pháp luật. Cục Viễn thông được phép tham gia các hoạt động đấu thầu cung 
cấp dịch vụ theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật. Hoạt động dịch vụ 
phai được tổ chức hạch toán, bảo đảm có lãi, không lấy lãi của hoạt động do nha
nước giao bù lỗ cho các hoạt động kinh doanh dịch vụ.

Điều 2. Nguồn tài chính

1 Nguồn phí, lệ phí quản lý viễn thông;

a) Nguồn thu từ phí, lệ phí của Cục Viễn thông (gọi tắt là phí, lệ phi hoạt 
động viễn thông) được để lại sử dụng phục vụ hoạt động của Cục Viễn thông theo 
quy định của pháp luật, bao gồm:

a1) Thu từ phí cấp phép, phân bổ và sử dụng kho số mạng viễn thông quốc 
gia theo quy định tại Quyết định số 215/2000/QĐ-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động bưu chính 
viễn thông và Quyết định số 76/2006/QĐ-BTC ngày 29/12/2006 của Bộ trương Bộ 
Tài chính sửa đổi, bổ sung Quyết định số 215/2000/QĐ-BTC ngày 29/12/2000.

a2) Thu từ lệ phí chứng nhận hợp chuẩn thiết bị viễn thông theo quy định tại 
Quyết định số 89/2004/QĐ-BTC ngày 22/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
đ ịnh về phí, lệ phí quản lý chất lượng bưu điện và hoạt động bưu chính viễn thông

a3 ) Thu từ phí kiểm định chất lượng theo quy định tại Quyết định số 
89 2004 Q Đ-BTC ngày 22/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí l ệ 
phí quản lý chất lượng bưu điện và hoạt động bưu chính viễn thông và Quyết định 
số 24 2007/QĐ-BTC ngày 11/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 
Quyết định số 89/2004/QĐ-BTC ngày 22/11/2004.

a4) Các nguồn phí, lệ phí viễn thông khác.

b ) Nguồn thu phí, lệ phí hoạt động viễn thông quy định tại điểm a khoản 1 
Điều này được điều tiết như  sau:

b1 ) Phí cấp phép, phân bổ và sử dụng kho số mạng viễn thông quốc gia theo 
Quy định tại Quyết định số 215/2000/QĐ-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động bưu chính viễn thông:



Cục Viễn thông được để lại 90% để phục vụ hoạt động của Cục Viễn thông và đầu 
tư phát triển sự nghiệp viễn thông; có trách nhiệm kê khai, nộp và quyết toán 10% 
số tiền phỉ, lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, loại, khoản, mục 
tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Quy định vê tỷ lệ đê lại chi 
từ nguồn thu phí nêu trên được áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013. Bộ 
Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức đánh giá khả năng thu, nhu cầu 
chi từ nguồn thu phí cấp phép, phân bổ và sử dụng kho số mạng viễn thông quốc 
gia để xác định tỷ lệ để lại chi cho giai đoạn tiếp theo, gửi về Bộ Tài chính xem xét, 
quyết định.

b2) Lệ phí chứng nhận hợp chuẩn thiết bị viễn thông và Phí kiểm định chất 
lượng: thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 89/2004/QĐ-BTC ngày 
22/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí quản lý chất lượng 
bưu điện và hoạt động bưu chính viễn thông.

b3) Các nguồn phí, lệ phí viễn thông khác (nếu có): thực hiện theo quy định 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Kinh phí không thường xuyên do ngân sách nhà nước cấp (nếu có), gồm:
a) Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Nhà nước, cấp 

Bộ, các nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia;
b) Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đặt 

hàng (điều tra, quy hoạch, khảo sát, nhiệm vụ khác);
c) Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao;
d) Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo chế độ do Nhà nước 

quy định;
đ) Kinh phí thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức;
e) Vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung của Nhà nước;
f) Vốn đối ứng thực hiện các dự án được cấp có thẩm quyền giao;

3. Nguồn viện trợ của nước ngoài.
4. Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ theo quy định của pháp luật.
5. Các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có).

Điều 3. Nội dung chi

1. Chi đảm bảo hoạt động thường xuyên, bao gồm:

a) Chi trả các khoản tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản phụ cấp, 
cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo lương cấp bậc, chức vụ 
do nhà nước quy định; các khoản trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí 
công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cáp và các khoản thanh toán cá nhân khác 
theo chế độ hiện hành của nhà nước;

b) Chi thuê dịch vụ bên ngoài phục vụ công việc quản lý và phát triển hoạt 
động sự nghiệp như: Thuê cơ sở vật chất, kỹ thuật, văn phòng làm việc, thuê khoán



chuyên môn đối với chuyên gia trong và ngoài nước, thuê tư vấn, thuê các dịch vụ 
tra cưu. dịch thuật, tìm kiếm và cung cấp thông tin, thuê đánh giá, giám định, thâm 
định nộ) dung liên quan đến quản lý viễn thông;

c ) Chi đào tạo cán bộ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, bồi dường, tập huấn 
nghiệp vụ cho các Sở, doanh nghiệp viễn thông, chi cho các đơn vị trong và ngoai 
ngành khi phối hợp thực hiện về các nội dung quản lý viễn thông như: phát triển cơ 
sở hạ tầng viễn thông, công tác quản lý thuê bao, đối soát số liệu thuê bao, quản lý 
thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện;

d) Chi hội nghị, hội thảo, khảo sát trong nước và ngoài nước về chuyên mòn, 
nghiệp vụ viễn thông; chi hợp tác quốc tế, đoàn ra, đoàn vào; chi đóng góp chơ các 
tổ chức viễn thông quốc tế, chi phí tổ chức phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn pháp 
luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về viễn thông; chi phí xây dựng 
và thực hiện đề tài, đề án thuộc nhiệm vụ nghiên cứu thường xuyên, đề tài cấp cơ 
sở; nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ về viễn thông;

đ ) Chi sứa chữa, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên tài sản, máy móc, trang 
thiết bị, phương tiện làm việc phục vụ cho việc thực hiện công việc, dịch vụ và thu 
phí, lệ phi; chi mua bảo hiểm tài sản;

e ) Chi mua sắm vật tư, nguyên liệu như văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, 
và các khoan chi khác như in ấn, mua tài liệu chuyên môn, in các biểu mẫu, chứng 
chỉ giấy chứng nhận và các ấn phẩm khác;

  Chi phí dịch vụ mua ngoài: Điện, nước, xăng dầu, an ninh, vệ sinh môi 
trường, thông tin liên lạc và các dịch vụ thuê ngoài khác (nếu có);

 X )  Chi phí thực hiện dịch vụ phục vụ việc giải quyết các tranh chấp, khiếu 
kiện về cạnh tranh, tranh chấp trong hoạt động thiết lập mạng viễn thông và cung 
cấp các dịch vụ viễn thông, điều tiết thị trường dịch vụ viễn thông theo quy định
cưa pháp luật;

h) Chi cho các hoạt động dịch vụ liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ vẻ 
viễn thông: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, giám sát triển khai giấy phép 
viễn thông của các doanh nghiệp, chi cho việc kiểm tra thực hiện các quy định vẽ 
quản lý mã cước viễn thông, quản lý khuyến mại, quản lý kho số, xác định hiệu qua 
sử dụng kho sổ viễn thông của doanh nghiệp; chi đánh giá chất lượng dịch vụ viễn 
thôn g  chất lượng kết nối viễn thông theo định kỳ và đột xuất;

 ) Chi phí vật liệu, nhiên liệu, năng lượng sử dụng trong quá trình thực hiện 
công tác chuyên môn nghiệp vụ của Cục theo chức năng, nhiệm vụ được giao: chi 
phi đo kiêm, thẩm định phục vụ công tác kiểm định thiết bị viễn thông trên toàn 
quốc và các thiết bị chuyên ngành khác có liên quan.

) Chi phí điều tra, thăm dò, khảo sát, phỏng vấn, thu thập, phân tích và đánh 
giá chất lượng dịch vụ, sử dụng chung hạ tầng bưu chính, viễn thông (bao gồm cả 
dịch vụ bưu chính, viễn thông công ích theo quy định hiện hành của pháp luật);



k) Chi phí viễn thông phục vụ cồng tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu 
nạn, an ninh, quốc phòng;

1) Các khoản chi hành chính: Văn phòng phẩm, công tác phí, chi tiếp tân 
khánh tiết, hội nghị, chi quản lý hành chính khác;

m) Chi cho hoạt động của tổ chức Đảng và hoạt động đoàn thế tại đơn vị;
n) Các khoản chi khác theo chế độ quy định phục vụ hoạt động cấp phép và 

thu phí, lệ phí.

2. Chi cho các hoạt động dịch vụ, gồm:

a) Tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, các khoản trích nộp bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, trích khấu hao TSCĐ, 
thực hiện theo quy định hiện hành;

b) Các khoản thuế phải nộp theo quy định của pháp luật;
c) Chi thuê, sửa chữa TSCĐ; chi mua nguyên, nhiên, vật liệu, lao vụ mua 

ngoài; chi trả lãi tiền vay (nếu có); các khoản chi khác, theo chứng từ chi thực tế 
đảm bảo hạch toán bù đắp chi phí và có lãi.

3. Chi từ nguồn kinh phí không thường xuyên do ngân sách nhà nước cấp 
(nếu có):

Đơn vị thực hiện chế độ chi tiêu theo quy định hiện hành đối với từng nhiệm 
vụ chi không thường xuyên được cơ quan có thẩm quyền giao (kinh phí không giao 
tự chủ).

Điều 4. Tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi:

1. Đối với các nội dung chi quản lý, chi nghiệp vụ thường xuyên đã có chế 
độ tiêu chuẩn, định mức do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định; trừ các tiêu 
chuẩn, định mức, nội dung chi được quy định tại khoản 3 Điều này; Thủ trưởng 
đơn vị được quyết định mức chi cao hơn hoặc thấp hơn mức chi do cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền quy định và phải được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ 
của đơn vị.

2. Đối với các nội dung chi mang tính đặc thù hoặc các nội dung chi chưa 
được cơ quan có thẩm quyền quy định, đơn vị xây dựng định mức và chế độ chi 
tiêu trong Quy chế chi tiêu nội bộ để đảm bảo hoạt động thường xuyên phù hợp với 
đặc điểm của công tác quản lý và phát triển sự nghiệp hoạt động viễn thông của cả 
hệ thống và bảo đảm nguyên tắc sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả. Quy chế chi 
tiêu nội bộ phải được Thủ trưởng đơn vị phê duyệt ban hành và gửi Kho bạc Nhà 
nước nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch để làm căn cứ kiểm soát chi. Thực hiện 
Quy chế chi tiêu nội bộ phải bảo đàm có chứng từ, hoá đơn hợp pháp, hợp lệ theo 
quy định, trừ những khoản theo quy định hiện hành cho phép thanh toán khoán.

3. Các tiêu chuẩn, định mức và chế độ chi tuân thủ quy định của Nhà nước:

a) Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;
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b) Tiêu chuẩn, định múc về nhà làm việc;

c) Tiêu chuẩn, định mức trang bị điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện 
thoại di động;

d ) Chế độ công tác phí nước ngoài;

đ) Chế độ tiếp khách nước ngoài và tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế ở Việt
Nam;

e ) Chế độ quản lý, sử dụng kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia;

0 Chế độ sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm 
quyền giao;

g) Chế độ chính sách thực hiện tinh giản biên chế (nếu có);

h ) Chế độ quản lý, sử dụng vốn đối ứng dự án, vốn viện trợ thuộc nguồn vốn 
ngân sách nhà nước;

i ) Chế độ quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, kinh phí mua sắm. 
sửa chữa lớn tài sản cố định theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc 
mua sắm. sưa chữa lớn tài sản, trang thiết bị thực hiện theo quy định hiện hành cua 
Nhà nước về đấu thầu.

Điều 5. Sử dụng kết quả hoạt động tài chính trong năm và chỉ trả thu 

nhập tăng thêm:

1. Hàng năm sau khi trang trải các khoản chi phí, nộp thuế và các khoan nộp 
khác theo quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi Cục Viễn thông được sư dụng 
đè trích lập các quỹ và chi theo thứ tự như sau:

a) Trích tối thiểu 65% để lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. Trường 
hợp do tăng hoặc giảm mức thu phí, lệ phí viễn thông; do thay đổi tỷ lệ phí, lệ phi 
được đê lại chi dẫn đến số thu được để lại tăng hoặc giảm thì sẽ điều chỉnh mức 
trích lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp cho phù hợp.

b) Tra thu nhập tăng thêm cho người lao động sau khi đã thực hiện trích lập 
Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp theo quy định tại điểm a khoản này. Tổng mức 
thu nhập tăng thêm trong năm cho người lao động thực hiện theo quy chế chi tiêu 
nội bộ của Cục Viễn thông. Mức chi trả thu nhập tăng thêm cụ thể cho từng người 
lao động do Cục trưởng Cục Viễn thông xem xét quyết định sau khi đã thống nhất 
với tỏ chức công đoàn theo nguyên tắc người nào có năng suất lao động, chất lượng 
công việc cao hơn sẽ được trả thu nhập tăng thêm cao hơn.

c) Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ dự phòng ổn định thu 
nhập. Đối với 2 Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi mức trích tối đa không qua 3 
tháng tiền lương, tiền công và thu nhập tăng thêm bình quân thực hiện trong năm. 
Mức trích lập các quỹ do Cục trưởng Cục Viễn thông quyết định theo quy chế chi 
tiêu nội bộ cua đơn vị theo quy định.
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2. Tạm chi trước thu nhập tăng thêm: Căn cứ kết quả hoạt động tài chính 
quý, năm của đơn vị, nhằm động viên kịp thời người lao động phấn đấu hoàn thành 
nhiệm vụ được giao, Cục trưởng Cục Viễn thông có thể tạm chi thu nhập tăng thêm 
cho người lao động trong đơn vị. Mức tạm chi trước hàng quý tối đa không quá 
60% số chênh lệch thu lớn hơn chi còn lại sau khi trích lập Quỹ phát triển hoạt 
động sự nghiệp theo quy định, do đơn vị xác định được theo quý.

Kết thúc năm, trước ngày 31/01 năm sau, Cục Viễn thông tự xác định số 
chênh lệch thu lớn hơn chi và kinh phí chi thu nhập tăng thêm của năm trước theo 
quy chế chi tiêu nội bộ để thanh toán thu nhập táng thêm cho người lao động.

Sau khi được Bộ Thông tin và truyền thông phê duyệt quyết toán tài chính 
năm: Trường hợp số chênh lệch thu - chi thực tế lớn hơn số Cục Viễn thông tự xác 
định và kinh phí được phép chi thu nhập tăng thêm cao hơn số đơn vị đã chi trả thu 
nhập tăng thêm cho người lao động, đơn vị được tiếp tục chi trả thu nhập tăng thêm 
theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. Trường hợp số chênh lệch thu chi thực tế 
thấp hơn số Cục Viễn thông tự xác định và kinh phí đã chi trả thu nhập tăng thêm 
cho người lao động lớn hơn số kinh phí được chi trả thu nhập tăng thêm thì số chi 
vượt đơn vị phải sử dụng Quỹ dự phòng ổn định thu nhập (nếu có) để bù đắp; 
trường hợp sau khi dùng Quỹ dự phòng ổn định thu nhập để bù đắp vẫn còn thiếu 
thì trừ vào số được chi trả thu nhập tăng thêm của năm sau.

Điều 6. Sử dụng các Quỹ

1. Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp:

a) Nội dung chi: Chi phát triển nâng cao hoạt động sự nghiệp, bổ sung vốn 
đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trụ sở làm việc; mua sắm trang thiết bị, phương tiện 
làm việc; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ; chi cho công tác thiết lập, 
quản lý, tổ chức khai thác mạng lưới, các cơ sở dữ liệu và thông tin về viễn thông; 
chi phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực hoạt động của đơn vị 
và của cả hệ thống quản lý, hỗ trợ việc triển khai nhiệm vụ của đom vị (các phòng 
máy chủ, các trung tâm lưu trữ và quản lý, phân tích dữ liệu, các hệ thống viễn 
thông và công nghệ thông tin); Chi hỗ trợ phát triển mạng và dịch vụ viễn thông 
trên phạm vi toàn quốc; chi đào tạo cơ bản và đào tạo nâng cao nhằm phát triển 
nguồn nhân lực cho đơn vị và toàn hệ thống;

b) Việc sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp do Cục trưởng Cục Viễn 
thông quyết định theo quy chế chi tiêu nội bộ của đom vị. Trường hợp sử dụng Quỹ 
phát triển hoạt động sự nghiệp để đầu tư phát triển thì phải phù hợp với quy hoạch 
phát triển ngành đã được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt.

2. Quỹ dự phòng ổn định thu nhập:

a) Nội dung chi: Quỹ dự phòng ổn định thu nhập để bảo đảm thu nhập cho 
người lao động và thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động theo quy 
định của nhà nước.
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b) Việc sử dụng Quỹ dự phòng ổn định thu nhập do Cục trưởng Cục Viền 
thõng quyết định theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. Mức chi để đảm bao thu
nhập cho từng người lao động do Cục trưởng Cục Viễn thông xem xét quyết định 
sau khi đã thống nhất với tổ chức công đoàn theo nguyên tắc như quy định đối với 
việc chi trá thu nhập tăng thêm trên cơ sở đảm bảo thực hiện các chế độ, chính sách 
cho người lao động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Quỹ khen thưởng dùng để thưởng định kỳ, đột xuất cho tập thể, cá nhân 
trong và ngoài đơn vị theo hiệu quả công việc và thành tích đóng góp vào hoạt 
động cua đơn vị. Mức thưởng do Cục trưởng quyết định theo quy chế chi tiêu nội 
bộ cua đơn vị.

4. Quỹ phúc lợi dùng để xây dựng, sửa chữa các công trình phúc lợi, chi cho 
các hoạt dộng phúc lợi tập thể của người lao động trong Cục; trợ cấp khó khàn đột 
xuất cho người lao động, kể cả trường hợp nghỉ hưu, chi thêm cho người lao động 
trong biên chế khi thực hiện tinh giản biên chế. Cục trưởng Cục Viễn thông quyết 
định việc sư dụng quỹ theo quy chế định nội bộ của đơn vị,

Điều 7. Quản lý tài sản nhà nước

Cục Viễn thông thực hiện việc quản lý tài sản nhà nước theo quy định tại 
l uật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Đối 
với tài sản cố định sử dụng vào hoạt động dịch vụ, thực hiện trích khấu hao theo 
quy định áp dụng cho doanh nghiệp nhà nước, số  tiền trích khấu hao tài sản cố 
định, tiền thu từ việc các đơn vị khác sử dụng chung trụ sở thuộc nguồn vốn ngân 
sách nhà nước đơn vị được để lại để bổ sung Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

Điều 8. Mở tài khoản giao dịch

Cục Viễn thông thực hiện mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng 
thương mại đế phản ánh các nội dung thu chi, cụ thể như sau:

1. Mơ tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để phản ánh các khoản thu, phản ánh 
các khoản chi còn lại của Cục theo quy định (trừ các nội dung quy định tại khoản 2 
Điều này )

2. Tài khoản tại Ngân hàng thương mại để:

a) Thu các khoản phí, lệ phí hoạt động viễn thông đảm bảo tạo điều kiện 
thuận lợi cho khách hàng.

b) Chi một số khoản chi đặc thù, gồm: Chi hoàn ừả các khoản đã thu cho 
khách hàng (nếu có); chi trả phí dịch vụ uỷ thác, thu hộ, đóng niên liễm cho các tổ 
chức quốc tế; chi đoàn đi công tác nước ngoài; các khoản chi trả bằng ngoại tệ đê 
thực hiện các dự án mua sắm trang thiết bị chuyên dùng và các dự án đầu tư. xây 
dựng cò các hạng mục chi mua sắm trang thiết bị phải nhập khẩu ở nước ngoài, chi 
sưa chừa, bao dưỡng đổi với các trang thiết bị chuyên dùng phải mang ra nước 
ngoài sưa chừa, bảo dưỡng; chi mua hoặc thuê cơ sở làm việc, thuê khoán chuyên 
môn ở  nước ngoài cho các đại diện của đơn vị ở nước ngoài (nếu có); chi nghiệp
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vụ, tài liệu đặc thù khác trong công tác chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng, 
nhiệm vụ được giao.

Đối với các khoản thu, chi trên tài khoản mở tại Ngân hàng thương mại, định 
kỳ hàng quý, Cục Viễn thông lập bảng kê thu, chi phát sinh trong kỳ gửi cho Kho 
bạc Nhà nước nơi Cục mở tài khoản giao dịch để theo dõi. Cục v iễn  thông quyết 
định số dư cần thiết để đảm bảo hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ đặc thù của 
Cục theo các nội dung được phép chi tại Ngân hàng thương mại; số tiền phí và lệ 
phí còn lại (sau khi đã trừ đi số chi nêu trên và số dư cần thiết trên tài khoản mở tại 
ngân hàng thương mại), Cục Viễn thông có trách nhiệm làm thủ tục chuyến vào tài 
khoản mở tại Kho bạc nhà nước để Kho bạc nhà nước theo dõi và kiểm soát chi cho 
các hoạt động khác của Cục theo đúng quy định hiện hành.

c) Cục Viễn thông có trách nhiệm:

c l)  Kiểm soát chi đối với các khoản chi từ tài khoản tiền gửi mở tại ngân 
hàng thương mại đảm bảo các khoản chi theo đúng chế độ quy định, Kho bạc Nhà 
nước không chịu trách nhiệm kiểm soát chi đối với các khoản chi này.

c2) Thực hiện kê khai, nộp và quyết toán số tiền phí, lệ phí thu được (phần 
phí, lệ phí phải nộp ngân sách nhà nước) theo đúng quy định hiện hành.

Điều 9. Lập dự toán, giao dự toán

Hàng năm, căn cứ vào nhiệm vụ được giao và hướng dẫn của cơ quan tài 
chính, Cục Viễn thông lập dự toán thu, chi tài chính gửi Bộ Thông tin và Truyền 
thông tổng hợp vào dự toán thu, chi của Bộ Thông tin và Truyền thông và gửi Bộ 
Tài chính theo quy định. Căn cứ dụ toán thu, chi được cấp có thẩm quyền giao; sau 
khi có ý kiến thoả thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền 
thông ra quyết định giao dự toán thu, chi cho Cục Viễn thông.

Điều 10. Báo cáo tài chính, kiểm tra và công khai tài chính

1. Lập báo cáo tài chính

Hàng năm Cục Viễn thông có trách nhiệm lập báo cáo tài chính theo quy 
định hiện hành và gửi Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp chung vào báo 
cáo quyết toán của Bộ Thông tin và Truyền thông gửi Bộ Tài chính.

Cục trưởng Cục Viễn thông chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính 
xác, tính trung thực của báo cáo.

2. Kiểm tra và xét duyệt báo cáo tài chính

a) Hàng quý, hàng năm, Cục Viễn thông chịu trách nhiệm kiểm tra kế toán, 
kiểm tra báo cáo tài chính của các đơn vị trực thuộc Cục;

b) Bộ Thông tin và Truyền thông chiu trách nhiệm tổ chức xét duyệt và 
thông báo xét duyệt quyết toán cho Cục Viễn thông.

3. Công khai báo cáo tài chính
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Căn cứ vào báo cáo tài chính hàng năm đã được Bộ Thông tin và Truyền 
thông phê duyệt, Cục Viễn thông thực hiện thông báo công khai trước hội nghị cán 
bộ công chức và người lao động của Cục.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2012 và áp 
dựng cho năm tài chính 2012.

2. Quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 2 Thông tư này về chế độ quản lý và sư 
dụng phi sử dụng kho số viễn thông thay thế quy định tại Điều 1, Quyết định số 
76/2006/QĐ-BTC ngày 29/12/2006 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 215/2000/QĐ- 
BTC ngày 29/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp 
giấy phép hoạt động bưu chính viễn thông đối với Danh mục phí, lệ phí số 19: “Phí 
cấp phép, phân bổ và sử dụng kho số mạng viễn thông quốc gia” tại Biểu mức thu 
phí, lệ phi cấp giấy phép hoạt động bưu chính viễn thông ban hành kèm theo Quyết 
định số 21 5 2000/QĐ-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Những 
nội dung khác về chế độ quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý viễn thông tại các 
Quyết định nêu trên vẫn có hiệu lực thi hành.

3 Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phán ánh về Bộ Tài 
chính để nghiên cứu, xem xét, giải quyết./.
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