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

Số: 153/2007/TT-BTC Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2007

THÔNG T Ư

Sửa đổi một số điểm của Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 06/9/2006 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp 

công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện 
nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và 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;

Để phù hợp với tình hình thực tế, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số 
điểm của Thông tư số 8 1/2006/TT-BTC ngày 06/9/2006 hướng dẫn chế độ 
kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính 
như sau:

1. Sửa đổi gạch đầu dòng thứ 2 và thứ 3 tiết 2.5.2, điểm 2.5, khoản 2 
mục II Thông tư số 81/2006/TT-BTC như sau:

- Trong năm, căn cứ vào mức chênh lệch thu lớn hơn chi hàng quý xác 
định được; đơn vị lập giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (thanh toán) để chi 
trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức trong đơn vị theo quý gửi Kho 
bạc Nhà nước. Kho bạc Nhà nước thanh toán theo mức thủ trưởng đơn vị đề 
nghị đảm bảo trong phạm vi dự toán được giao và tối đa không quá 60% số 
chênh lệch thu lớn hơn chi đơn vị xác định được theo quý.

- Kết thúc năm ngân sách, trước ngày 31/01 năm sau, đơn vị sự nghiệp 
thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính 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 của đơn vị gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch đề nghị 
thanh toán tiếp thu nhập tăng thêm cho người lao động. Trên cơ sở văn bản đề 
nghị của đơn vị, Kho bạc Nhà nước làm thủ tục thanh toán phần chi thu nhập 
tăng thêm cho đơn vị đảm bảo không vượt  quá mức quy định.

Sau khi quyết toán của đơn vị được cấp có thẩm quyên phê duyệt:



Trường hợp số chênh lệch thu lớn hơn chi theo quyết toán được duyệt 
dành để chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động cao hơn số đơn vị tự 
xác định, căn cứ vào quy chế chi tiêu nội bộ và đề nghị của đơn vị, Kho bạc 
Nhà nước thanh toán phần thu nhập tăng thêm cho đơn vị.

- Trường hợp số chênh lệch thu lớn hơn chi theo quyết toán được duyệt 
dành để chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động thấp hơn số đơn vị tự 
xác định, thì số đã chi trả thu nhập tăng thêm vượt so với quyết toán được 
duyệt, đơn vị phải sử dụng quỹ dự phòng ổn định thu nhập (nếu có) để bù đăp. 
Trường hợp sau khi dùng quỹ dự phòng ổn định thu nhập vẫn không đủ bù đắp 
thì trừ vào chênh lệch thu lớn hơn chi dành để chi trả thu nhập tăng thêm của 
năm sau; trường hợp năm sau không có chênh lệch thu lớn hơn chi thì trừ vào 
quỹ tiền lương của đơn vị. Căn cứ vào quyết định cua cơ quan có thẩm quyền 
và đề nghị của đơn vị, Kho bạc Nhà nước làm thủ tục thu hồi giảm chi ngân 
sách nhà nước.

2. Sửa gạch đầu dòng thứ 2, điểm 5, mục II của Thông tư số 
81/2006/TT-BTC như sau:

- Sau ngày 31/01 năm sau, căn cứ vào kết quả tài chính trong năm, đơn 
vị tự xác định số chênh lệch thu lớn hơn chi trong năm gửi Kho bạc Nhà nước 
nơi giao dịch đề nghị trích lập các quỹ theo quy định. Kho bạc Nhà nước hạch 
toán thực chi mục 134 (tiểu mục 16 chi quỹ dự phòng ổn định thu nhập, tiểu 
mục 17 chi trích lập quỹ phúc lợi, tiểu mục 18 chi lập quỹ khen thưởng, tiểu 
mục 19 chi lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp) và chuyển tiền từ tài khoản 
dự toán vào tài khoản tiền gửi các quỹ theo đề nghị của các đơn vị. Kho bạc 
Nhà nước không kiểm soát việc sử dụng quỹ của đơn vị. Thủ trưởng đơn vị 
quyết định việc sử dụng quỹ theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị và chịu 
trách nhiệm về quyết định của mình. Khi đơn vị được cơ quan có thẩm quyền 
duyệt (thẩm định) quyết toán, trường hợp số chênh lệch thu lớn hơn chi dành để 
trích lập các quỹ cao hơn số đơn vị tự xác định, căn cứ vào quy chế chi tiêu nội 
bộ và đề nghị của đơn vị, Kho bạc Nhà nước thực hiện trích tiếp các quỹ cho 
đơn vị; trường hợp số chênh lệch thu lớn hơn chi dành để trích lập các quỹ nhỏ 
hơn số đơn vị tự xác định thì số đã trích vượt so với số quyết toán được cơ quan 
có thẩm quyền duyệt, đơn vị phải sử dụng các quỹ tương ứng để bù đắp, trường 
hợp sau khi sử dụng các quỹ tương ứng để bù đắp vẫn còn thiếu hụt thì trừ vào 
số chênh lệch thu lớn hơn chi năm sau của đơn vị. Căn cứ vào quyết định của 
cơ quan có thẩm quyền và đề nghị của đơn vị, Kho bạc Nhà nước làm thủ tục 
thu hồi giảm chi ngân sách nhà nước”.
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Đỗ Hoàng Anh Tuấn

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNGNơi nhận:

-  V P  Q u ố c  Hội;

- V P  C h ủ tịch nước;
- V P  C hính  p h ủ ;
- V P  T W  Đ ả ng và  các Ban của  Đ ảng;

- T o à  án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiể m toán nhà nước;

- C ác  Bộ, c ơ  quan  ngang  Bộ, cơ  quan thuộc CP;

- C ơ  quan T W  của  các H ội, đoàn thể;
- U B N D  các t ỉnh, thành  phố trực thuộc T W ;
- S ở  Tài chính, K B N N , C ục  thuế,

C ục  Hải quan các  tỉnh, thành phố trực  thuộc T W ;
- C ục  Kiể m tra  văn bả n - Bộ T ư  pháp;
- C ô n g báo;

- W ebsite  C hính  phủ;

- W ebsite  Bộ Tài chính;
- C ác  đ ơn vị thuộc  Bộ Tài chính

- Lưu VT, K B N N .

3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công 
báo. Những quy định khác tại Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 06/9/2006 
của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp 
công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ 
chức bộ máy, biên chế và tài chính vẫn có hiệu lực thi hành.

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


