
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc [ập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 35/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2015 

THÔNG Tư 
Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện 

Giải báo chí Quốc gia 

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

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

Thực hiện Quyết định sổ 1694/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2014 của 
Thủ tướng Chỉnh phủ, phê duyệt Đe án Nâng cao chất lượng Giải báo chí 
Quốc gia; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chỉnh Hành chính sụè nghiệp; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định việc quản lý và sử 
dụng kỉnh phí thực hiện Giải bảo chí Quốc gia. 

Điều lắ Phạm vi điều chỉnh và đổi tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định việc quản lý và sử dụng 
kinh phí thực hiện Giải báo chí Quốc gia. 

2. Đổi tượng áp dụng: 

a) Hội đồng Giải báo chí Quốc gia. 

b) Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo các cấp ở địa 
phương. 

c) Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 2. Nguồn kinh phí 

1 ề Nguồn hỗ trợ của ngân sách nhà nước được bố trí trong dự toán chi sự 
nghiệp văn hóa thông tin hàng năm của Hội Nhà báo Việt Nam. 

2. Nguồn hỗ trợ họp pháp khác của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 
nước và nước ngoài (nếu có). 



Điều 3. Nội dung chi 

1. Chi giải thưởng. 

2. Chi thù lao thành viên các Hội đồng: 

a) Hội đồng chấm giải vòng sơ khảo: 

Chi thù ỉ ao thành viên Hội đồng sơ khảo thực hiện việc đánh giá, thẩm 
cíịnh, chắm điểm tác phẩm báo chí đã được tuyển chọn ở cấp cơ sở, chọn ra 
những tác phẩm báo chí đạt tiêu chuẩn vòng sơ khảo có đủ điều kiện tham dự 
vòng chung khảo; 

b) Hội đồng chẩm giải vòng chung khảo: 

Chi thù lao thành viên Hội đồng chung khảo thực hiện các công việc: 
Đọc và đánh giá lấc phẩm báo in, báo Điện tử; nghe, xem tác phẩm báo nói, 
báo hình, ảnh báio chí; nhận xét, thẩm định tác phẩm báo chí đã được vào 
vòng chung khảo; bỏ phiếu kín để chọn ra những tác phẩm báo chí có đủ điêu 
kiện đạt giải thưởng qua chấm vòng chung khảo, báo cáo Hội đồng Giải báo 
chí Quốc gia phê duyệt theo quy định. 

3. Chi th'ẵù lao họp Hội đồng và các Ban giúp việc: 

a) Hội đồng Giải báo chí Quốc gia: Chi các cuộc họp của Hội đồng Giải 
báo chí Quốc gia để thực hiện việc xem xét, thẩm định, tham gia ý kiến, thông 
qua để ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Giải báo chí Quốc 
gia theo thấm quyền: Điều lệ giải, quy chế hướng dẫn tuyển chọn; xem xét, 
quyết định vê cơ cấu giải thưởng, giá trị giải thưởng, quyết định trao giải 
thường cao các lác phẩm báo chí đạt giải thưởng hàng năm; 

b) Hội đồng S'J khảo: Chi các cuộc họp của Hội đồng sơ khảo để thực 
hiện V (éc xem xét, tham gia ý kiến xây dựng các văn bản: Điều lệ giải, quy 
định, quy chế làm việc của Hội đồng sơ khảo, quy chế tuyển chọn, thẩm định 
và cách thức chẩm tác phẩm báo chí tham dự giải vòng sơ khảo; thảo luận, 
trao đối, đánh giá tác phẩm báo chí, thống nhất lựa chọn ra những tác phâm 
báo chí đạt tiêu chuẩn vòng sơ khảo có đủ điều kiện tham dự vòng chung 
khảo; 

c) Hội dồng chung khảo: Chi các cuộc họp của Hội đồng chung khảo để 
thực hiện việc xem xét, tham gia ý kiến xây dựng các văn bản: Điều lệ giải, 
quy định, QUV chế làm việc của Hội đồng chung khảo, quy chế tuyến chọn, 
chẩm định và cách thức chấm tác phẩm báo chí tham dự giải vòng chung 
khảo; thảo luận, tvao đổi, đánh giá tác phẩm báo chí, thống nhất lựa chọn ra 
những tác phẩm báo chí đủ điều kiện đạt giải thưởng qua chấm giải vòng 
chung khảo; 

d) Các Eían giúp việc, phục vụ Giải: Chi các cuộc họp của các Ban giúp 
việc, phục vụ Giải để chuẩn bị nội dung và các vấn đề cần xin ý kiến tại các 
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cuộc họp Hội đồng; gồm: Ban Thư ký tổng hợp giải; Ban Tài chính giải; Ban 
Th ông tin, tuyên truyền và vận động lài trợ. 

4. Chi hỗ trợ các hoạt động khác liên quan trực tiếp đến việc thực hiện 
Giâi báo chí Quốc gia: 

a) Chi thuê tư vấn, chuyên gia (nếu có) nhằm phục vụ công tác xét và 
cl lâm giải vòng sơ khảo và vòng chung khảo; 

b) Chi cho công tác tuyển chọn ở cơ sở (áp dụng cho số tác phẩm được 
xét dự giải): Kinh phí cho công tác tuyển chọn các tác phẩm dự Giải ở cơ sở 
bao gồm chi phí tuyển chọn, in và sao gửi tác phẩm báo chí xét dự Giải (báo 
in, báo nói, báo hình, báo điện tử và ảnh báo chí) tại các Hội Nhà báo tỉnh, 
thành pho trực thuộc Trung ương, các Liên Chi hội và một số Chi hội trực 
thuộc Trung ương Hội: 

c) Chi cho côiig tác soạn thảo văn bản hướng dẫn thực hiện giải; 

d) Các khoải 1 chi khác có liên quan trực tiếp đến Giải báo chí Quốc gia: 
Chi tiền điện, tiền nước, tiền nhiên liệu, văn phòng phẩm và vật tư văn 

phòng cần thiết khác, cước phí điện thoại trong nước, cước phí bưu chính, 
Fax, thuê hội trường để tổ chức các cuộc họp (nếu có), chi công tác in ẩn, chi 
nhân bản tác phẩm báo chí tham dự giải vòng sơ khảo, vòng chung khảo gửi 
Hội đông chấm giải vòng sơ khảo và chung khảo (phô tô tác phấm báo in; in 
ảnh tác phẩm báo chí dự chung khảo; ghi đĩa, băng hình tác phẩm báo nói, 
báo hình\ làm bằng chứng nhận giải thưởng, làm biểu tượng giải thưởng, chi 
hỗ trợ chi phí đi lại, tiền ăn, ở đối với tác giả đang công tác ở các địa phương 
ngoài Hà Nội về nhận giải, chi thanh toán hợp đồng với bên ngoài đối với 
những công việc cần thiết phục vụ việc xét trao giải; 

đ) Chi công tác phí, hội nghị, hội thảo, tập huấn; 

e) Chi phí lễ trao Giải báo chí Quốc gia. 

Điều 4. Mức chi 

1. Chi giải thưưng: 

Mức tiền thưởng của các giải thưởng hàng năm do Hội đồng Giải báo 
chí Quốc gia xem xét, quyết định điều chỉnh căn cứ vào khả năng kinh phí, 
qiỉy mô và chất lượng tác phẩm tham dự giải. 

2. Chí thù lao cho thành viên các Hội đồng: 

Căn cứ dự toán ngân sách được giao; tình hình thực tế triển khai nhiệm 
vụ xét, chấm giải các vòng sơ khảo, chung khảo năm trước, Hội đông Giải 
báo chí Quốc gia xem xét, quyết định mức chi thù lao xét, thẩm định và chẩm 
giải năm sau của Hội đong chấm giải vòng sơ khảo và chung khảo. 

3. Chi thù lao họp Hội đồng và các Ban giúp việc: 
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a) Thù lao họp Hội đồng: 

- Chủ tịch Hội đồng: 300.000 đồng/người/buổi; 

- Thành viên Hội đồng: 200.000 đồng/người/buổi; 

- Đại biểu dự và tham gia đóng góp ý kiến: 100.000 đồng/buổi. 

b) Thù lao các cuộc họp của các Ban giúp việc: 

- Chủ trì cuộc họp: 150.000 đồng/người/buổi; 

- Đại biểu dự và tham gia đóng góp ý kiến: 100.000 đồng/người/buổi. 

4. Chi hồ trợ các hoạt động khác liên quan trực tiếp đến việc thực hiện 
Giải báo chí Quốc gia: 

a) Chi thuê tư vấn, chuyên gia: 

Trường họp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí Quốc gia quyết 
định việc thuê tư vấn, chuyên gia đầu ngành để thực hiện việc thâm định hiệu 
quả, tính xác thực của tác phẩm báo chí (nếu có) nhằm phục vụ công tác xét 
và chấm giải. Mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2015/TT-
BLĐTB&XH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy 
định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói 
thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử 
dụng von nhà nước; 

b) Chi cho công tác tuyển chọn ở cơ sở: 

Định mức chi tối đa cho một tác phẩm được các Hội đồng tuyển chọn ở 
cơ sở gửi về dự Giải: 150.000 đồng/tác phẩm, đã bao gồm thù lao Hội đồng 
tuyến chọn ở cơ sở, chi phí sao in tác phẩm và in phóng ảnh, ghi đĩa CD, VCD, 
DVD, cước chuyến phát nhanh và các chi phí khác có liên quan. 

Ban Quản lý Quỹ Giải có trách nhiệm chuyển khoản chi trả khoản kinh 
phí này cho các Hội đồng tuyển chọn ở cơ sở; 

c) Chi cho công tác dự thảo văn bản: 

- Chi soạn thảo các văn bản: Điều lệ giải, quy định, quyết định, quy chế 
có nội dung về hướng dẫn triển khai thực hiện Giải báo chí Quốc gia, trình 
cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mức chi không quá 1.000.000 đồng/văn bản; 

- Chi cho cá nhân tham gia hội nghị, hội thảo đóng góp ý kiến vào dự 
thảo văn bản; hoàn chỉnh văn bản trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mức 
chi: Người chủ trì cuộc họp: 150.000 đồng/người/buổi; các thành viên tham 
dự: 100.000 đồng/người/buổi; 

- Chi thuê dịch tài liệu tham khảo (nếu có): Dịch tài liệu từ tiếng Anh 
hoặc tiếng của một nước thuộc EƯ sang tiếng Việt: Tối đa không quá 120.000 
đồng/trang 350 từ. Dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Anh hoặc tiếng của 
một nước thuộc EU: Tối đa không quá 150.000 đồng/trang 350 từ. 



Đối với ngôn ngữ ngoài các ngôn ngữ nêu trên, mức chi dịch viết được 
phép tăng tối đa 30% so với mức chi dịch viết nêu trên; 

- Chi soạn thảo báo cáo sơ kết, tổng kết, tổng hợp, trình cấp có thấm 
quyền phê duyệt; trên cơ sở nhiệm vụ về soạn thảo báo cáo sơ kết, tống kết, 
tong hợp của Giải báo chí Quốc gia và tình hình thực hiện hàng năm, trong 
phạm vi dự toán ngân sách nhà nước đã giao; 

d) Các khoản chi khác có liên quan trực tiếp đến Giải báo chí Quốc gia: 

Chi tiền điện, tiền nước, tiền nhiên liệu, văn phòng phẩm và vật tư văn 
phòng cần thiết khác, cước phí điện thoại trong nước, cước phí bưu chính, 
Fax, thuê hội trường đế tố chức các cuộc họp (nếu có), chi công tác in ấn, chi 
nhân bản tác phẩm báo chí tham dự giải vòng sơ khảo, vòng chung khảo gửi 
Hội đồng chấm giải vòng sơ khảo và chung khảo (phô tô tác phấm báo in; in 
ảnh tác phẩm báo chí dự chung khảo; ghi đĩa, băng hình tác phâm báo nói, 
báo hình), làm bằng chứng nhận giải thưởng, làm biểu tượng giải thưởng, chi 
hỗ trợ chi phí đi lại, tiền ăn, ở đối với tác giả đang công tác ở các địa phương 
ngoài Hà Nội về nhận giải, chi thanh toán hợp đồng với bên ngoài đối với 
những công việc cần thiết phục vụ việc xét trao giải. 

Hội Nhà báo Việt Nam chủ động thực hiện các khoản chi này trên cơ sở 
yêu cầu của công tác xét và trao Giải báo chí Quốc gia, tình hình thực tế triên 
khai nhiệm vụ xét, chấm giải năm trước tiết kiệm, có hiệu quả và phù hợp với 
hoạt động nghiệp vụ thực tế phát sinh khi thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở tuân 
thủ quy định của pháp luật về chế độ hóa đơn, chứng từ; 

đ) Chi công tác phí; tập huấn chuyên môn nghiệp vụ phục vụ công tác 
Giải báo chí Quốc gia; hội nghị, hội thảo sơ kết, tổng kểt, đánh giá kết quả 
thực hiện Giải báo chí Quốc gia. Mức chi thực hiện theo quy định tại Thông 
tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy 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; 

e) Chi phí lễ trao Giải báo chí Quốc gia: 

Chi phí thuê hội trường, trang trí hội trường, nước uống, chi truyền 
hình trực tiếp và các chi phí khác có liên quan: thực hiện theo hợp đồng giữa 
Hội Nhà báo Việt Nam và bên cung cấp dịch vụ, tình hình thực tể tại thời 
điếm tố chức lễ trao giải. 

5. Khi các văn bản quy định về chế độ, định mức chi dẫn chiếu tại Điều 
này có văn bản mới sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo văn bản mới. 

6. Các mức chi quy định tại Điều này là mức chi tối đa, tùy theo khả 
năng kinh phí và quy mô, chất lượng Giải báo chí Quốc gia hàng năm, Chủ tịch 
Hội Nhà báo Việt Nam quyết định mức chi cho phù hợp và báo cáo Hội đồng 
Giải báo chí Quốc gia. 



Điều 5. Lập dụ toán, chấp hành và quyết toán kinh phí 

Việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí Giải báo chí Quốc gia 
được Ihực hiện như sau: 

1. Lập dự toán: Hàng năm, căn cứ kết quả chẩm giải báo chí quốc gia 
năm trước vả dự toán thực hiện tương ứng; Hội Nhà báo Việt Nam lập kê 
hoạch sử dụng kinh phí hỗ trợ theo Đe án nâng cao chất lượng Giải báo chí 
Quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1694/QĐ-
TTg ngảv 22/9/2014, tổng hợp chung trong dự toán ngân sách của Hội, trình 
cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và 
các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

2. Quản lý và sử dụng: 

a) Hội Nhà báo Việt Nam chịu trách nhiệm xây dựng và ban hành "Quy 
chế chi tiêu quỹ Giải báo chí Quốc gia" trên cơ sở thảo luận công khai và thông 
nhất trong Ban Thường vạ, trình Hội đồng Giải báo chí Quốc gia cho ý kiến 
phê duyệt. "Quỵ chế chi tiêu quỹ Giải báo chí Quốc gia" được phổ biến công 
khai đến toàn thể hội viên, thành viên Hội đồng Giải báo chí Quốc gia, các cơ 
quan liên quan và gửi Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch đê 
làm căn cứ kiểm soát chi. Nội dung xây dựng "Quy chế chi tiêu quỹ Giải báo 
chí quốc gia" theo bướng dẫn tại Điều 6 Thông tư này; 

b) Chủ tịch các cấp Hội Nhà báo thành lập Hội đồng sơ khảo hoặc Hội 
đỏng tuyến chọn để xét chọn các tác phẩm dự Giải báo chí Quốc gia theo 
hướng dẫn của Hội đồng Giải báo chí Quốc gia và xem xét việc sử dụng kinh 
phí theo "Quy chế chi tiêu Giải báo chí Quốc gia" đã ban hành, đảm bảo kinh 
phí chi đúng đối tượng, đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm. 

3. Quyếi toán, kiểm tra: 

a) Hàng năm Hội Nhà báo Việt Nam quyết toán kinh phí Giải báo chí 
quôc gia, tống họp chung trong báo cáo quyết toán kinh phí ngân sách nhà 
nước của cơ quan hội, gửi cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định hiện hành; 

b) Thực hiện công khai tài chính theo quy định tại Thông tư số 
21/200'5/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy 
chế công khai tài chính đối với đơn vị dự toán ngân sách nhà nước và các tố 
chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và các quy định hiện hành; 

c,) Thực hiện việc tự kiểm tra tài chính, kế toán tại đơn vị theo quy định 
hiện hành. 

Điều 6. Nội dung xây dụng "Quy chế chi tiêu quỹ Giải báo chí quốc 
gia" 

7-. Quy định cụ thế một số nội dung sau: 

a) Đối tượng tham dự Giải báo chí quốc gia; 
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b) Tiêu chí, đề tài tác phẩm tham dự Giải báo chí quốc gia; 

c) Thời gian và địa điểm gửi tác phẩm tham dự Giải báo chí quốc giaế 

2. Cãn cứ vào nhiệm vụ được giao; định mức, chế độ chi tiêu Nhà nước 
đã ban hành; những quy định tại Thông tư này; tình hình thực tế triển khai 
nhiệm vụ thực hiện Giải báo chí Quốc gia của Hội Nhà báo Việt Nam; trong 
phạm vi nguồn kinh phí hỗ trợ Giải báo chí quốc gia; Hội Nhà báo Việt Nam 
xây dựng một số mức chi cụ thể gắn với hiệu quả và chất lượng công việc, đảm 
bảo tiết kiệm chông lãng phí. 

3. Việc sử dụng kinh phí theo nguyên tắc tập trung và tùy thuộc vào điều 
kiện thục, tế, căn cứ vào tính chất công việc, tìrih hình thực hiện năm trước, Chủ 
tịch Hội Nhà háo Việt Nam quy định mức chi trong năm theo từng nhiệm vụ 
chi đê thực hiện Giải bảo chí quốc gia: chi hoạt động của Hội đồng Giải báo chí 
quốc gia, chi phí các hoạt động liên quan trực tiếp tới công tác xét và châm 
giải, chi lề trao giải thưởng. 

4. Không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ Giải báo chí quôc 
gia đế dủng vào công việc khác ngoài quy định tại Quyết định số 1694/QĐ-TTg 
ngày 22/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 7. Điều khoản thi hành 

lẽ Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2015, 
thay thế Thông tư số 100/2007/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2007 cua Bộ 
Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí Giải báo chí quốc gia 
và áp dụng cho Giải báo chí quốc gia từ năm 2015. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh 
kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

Nơi nhận: /L- KT. BỘ TRƯỞNG 
- Văn phòng Tổng Bí thư; THỨ TRƯỞNG 
- Thủ tướng, các Pbó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Trung ương Đảtig và các Ban của Đàng; 
- Ca quan Tru ng ircng của các đoàn thể; 
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phù; 
- HĐND, UBND, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố trựs 
thuộc: Trung ương; 
- Sở TC, K.BNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương; 
- Cục kiểm tra ván bản - Bộ Tư pháp; TriiƯTlg Chí Trung 
- Côrig TT ĐT: Chính phủ, Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, Vụ HCSN. 
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