
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 119/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2015 

THÔNG Tư 

Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối vói Quỹ Phát triển 
doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16 thảng 12 năm 2002; 

Căn cứ Luật các to chức tín dụng ngày 16 thảng 6 năm 2010; 

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

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 cấu to chức của Bộ 
Tài chính; 

Căn cứ Nghị định sổ 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của 
Chỉnh phủ về trợ giúp phát triến doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

Thực hiện Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Thủ 
tướng Chính phủ vế việc thành lập Quỹ Phát triền doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các Ngán hàng và tổ chức tài 
chính; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài 
chính đổi với Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

CHƯƠNG I 

QƯY ĐỊNH CHƯNG 

Điều 1. Pham vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Phát triển 
doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây viết tắt là Quỹ) được thành lập theo Quyết định 
số 601/QĐ-TTg ngày 17/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ 
Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây viết tắt là Quyết định số 601/QĐ-
TTg). 

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh 

1. Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. 



2. Ngân hàng Phát triển Việt Nam và các ngân hàng thương mại đủ điều 
kiện được nhận ủy thác cho vay từ Quỹ (sau đây viết tắt là bên nhận ủy thác) 
theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 601/QĐ-TTg. 

3. Doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật. 

4. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 3. Nguycn tắc quản lý tài chính 

1. Quỹ là tổ chức tài chính nhà nước, hoạt động không vì mục tiêu lợi 
nhuận, thực hiện chức năng hỗ trợ tài chính cho các đối tượng quy định tại Điều 
3 Quyết định số 601/QĐ-TTg và thực hiện các hoạt động quy định tại Điều lệ tổ chức 
và hoạt động của Quỳ. 

2. Quỹ tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình 
theo quy định của pháp luật; thực hiện bảo toàn và phát triến vốn; bù đắp chi phí 
và rủi ro trong hoạt động; hoạt động theo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết 
kiệm và hiệu quả theo các quy định của pháp luật hiện hành và quy định tại 
Thông tư này. 

3. Quỹ có bảng cân đối kế toán riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà 
nước hoặc các ngân hàng thương mại trong nước theo quy định của pháp luật. 
Quỳ được miễn nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định 
của pháp luật hiện hànhệ 

CHƯƠNG II 

QUẢN LÝ VỐN VÀ TÀI SẢN 

Điều 4. Vốn hoạt động của Quỹ 

1. Vốn điều lệ 

a) Vốn điều lệ của Quỹ do ngân sách nhà nước cấp là 2.000 (hai nghìn) tỷ 
đồng. Lộ trình cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ thực hiện theo quy định tại 
khoản 1 Điều 5 Quyết định số 601/QĐ-TTg; 

b) Vốn điều lệ của Quỹ được bổ sung từ các nguồn sau: 

- Ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật; 

- Quỹ đầu tư phát triểnỗ 

2. Vốn hoạt động bổ sung hàng năm từ các nguồn sau: 

a) Các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện không phải hoàn trả của 
các tố chức, cá nhân trong và ngoài nước dành cho Quỹ; 

b) Các khoản cấp phát, ủy thác cho vay đàu tư của các tổ chức và cá nhân 
trong và ngoài nước dành cho Quỳ. 

3. Các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 



Điều 5. Quy đinh về bảo đảm an toàn vốn hoạt động 

Quỳ có trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn vốn hoạt 
động, gồm: 

1. Quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả. 

2. Mua bảo hiểm tài sản và các bảo hiểm khác theo quy định của pháp 
luật. 

3. Trích lập quỹ dự phòng rủi ro theo quy định tại Điều 6 Thông tư này. 

4. Tuân thủ giới hạn quy định về mức vốn, thời hạn, lãi suất cho vay tại 
Điều 8 Quyết định số 601/QĐ-TTg và quy định cụ thể tại Thông tư này. 

5. Không được huy động vốn dưới hình thức: Nhận tiền gửi của các tố 
chức, cá nhân; phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu; vay thương mại của các 
tổ chức, cá nhân. 

6. Không được sử dụng vốn hoạt động để thực hiện các mục đích kinh 
doanh tiền tệ, đầu tư chứng khoán, kinh doanh bất động sản, đầu tư tài chính và 
các hoạt động kinh doanh khác. 

7. Được sử dụng vốn nhàn rỗi để gửi tại các ngân hàng thương mại có 
chất lượng hoạt động tốt theo phân loại của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

8. Thực hiện các biện pháp khác về bảo đảm an toàn vốn theo quy định 
của pháp luật. 

Điều 6. Trích lập quỹ dư phòng rủi ro và xử lý rủi ro 

1. Nguyên tắc trích lập quỳ dự phòng rủi ro: 

a) Đẻ bù đắp các tổn thất không thu hồi được vốn đã ủy thác cho bên nhận 
ủy thác của Quỹ; 

b) Mức trích lập quỹ dự phòng rủi ro được xác định bằng 0,75%/năm tính 
trên tổng dư nợ thực tế cuối năm; 

c) Khoản trích lập quỳ dự phòng rủi ro được tính vào chi phí của Quỹ. 
Cuối năm, nểu không sử dụng hết quỹ dự phòng rủi ro, số dư của quỹ được 
chuyển sang năm tiếp theo. 

Số tiền thu hồi được từ các khoản ủy thác cho vay đã được xử lý rủi ro 
được hạch toán vào thu nhập khác của Quỳ theo quy định về kế toán; 

d) Thời điểm trích lập quỹ dự phòng rủi ro là cuối kỳ kế toán năm. 

2. Hội đồng quản lý Quỹ ban hành quy chế trích lập, quản lý, sử dụng quỹ 
dự phòng rủi ro để thực hiện thống nhất. 
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Điều 7. Quản lý tài sản 

1. Quỹ xây dựng Quy chế quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, mua sắm và 
quản lý tài sản cố định, trình Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt theo quy định tại 
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ và các quy định pháp luật có liên quan. 

2. Đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản cố định của Quỹ: 

a) Thẩm quyền quyết định dự án đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản cố định 
của Quỹ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ; 

b) Trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng, mua sắm và sửa chữa tài sản cô định, 
Quỹ thực hiện theo quy định của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Quỹ có trách nhiệm mua bảo hiểm tài 
sản theo quy định của pháp luật; 

c) Việc đầu tư, mua sắm phương tiện đi lại phục vụ hoạt động của Quỳ áp 
dụng theo định mức quy định như đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 

d) Quỹ thực hiện việc đầu tư, mua sắm tài sản phục vụ hoạt động của Quỹ 
trong phạm vi nguồn vốn của Quỹ. 

3. Nguyên tắc trích khấu hao, chế độ quản lý, sử dụng và thời gian trích 
khấu hao tài sản cố định: Quỹ thực hiện theo quy định về khấu hao tài sản cố 
định áp dụng đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước 
nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

4. Cho thuê, thể chấp, cầm cố tài sản cố định: 

a) Quỹ được quyền cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản cố định theo nguyên 
tắc có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn theo quy định của pháp luật đối với 
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn 
điều lệ; 

b) Cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản 
cố định của Quỹ là cấp quyết định việc cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản cố 
định. 

5. Thanh lý, nhượng, bán tài sản cố định: 

a) Quỳ được quyền chủ động nhượng bán, thanh lý tài sản cố định đã hư 
hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không có nhu cầu sử dụng hoặc không sử dụng được; 

b) Cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản 
cố định của Quỹ là cấp có thẩm quyền quyết định việc thanh lý, nhượng, bán tài 
sản cố định; 
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c) Trình tự, thủ tục thanh lý, nhượng bán tài sản cố định của Quỹ thực hiện 
theo quy định của pháp luật áp dụng đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

6. Kiểm kê tài sản và đánh giá lại tài sản cố định: 

a) Quỹ phải tổ chức kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất để xác định số lượng tài 
sản cố định trong các trường hợp: Khi khóa sổ kế toán để lập báo cáo tài chính 
năm; sau khi xảy ra thiên tai, địch họa hoặc vì lý do nào đó gây ra biến động tài 
sản của Quỳ; theo quy định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

b) Đối với tài sản thừa, thiếu, phải xác định rõ nguyên nhân, ừách nhiệm 
của tổ chức và cá nhân có liên quan và xác định mức bồi thường vật chất theo 
quy định tại Điều 8 Thông tư này; 

c) Quỳ thực hiện đánh giá lại tài sản cố định theo quyết định của cơ quan 
Nhà nước có thẩm quyền hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật; 

d) Việc đánh giá lại tài sản cố định và xử lý hạch toán đối với các khoản 
chênh lệch tăng hoặc giảm giá trị do đánh giá lại tài sản thực hiện theo quy định 
đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 
100% vổn điều lệ. 

Điều 8. Xử lý tổn thất tài sản của Quỹ 

Khi bị tổn thất về tài sản, Quỹ phải xác định nguyên nhân, trách nhiệm và 
xử lý như sau: 

1. Xác định rõ các nguyên nhân khách quan (thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, 
tai nạn bất ngờ, rủi ro chính trị) và nguyên nhân chủ quan. 

2. Nếu do nguyên nhân chủ quan thì người gây ra tổn thất phải bồi thường; 
Hội đồng quản lý Quỹ quyết định hoặc ủy quyền cho Giám đốc Quỹ quyết định 
mức bồi thường theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về quyết định 
của mình. 

3. Nếu tài sản đã mua bảo hiểm thì xử lý theo quy định của pháp luật về 
bảo hiểm. 

4. Giá trị tổn thất sau khi đã bù đắp bằng tiền bồi thường của cá nhân, tập 
thể và tổ chức bảo hiểm, nếu thiếu được hạch toán vào chi phí trong kỳ của Quỹ. 
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CHƯƠNG III 
LÃI SUẤT CHO VAY VÀ PHÍ ỦY THÁC CHO VAY 

Điều 9. Lãi suất cho vay của Quỹ 

1. Lãi suất cho vay của Quỹ không vượt quá 90% lãi suất cho vay thương 
mại cùng kỳ hạn của: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, 
Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại 
cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

2. Lãi suất cho vay thương mại từng kỳ hạn được xác định trên cơ sở bình 
quân số học lãi suất cho vay cùng kỳ hạn đổi với doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ưu 
tiên của 04 (bốn) ngân hàng thương mại quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Bộ Tài chính công bố lãi suất cho vay của Quỹ trong từng thời kỳ phù 
hợp với diễn biến lãi suất của thị trường. Trường hợp lãi suất cho vay thương mại 
cùng kỳ hạn nêu tại khoản 2 Điều này có biến động lớn, Hội đồng quản lý Quỹ 
báo cáo Bộ Tài chính để xem xét, điều chỉnh lãi suất cho phù họp. 

4. Lãi suất cho vay được ghi trong hợp đồng tín dụng. Mức lãi suất cho vay 
đổi với từng khoản giải ngân được áp dụng theo lãi suất cho vay công bố tại thời 
điểm gần nhất và không thay đổi trong thời hạn vay vốn. 

5. Việc điều chỉnh tăng, giảm lãi suất đối với một sổ khoản vay đã giải 
ngân do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính. 

6. Lãi suất nợ quá hạn đối với mồi khoản giải ngân bằng 150% lãi suất 
cho vay trong hạn đối với từng khoản giải ngân đó. 

Điều 10. Phí ủy thác cho bên nhận ủy thác 

1. Khi nhận ủy thác từ Quỹ, bên nhận ủy thác được hưởng phí ủy thác theo 
quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về ủy thác và nhận ủy thác của các 
tổ chức tín dụng. 

2. Phí ủy thác cho bên nhận ủy thác do Quỳ thỏa thuận với bên nhận ủy 
thác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về ủy thác và nhận ủy 
thác của các tổ chức tín dụng. 

CHƯƠNG IV 
QUẢN LÝ DOANH THU, CHI PHÍ YÀ PHÂN PHỎI 

KÉT QUẢ TÀI CHÍNH 

Điều 11. Doanh thu của Quỹ 

Doanh thu của Quỹ là khoản phải thu phát sinh trong kỳ, bao gồm: 
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1. Thu lãi từ hoạt động ủy thác cho vay. 

2. Thu từ hoạt động tài chính. 

a) Thu lãi tiền gửi; 

b) Thu từ phí quản lý các nguồn viện trợ, hồ trợ, tài trợ, đóng góp (nếu có). 

3. Thu nhập khác 

a) Thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản; 

b) Thu tiền bảo hiểm được bồi thường (phần còn lại sau khi đã bù đắp tổn 
thất xảy ra); 

c) Thu phạt vi phạm hợp đồng kinh tế; 

d) Thu từ các khoản nợ đã xóa bàng quỹ dự phòng rủi ro nay thu hồi được; 

đ) Thu từ chênh lệch tỷ giá (nếu có); 

e) Thu từ các hoạt động tăng cường năng lực, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quỹ theo quy định tại Điều lệ tố chức và 
hoạt động của Quỹ; 

g) Các khoản thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

4. Quỹ có trách nhiệm thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thu theo chế 
độ quy định. 

Điều 12. Chi phí của Quỹ 

Chi phí của Quỹ là các khoản chi phí phát sinh trong kỳ cần thiết cho hoạt 
động của Quỹ, tuân thủ nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí, có đầy đủ 
hóa đon, chứng từ hợp lệ theo quy định của pháp luật, bao gồm: 

1. Chi phí hoạt động nghiệp vụ 

a) Chi phí cho khoản vốn vận động, tiếp nhận tài trợ từ các to chức; cá nhân 
trong và ngoài nước (nếu có); 

b) Chi trả phí dịch vụ ủy thác theo hợp đồng ủy thác; 

c) Chi trích lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng theo quy định Thông tư này; 

d) Chi bảo hiểm theo quy định của pháp luật; 

đ) Chi chênh lệch tỷ giá (nếu có); 

e) Các chi phí hoạt động nghiệp vụ khác. 

2. Chi từ hoạt động tài chính: Các khoản chi liên quan đến hoạt động gửi 
tiền tại các ngân hàng thương mại và các chi phí khác. 

3. Chi cho cán bộ, nhân viên thực hiện theo chế độ của Nhà nước quy định 
đổi với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 
100% vốn điều lệ: 
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a) Chi tiền lương, tiền công, các khoản chi mang tính chất tiền lương, tiền 
công cho cán bộ, nhân viên của Quỹ; 

b) Chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho cán bộ của 
Quỹ; 

c) Chi thù lao cho thành viên không chuyên trách tham gia Hội đông quản 
lý Quỳ; 

d) Chi các khoản chi ăn ca, chi lao động nữ, chi bảo hộ lao động, chi trang 
phục giao dịch, chi trợ cấp thôi việc cho người lao động; 

đ) Chi công tác phí cho cán bộ, viên chức và người lao động của Quỹ đi 
công tác trong và ngoài nước; 

e) Các khoản chi khác cho cán bộ, nhân viên theo quy định của pháp luật. 

3. Chi phí quản lý của Quỹ 

a) Chi khấu hao tài sản cố định theo quy định của pháp luật; chi mua bảo 
hiếm tài sản; chi sửa chữa, bảo dưỡng tài sản; chi mua sắm công cụ lao động 
(đối với tài sản thuộc quyền quản lý của Quỹ); 

b) Chi bù đắp tổn thất tài sản theo quy định; 

c) Chi phí thuê tài sản, thiết bị phục vụ hoạt động của Quỷ; 

d) Chi hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo cán bộ Quỹ theo quy định của 
Nhà nước đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước 
nắm giữ 100% vốn điều lệ. Quỳ được chi hỗ trợ tiền ăn, thuê chỗ nghỉ, tiền 
phương tiện đi lại cho đại biểu tham dự theo chế độ Nhà nước quy định; 

đ) Chi phí tuyên truyền, in ấn tài liệu, lễ tân, giao dịch, đối ngoại, tiếp 
khách, hội nghị, quảng cáo theo quy định của pháp luật; 

e) Chi cho công tác kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán đối với hoạt động Quỹ; 

g) Chi hỗ trợ cho các hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể của Quỹ Phát 
triến doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

h) Chi về điện nước, vệ sinh cơ quan, bảo vệ môi trường, y tế cơ quan; 

i) Các khoản chi phí quản lý theo quy định của pháp luậtễ 

4. Các khoản chi phí khác theo quy địĩih của pháp luật. 

5. Định mức chi phí quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này được thực 
hiện theo quy định của pháp luật đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên do Nhà nước nắm giữ 100% vổn điều lệề Trường hợp pháp luật chưa có quy 
định, Quỹ căn cứ vào khả năng tài chính xây dựng định mức, quyết định việc chi 
tiêu đảm bảo phù hợp, hiệu quả và chịu trách nhiệm trước pháp luật. 
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Điều 13. Các khoản chi không được hạch toán vào chi phí hoạt động 
của Quỹ 

1. Các khoản thiệt hại đã được Nhà nước hỗ trợ hoặc cơ quan bảo hiếm, 
bên gây thiệt hại bồi thường. 

2. Các khoản chi phạt do vi phạm hành chính, bao gồm: Vi phạm pháp luật 
giao thông; vi phạm pháp luật kế toán thống kê và các khoản vi phạm hành chính 
khác theo quy định của pháp luật. 

3. Các khoản chi không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ, hợp pháp. 

4. Các khoản chi thuộc nguồn kinh phí khác đài thọ. 

Điều 14. Kct quả tài chính 

1. Kết quả tài chính của Quỹ được xác định là số chênh lệch giữa tổng số 
thu nhập và tổng sổ chi phí họp lý, hợp lệ phát sinh trong năm tài chính. 

2. Kết quả tài chính trong năm có lãi khi chênh lệch giừa tổng số thu nhập 
và tống sô chi phí phát sinh trong năm tài chính có kết quả dương (+). 

3. Kết quả tài chính trong năm bị lỗ khi chênh lệch giữa tổng số thu nhập 
và tông số chi phí phát sinh trong năm tài chính có kêt quả âm (")ể 

Điều 15. Phân phối kết quả tài chính và chuyển lỗ 

1. Khi kết quả tài chính trong năm có lãi, sau khi trả tiền phạt do vi phạm 
các quy định của pháp luật và bù đắp khoản lỗ từ những năm trước (nếu có), số 
còn lại coi như 100% được phân phối như sau: 

a) Trích 30% vào Quỹ đầu tư phát triển; 

b) Trích Quỳ phúc lợi và Quỹ khen thưởng: 

- Trường hợp hoàn thành kế hoạch hoạt động năm do Hội đồng quản lý 
Quỳ phê duyệt vào đầu năm thì Quỹ được trích hai Quỹ phúc lợi và Quỳ khen 
thưởng tối đa bằng 03 tháng lương thực hiện trong năm; 

- Trường hợp không hoàn thành kể hoạch hoạt động năm do Hội đồng 
quản lý Quỹ phê duyệt vào đầu năm thì Quỹ được trích hai Quỹ phúc lợi và Quỹ 
khen thưởng tối đa bằng 02 tháng lương thực hiện trong năm; 

c) Số còn lại sau khi trích lập các quỹ trên sẽ được trích tiếp vào quỹ đầu 
tư phát triển. 

2. Khi kết quả tài chính trong năm bị lỗ, Quỹ dược chuyển lỗ sang năm 
sau, thời gian được chuyên lô tính liên tục không quá 5 năm kê từ năm tiếp sau 
năm phát sinh lỗ. Trường hợp sau 05 năm nếu Quỹ không chuyển hết lỗ, Hội 
đồng quản lý Quỹ báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ 
xem xét, quyết định. 

Điều 16ề Mục đích sử dụng các Quỹ 

1. Quỹ đầu tư phát triển được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ. 
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2. Quỳ khen thưởng: 

a) Quỹ khen thưởng được sử dụng để thưởng định kỳ hoặc đột xuất cho cá 
nhân, tập thể của Quỳ có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ mang 
lại hiệu quả cao cho hoạt động của Quỹ; thưởng cho tập thể, cá nhân trong và 
ngoài Quỹ tham gia đóng góp hiệu quả vào quá trình hoạt động của Quỳ; 

b) Hội đồng quản lý Quỹ hướng dẫn định mức chi khen thưởng cho từng 
đối tượng để Quỳ thực hiện. 

3. Quỹ phúc lợi: 

a) Quỹ phúc lợi được sử dụng để chi cho các hoạt động thế thao, văn hoá, 
phúc lợi công cộng của tập thể cán bộ, viên chức của Quỳ; Chi trợ cấp khó khăn 
thường xuyên, đột xuất cho cán bộ, viên chức Quỹ; Chi đầu tư xây dựng hoặc 
sửa chữa các công trình phúc lợi của Quỹ; 

b) Giám đốc Quỹ lập kế hoạch sử dụng Quỹ phúc lợi trong năm và trình 
Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt sau khi thong nhất với Ban chấp hành Công 
đoàn của Quỹ. 

CHƯƠNG V 

CHÉ Độ KÉ TOÁN, KIẺM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Điều 17. về hạch toán kế toán • 
1. Trong thời hạn một năm kể từ khi đi vào hoạt động, Quỹ áp dụng chê độ 

kế toán theo quy định hiện hành đối với Quỹ Đầu tư phát triển địa phương. Sau 
thời gian nêu trên, Quỹ thực hiện chế độ kế toán theo hướng dẫn của Bộ Tài 
chính. 

2. Năm tài chính của Quỹ được tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 
12 hàng năm. 

Điều 18. Báo cáo tài chính và cung cấp thông tin 

1. Quỹ có trách nhiệm lập và gửi các báo cáo tài chính quý, năm cho Bộ Ke 
hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính, gồm: 

a) Bảng cân đối kế toán; 

b) Báo cáo kết quả hoạt động; 

c) Bản thuyết minh báo cáo tài chính; 

d) Báo cáo tình hình ủy thác cho vay theo Phụ lục 1 đính kèm Thông tư 
này; 

đ) Báo cáo tình hình thu chi tài chính; Báo cáo tình hình phân phổi chênh 
lệch thu chi và sử dụng các quỹ theo Phụ lục 2, Phụ lục 3 đính kèm Thông tư 
này; 

e) Báo cáo quyết toán tài chính năm; 
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g) Báo cáo tài chính năm đấ được kiểm toán theo quy định tại Thông tư này. 

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt báo cáo tài chính năm quy định tại 
điếm e, khoản 1 Điều này. 

3. Thời hạn gửi báo cáo: 

a) Báo cáo quý gửi chậm nhất sau 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý; 

b) Báo cáo năm được gửi chậm nhất là sau 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm 
tài chính; 

c) Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm của Quỹ do tổ chức 
kiếm toán độc lập thực hiện được gửi chậm nhất là sau 120 ngày kể từ ngày kết 
thúc năm tài chính. 

4. Quỳ có trách nhiệm cung cấp thông tin, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của 
Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước theo quy định 
của pháp luật hiện hành. 

Điều 19. Kiểm toán và công khai tài chính 

1. Quỹ thực hiện chế độ kiểm toán nội bộ theo quy định. 

2. Báo cáo tài chính năm của Quỹ phải được kiểm toán bởi cơ quan kiểm 
toán nhà nước. Trường hợp cơ quan kiểm toán nhà nước không có kế hoạch kiếm 
toán Quỹ thì báo cáo tài chính năm của Quỹ phải được kiếm toán bởi một tố chức 
kiêm toán độc lập theo quỵ định của pháp luật. Ket quả và báo cáo kết quả thực 
hiện kiêm toán Báo cáo tài chính năm của Quỹ phải được gửi cho Bộ Ke hoạch 
và Đầu tư, Bộ Tài chính. 

3. Quỹ thực hiện công khai tài chính theo quy định của pháp luật. 

Điều 20ẵ Lập kế hoạch tài chính năm 

1. Quỹ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tài chính năm để trình Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư phê duyệt và gửi Bộ tài chính đế theo dõi. Nội dung kế hoạch tài 
chính của năm tiếp theo gồm: 

a) Kế hoạch nguồn vốn và sử dụng vốn tài trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

b) Ke hoạch tài chính bao gồm các nội dung quy định tại các Phụ lục 4, Phụ 
lục 4a, Phụ lục 4b kèm theo Thông tư này. 

2. Trước ngày 01 tháng 12 hàng năm, Hội đồng quản lý Quỹ trình Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư phê duyệt kế hoạch tài chính năm làm căn cứ triến khai, thực 
hiện. 

CHƯƠNG VI 
TRẢ CH NHIỆM CỦA CÁC cơ QUAN 

Điều 21. Trách nhicm của Bô Tài chính 
• • 

1. Thực hiện các trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều 15 Quyết đinh số 
601/QĐ-TTg. 
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2. Sửa đổi, bổ sung chế độ quản lý tài chính đổi với Quỹ (khi cần thiết). 

3. Thực hiện giám sát, kiểm tra và thanh tra việc chấp hành pháp luật về 
tài chính, việc thực hiện kế hoạch tài chính thông qua chế độ báo cáo và quy 
định của pháp luật về thanh tra. 

Điều 22ễ Trách nhiệm của Quỹ 

1. Quỳ chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tổ chức, hoạt động, quan 
lý, sử dụng và bảo toàn vốn, tài sản của Nhà nước do Quỹ quản lý, sử dụng. 

2. Tuân thủ chế độ quản lý tài chính theo quy định tại Thông tư này và các 
văn bản pháp luật có liên quan. 

3. Căn cứ vào hướng dẫn tại Thông tư này, các văn bản quy định về chế 
độ tài chính của Nhà nước, ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về quy chế quản 
lý tài chính nội bộ; Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro; các Quy chế 
nghiệp vụ. 

CHƯƠNG VII 
TỎ CHỬC THựC HIỆN • • 

Diều 23. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Oi/lO/2015 và áp dụng từ 
năm tài chính 2015. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cư 
quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./. 

lận: jj Nơi Iili(in: 
-  Thú  tướng  Chính  phủ ;  các  P Ỉ1Ó TTCP 
-  Vãn  phòng  Trung  ương  và  các  Ban  của  Đảng ;  
-  Văn  phòng  Tổng  Bí  Thư;  Văn  phòng  Quốc  hộ i ;  
-  Văn  phòng  Chủ  t ịch  nước ;  
-  Viện  Kiềm sá t  nhân  dân  tố i  cao ;  Tòa  án  nhân  dân  TC;  
-  Ban  ch ỉ  dạo  TW về  p l iòng  chống  tham nhũng ;  
-  Các  Bộ ,  co  quan  ngang  Bộ , cơ  quan  thuộc  Ch ính  phù ;  
-  Cơ  quan  Trung  ương  của  các  đoàn  thể ;  
-  Kiểm toán  nhà  nước ;  Công  báo ;  
-  VVcbs i t e  Ch ính  phù ;  Webs i t e  Bộ  Tài  ch ính  
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các  t ình ,  thành  phố  t rực  thuộc  Trung  ương ;  
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