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

Số: 42/2011/TT-BTC 
Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2011

THÔNG TƯ 
Quy định chế độ quản lý tài chính 

Quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế

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

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

Căn cứ Quyết định số 195/2003/QĐ-TTg ngày 18/9/2003 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc thành lập Quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh 
tế;

Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ hỗ trợ các hoạt động 
ngoại giao phục vụ kinh tế như sau:

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Thông tư này quy định việc quản lý tài chính của Quỹ hỗ trợ các hoạt 
động ngoại giao phục vụ kinh tế (sau đây gọi tắt là Quỹ) được thành lập theo 
Quyết định 195/2003/QĐ-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính 
phủ.

Điều 2: Nguyên tắc hoạt động tài chính của Quỹ

1. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Quỹ có tư cách pháp 
nhân, có tài khoản và con dấu riêng. Quỹ mở tài khoản tiền đồng Việt Nam và 
ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước hoặc tại các ngân hàng thương mại trong nước để 
tiếp nhận và sử đụng đối với nguồn kính phí do ngân sách nhà nước cấp, các 
khoản thu do cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đóng góp.

2. Quỹ hỗ trợ đối với các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế do các cơ 
quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện, hoặc do các cơ quan, đơn vị 
trong nước thuộc Bộ Ngoại giao thực hiện nhằm hỗ trợ các cơ quan đại diện



Việt Nam ở nước ngoài tri ể n khai các hoạt động ngoại giao kinh tế (sau đây gọi 
chung là các cơ quan sử dụng Quỹ).

2 Quỹ chỉ được sử đụng để chi cho các hoạt động phục vụ yêu 
c ầ u  m ởrộng và thúc đây quan hệ kinh tế đối ngoại, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, bảo hộ 
quyền và lợi ích kinh tế hợp pháp của các tổ chức, cá nhân Việt Nam theo các 
nhiệm vụ và đề án ngoại giao phục vụ kinh tế được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt bố trí kinh phí; không sử đụng Quỹ để chi cho các hoạt động nghiệp vụ 
thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước 
ngoài và các cơ quan, đơn vị trong nước thuộc Bộ Ngoại giao.

Điều 3: Nguồn tài chính của Quỹ, bao gồm:

1 Kinh phí đo ngân sách Nhà nước cấp:

Ngân sách Nhà nước cấp kinh phí ban đầu là mười sáu tỷ (16 tỷ đ ồ n g
Việt Nam: kinh phí nhà nước cấp hàng năm theo dự  toán được cấp có thẩm
quyền phê duyệt.

2 Nguồn thu từ các hoạt động của Quỹ:

a) tiền và tài sản đo các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện 
đóng góp, tài trợ cho Quỹ phù hợp với qui định của pháp luật. Đối với các khoản 
đóng góp của tổ chức, cá nhân cho Quỹ thông qua Cơ quan đại điện Việt Nam ở 
nước ngoài được phép thu vào Quỹ tạm giữ tại Cơ quan đại điện Việt Nam ở 
nước ngoài hoặc tại Văn phòng Quỹ.

b) Đóng góp của các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước đối với các 
dịch vụ mà các cơ quan sử đụng Quỹ cung cấp như: xác minh, thẩm định đối 
tác, hồ trợ ký kết hợp đồng, cung cấp thông tin, tư vấn và các dịch vụ khác.

c ) Thu lài từ tài khoản tiền gửi, các khoản thu hợp pháp khác (nếu có).

Điều 4: Nội dung sử dụng của Quỹ

1 Hoạt động quảng bá giới thiệu về đất nước, nhằm nâng cao hình ảnh vã 
vị thể  của Việt Nam, tạo cơ hội để xúc tiến đầu tư, thương mại, d u  l ị c h  
khẩu lao động và vận động viện trợ.

2. Hoạt dộng thiết lập, mở rộng quan hệ với chính giới, tài giới, tranh thu 
các đối tác nước ngoài nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế đối ngoại.

3. Hoạt động hỗ trợ các cơ quan, doanh nghiệp ta tìm hiểu, tìm kiếm thị 
trương và các cơ hội kinh doanh; hỗ trợ tổ chức sự kiện xúc tiến kinh tế đối 
ngoaị xác minh, thẩm định đối tác nước ngoài, cung cấp thông tin, giải quyết 
các tranh chấp trong kinh tế đối ngoại.



4. Hoạt động thu thập thông tin về kinh tế, khoa học, công nghệ, giáo dục, 
đào tạo nhân lực có giá trị, hỗ trợ nghiên cứu, tham mưu xây dựng chính sách 
phát triển kinh tế.

5. Hoạt động hỗ trợ mời chuyên gia, học giả trong và ngoài nước tham gia 
đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác ngoại giao phục 
vụ kinh tế.

6. Xuất bản và cung cấp các ấn phẩm phục vụ cho thông tin tuyên truyền 
kinh tế đối ngoại.

7. Khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công 
tác ngoại giao phục vụ kinh tế.

8. Các hoạt động khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

9. Các hoạt động hỗ trợ khác phủ hợp với tôn chỉ và mục đích của Quỹ.

10. Chi cho công tác quản lý Quỹ.

Các nội dung sử dụng từ Quỹ nêu tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 điều 
này được thực hiện theo chế độ, định mức chi tiêu tài chính hiện hành của Nhà 
nước; cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ, dự án ngoại giao phục vụ kinh tế phải 
lập dự toán chi tiết trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện. Nội 
dung sử dụng Quỹ quy định tại khoản 10 thực hiện theo quy định tại Điều 6 
Thông tư này.

Điều 5: Quy định thẩm quyền duyệt chi

1. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí Quỹ 
hàng năm trên cơ sở kế hoạch ngân sách đã được Bộ Tài chính thẩm định.

2. Trên cơ sở kế hoạch sử dụng kinh phí Quỹ đã được phê duyệt, Giám 
đốc Quỹ có trách nhiệm triển khai và hướng dẫn các cơ quan sử dụng Quỹ thực 
hiện theo tinh thần tiết kiệm và có hiệu quả.

Thủ trưởng các cơ quan sử dụng kinh phí Quỹ chịu trách nhiệm quản lý 
và sử dụng kinh phí Quỹ được cấp để triển khai các hoạt động theo kế hoạch đã 
được Lãnh đạo Bộ Ngoại giao phê duyệt, tuân thủ Quy chế quản lý Tài chính 
Quỹ và các quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Trường hợp phát sinh nhiệm vụ đột xuất ngoài kế hoạch hoặc nhiệm vụ 
đã đăng ký nhưng nhu cầu kinh phí sử dụng vượt quá hạn mức đã được Quỹ cấp, 
Thủ trưởng cơ quan sử dụng Quỳ có trách nhiệm báo cáo Giám đốc Quỹ xem 
xét. Thẩm quyền quyết định mỗi vụ việc như sau:

a) Với dự toán từ 10.000 USD trở xuống. Giám đốc Quỹ quyết định.

b) Với dự toán trên 10.000 USD, Giám đốc Quỹ báo cáo Bộ trưởng Ngoại 
giao quyết định.
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4. Trường hợp Quỹ chưa kịp cấp kinh phí đối với các hoạt động ngoại 
giao kinh tế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì Thủ trưởng cơ quan sử 
dụng Quỹ quyết định tạm ứng kinh phí từ nguồn tài chính hiện có của đơn vị để 
thực hiện và có trách nhiệm hoàn trả kịp thời số tiền đã tạm ứng chi sau khi nhận 
được kinh phí từ Quỹ.

Điều 6: Chi hoạt động quản lý Quỹ, bao gồm:

Quỹ được sử đụng tối đa 8% tổng số kinh phí Quỹ được ngân sách nhà 
nước duyệt cấp hàng năm để chi cho các hoạt động quản lý Quỹ. Tỷ lệ trích để 
chi cho các hoạt động quản lý Quỹ sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình 
thực tế theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và sự chấp thuận của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính.

Nội dung chi hoạt động quản lý Quỹ, bao gồm:

1. Chi phụ cấp đối với chức đanh Giám đốc Quỹ theo chế độ kiêm nhiệm 
qui định tại Thông tư số 78/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ 
hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức. 
Vỉ ôn chức kiêm nhiệm chức đanh lãnh đạo đứng đàu cơ quan, đơn vị khác.

2. Chi lương, bảo hiểm và phụ cấp theo quy định của pháp luật cho cán 
bộ. nhân viên hợp đồng (nếu có) của Quỹ.

3. Chi trả tiền làm thêm giờ (nếu có) theo chế độ quy định hiện hành.

4. Chi cho hoạt động tuyên truyền để vận động tài trợ Quỹ.

5. Chi cho các hoạt động đoàn ra, đoàn vào phục vụ công tác vận động tài 
trợ Quỹ; công tác quản lý Quỹ (kiểm tra thường xuyên, định kỳ hàng năm) việc 
sử dụng Quỹ tại các Cơ quan đại điện Việt Nam ở nước ngoài.

6. Chi mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng tài sản cố định phục vụ hoạt động
của quỹ

7. Chi cho hoạt động lễ tân, mua văn phòng phẩm, chi thanh toán dịch vụ 
công cộng phục vụ hoạt động của Quỹ.

8 Chi khen thưởng định kỳ, đột xuất cho các tổ chức, cá nhân có công 
vận động hoặc trực tiếp đóng góp vào Quỹ hoặc có thành tích trong hoạt động 
của quỹ. Việc trích lập, quản lý và sử đụng Quỹ thi đua, khen thưởng thực hiện 
theo thông tư của Bộ Tài chính hướng đẫn Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 
15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều cua Luật Thi 
dua. Khen thưởng. Nguồn trích Quỹ thi đua, khen thưởng từ kinh phí hoạt động 
quản lý Quỹ và do Bộ Ngoại giao giao trong đự toán ngân sách hàng năm của 
q u ỹ

*■). Các khoản chi hợp pháp khác phục vụ cho công tác quản lý Quỹ
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Các nội dung chi nêu trên được thực hiện theo chế độ, định mức chi tiêu 
tài chính hiện hành của Nhà nước; Giám đốc Quỹ quyết định chuẩn chi và chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về quyết định cùa mình.

Điều 7: Lập dự toán, phân bổ dự toán, quyết toán và cơ chế sử dụng
Quỹ

1. Lập đự toán và phân bổ đự toán Quỹ:

a) Hàng năm Quỹ căn cứ vào các mục tiêu, nhiệm vụ ngoại giao kinh tế 
và yêu cầu cụ thể của các cơ quan sử dụng Quỹ trong việc thực hiện các nhiệm 
vụ ngoại giao kinh tế, tổng hợp, lập dự toán kinh phí gửi Bộ Ngoại giao để tảng 
hợp chung vào dự toán của Bộ Ngoại giao gửi cơ quan có thẩm quyền theo qui 
định của Luật Ngằn sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật.

b) Căn cứ vào dự toán được cấp có thẩm quyền giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại 
giao dự kiến phương án phân bổ dự toán kinh phí cho Quỹ (kèm theo thuyết 
minh nội dung sử dụng Quỹ theo từng dự án, theo nhiệm vụ cụ thể ngoại giao 
phục vụ kinh tế), theo đơn vị sử đụng ngân sách gửi Bộ Tài chính thẩm tra theo 
quy định.

Căn cứ dự toán được Bộ Ngoại giao phân bổ (theo từng đơn vị sử dụng 
ngân sách), Quỹ thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước để chi cho công tác 
quản ]ý Quỹ và tiến hành cấp kinh phí cho các cơ quan sử dụng Quỹ theo kế 
hoạch thực hiện dự án, nhiệm vụ cụ thể đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong năm điều hành ngân sách nếu có phát sinh việc điều chỉnh tăng, 
giảm dự toán giữa các đơn vị sử dụng ngân sách, Quỹ có trách nhiệm tổng hợp 
nhu cầu điều chỉnh kinh phí, báo cáo Bộ Ngoại giao, để gửi Bộ Tài chính thẩm 
tra theo quy định.

2. Quyết toán Quỹ:

a) Hàng năm Quỹ có trách nhiệm quyết toán kinh phí sử dụng theo quy 
định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định khác của Nhà nước về quyết 
toán kinh phí có liên quan đến hoạt động của Quỹ. Các cơ quan sử dụng Quỹ có 
trách nhiệm báo cáo quyết toán kinh phí đã sử dụng, đồng thời gửi các chứng từ 
chi tiêu (bản gốc) về Văn phòng Quỹ để kiểm tra, xét duyệt và tổng hợp báo cáo 
quyết toán gửi Bộ Ngoại giao.

b) Bộ Ngoại giao cỏ trách nhiệm xét duyệt quyết toán thu, chi của Quỹ và 
tổng hợp chung trong báo cáo quyết toán hàng năm của Bộ Ngoại giao gửi Bộ 
Tài chính thẩm định theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản 
hướng dẫn.

Kinh phí của Quỹ cuối năm không sử dụng hết, được phép chuyển san2 
năm sau để sử dụng theo đúng mục đích, nội dung sử dụng Quỹ đã qui định. Căn
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cụ kết quả đối chiếu số dư, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch có trách nhiệm thực 
hiện chuyển số dư ngân sách năm trước sang năm sau theo quy định hiện hành.

3 Cơ chế sử dụng Quỹ:

a)  Trên cơ sở kế hoạch chi hàng năm đã được phân bổ, Giám đốc Quỹ có 
trách nhiệm và hướng dẫn các cơ quan sử dụng Quỹ thực hiện việc quản lý và sư 
dụng kinh phí đúng mục đích, theo đúng nhiệm vụ ngoại giao phục vụ kinh tế đà 
được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phê duyệt; phù hợp với pháp luật Việt Nam, tuân 
thủ các quy định về quản lý tài chính hiện hành, quy định về quản lý tài chính 
Quỹ và quy chế về tổ chức, hoạt động của Quỹ.

b) Thủ  trưởng cơ quan sử dụng Quỹ chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
việc quản lý sử dụng kinh phí và tính hợp pháp của chứng từ chi tiêu. Do tính 
chất đặc thù những khoản chi cho công tác ngoại giao kinh tế như hoạt động vận 
động đối tác. mua thông tin có giá trị, hoặc các khoản chi đặc biệt khác trong 
trường hợp không thể có chứng từ chi (biên nhận, hóa đơn) thì khi lập phiếu chỉ 
tư Quỹ phải có đủ chữ ký của Thủ trưởng hoặc người được Thủ trưởng cơ quan 
sư dụng Quỹ ủy nhiệm nhận tiền và kế toán. Người được ủy quyền thực hiện các 
hoạt động nói trên phải chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật.

Các cơ quan sử dụng Quỹ không được chi tiêu kinh phí Quỹ cho các hoại 
động không đúng quy định của Thông tư này.

Điều 8: Công tác kế toán và quản lý Quỹ

1 Quỹ phải tổ chức công tác kế toán, hạch toán theo quyết định số 
19/2006/ QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành về 
“Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp”.

2 Quỹ thực hiện hạch toán riêng phần hoạt động nghiệp vụ chi cho hoạt 
động quản lý của quỹ.

3 Quỹ tổ chức hạch toán riêng đế theo dõi các khoản đóng góp của các cá 
nhân, tổ chức trong và ngoài nước cho Quỹ thông qua Cơ quan đại diện Việt 
Nam ở nước ngoài hoặc tại Văn phòng Quỹ.

4 Đồng tiền hạch toán Quỹ: Hạch toán, quyết toán bàng tiền đồng Việt
Nam

5 Trường hợp sử dụng bằng ngoại tệ: Bộ Tài chính cấp trực tiếp thì áp 
dụng tỷ giá hạch toán - kế toán của Bộ Tài chính cồng bố hàng tháng; trường 
hợp mua ngoại tộ tại ngân hàng thì thực hiện tỷ giá qui đổi ngoại tệ theo chứng 
từ ngân hàng tại thời điểm mua ngoại tệ.

6. Giám đốc Quỹ và Thủ trưởng các cơ quan sử dụng Quỹ chịu trách 
nhiệm nước pháp luật về việc chỉ tiêu theo đúng chính sách, chế độ và qui định 
từ thông tư này



Quỹ có trách nhiệm kiểm tra các chứng từ chi của các cơ quan sử dụng 
Quỹ, nhằm bảo đảm việc chi tiêu phải phù hợp với mục tiêu, nội dung công việc 
ngoại giao phục vụ kinh tế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

7. Quỹ chấp hành các qui định hiện hành của nhà nước về kiểm tra, thanh 
tr a  các hoạt động tài chính của Quỹ. Các chứng từ, sổ kế toán được lưu theo quy 
định hiện hành và theo quy chế tài liệu mật.

Điều 9: Tổ chức thực hiện

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2011, thay thế Quyết định số 
1009/QĐ-BTC ngày 30/3/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành 
Quy chế quản lý tài chính Quỹ Hỗ trợ các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế. 
Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan sử dụng Quỹ thực hiện 
quy định tại Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, Bộ Ngoại giao có 
trách nhiệm phản ánh kịp thời với Bộ Tài chính để hướng dẫn giải quyết./.

Nơi nhận :
-  B an B í thư;
- Thủ tướng  C hính phủ; các Phó TTCP;
- Văn phòng Q uốc hội;
- Văn phòng C hủ tịch nước;
- VP TW  Đ ảng và các ban của Đ àng;
- Toà án nhân dân  tối cao;
- V iện K iểm  sát nhâsn dân tối cao;
- KTNN; VPBCDTW PCTN;
- Các Bộ. cơ  quan ngang Bộ, cơ  quan thuộc C hính p hủ
- C ơ  quan TW  của các hội, đoàn thể;
- HĐND, U BN D  c ác t ỉnh, TP trực thuộc T rung ương;
- Cục kiểm  tra  văn bản - Bộ Tư pháp;
- C ông báo;
- W ebsite Chính phú; W ebsite Bộ Tài chính;
- C ác đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu : VT, Vụ HCSN.
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