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Bộ TÀI CHÍNH

Số: 348/2016/TT-BTC

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

THÔNG Tư
Quy định quản lý tài chính thực hiện "Chương trình hỗ trợ ứng dụng,
chuyến giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế
xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025"
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của
Chính phủ quy định chi tiêt thi hành một sô điểu của Luật ngân sách nhà
nước;
.
Căn cứ Nghị định sổ 95/2014/NĐ-CP ngày 17 thảng 10 năm 2014 của
Chỉnh phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chỉnh đối với khoa học và công
nghệ;
Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23 thảng 12 năm 20ỉ3 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cảu tô chức của
Bộ Tài chính;
Thực hiện Quyết định sổ 1747/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2015
của Thủ tướng Chỉnh phủ vê phê duyệt "Chương trình hô trợ ứng dụng,
chuyên giao tiên bộ khoa học và công nghệ thúc đây phát triên kinh tê - xã
hội nông thôn, miên núi, vùng dân tộc thiếu sô giai đoạn 2016 - 2025
Theo đê nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp,
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dân quản lý tài
chính thực hiện "Chương trình hô trợ ứng dụng, chuyên giao tiên bộ khoa
học và công nghệ thúc đây phát triền kinh tế - xã hội nóng thôn, miên núi,
vùng dân tộc thiêu so giai đoạn 2016 - 2025
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này hướng dẫn quản lý tài chính thực hiện "Chương trình
hỗ trợ ứng dụng, chuyến giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đấy phát
triên kinh tê - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiếu số giai đoạn
2016 - 2025" được phê duyệt tại Quyết định sổ 1747/QĐ-TTg ngày 13 tháng
10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Chương trình).

2. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực
hiện và tham gia Chương trình; cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có liên
quan.
Điều 2ằ Kỉnh phí thực hiện Chương trình

1. Kinh phí thực hiện Chương trình được bảo đảm từ các nguồn:
a) Ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ được bổ trí trong dự
toán ngân sách nhà nước hàng năm, bao gồm:
- Nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân sách trung
ương để thực hiện các dự án thuộc Chương trình do trung ương trực tiếp quản
lý; các hoạt động chung và các nhiệm vụ thường xuyên thực hiện Chương
trình; hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương để thực hiện các dự án do
trung ương ủy quyền cho các địa phương thực hiện.
- Nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân sách địa
phương đế thực hiện các dự án tại địa phương; chi các hoạt động chung và các
nhiệm vụ thường xuyên thực hiện Chương trình tại địa phương.
b) Nguồn kinh phí khác, gồm:
- Kinh phí của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia thực hiện các
dự án thuộc Chương trình.
- Kinh phí huy động tò các nguồn họp pháp khác.
2. Ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương
đế thực hiện các dự án thuộc Chương trình theo nguyên tắc:
a) Đối với các địa phương khó khăn, chưa tự cân đối được ngân sách,
ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa không quá 50% mức kinh phí ngân sách
nhà nước hỗ trợ để thực hiện dự án.
b) Đối với các địa phương còn lại bố trí 100% từ nguồn ngân sách địa
phương đe thực hiện dự án.
Trong trường họp Thủ tướng Chính phủ có quy định mới về tỷ lệ hỗ trợ
có mục tiêu của ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương, mức hỗ trợ
quy định tại Thông tư sẽ được thực hiện theo quy định mới của Thủ tướng
Chính phủ.
3. Bộ Khoa học và Công nghệ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương thực hiện quản lý, sử dụng kinh phí nẸân sách nhà nước
thực hiện các dự án thuộc Chương trình có hiệu quả, lồng ghép với các
chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn và không trùng lặp với
các chương trình, dự án khác.
Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ và sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà
nước

1. Việc cân đổi nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo cơ cấu theo tỷ lệ
với các nguồn kinh phí khác quy định tại Điều 2 và Điều 5 của Thông tư này
theo nhiệm vụ được duyệtắ

2. Kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước được lập kế hoạch chi
tiết theo từng loại nguồn vốn cho cả giai đoạn thực hiện; được phân bố và sử
dụng theo tiến độ và cơ cấu trong dự toán của nhiệm vụ đã được phê duyệt.
3. Quy trình lập dự toán, phân bổ, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí
hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của Luật ngân
sách nhà nước và các văn bản có liên quan.
4. Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng kinh phí hỗ trợ từ nguồn
ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình đảm bảo đúng mục đích, đúng
quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu hiện hành và chịu sự kiếm
tra, kiếm soát của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Nguyên tắc sử dụng nguồn kinh phí khác

Tổ chức chủ trì, đơn vị quản lý các nhiệm vụ của Chương trình, đơn vị
quản ỉý kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình và các tổ chức, cá
nhân, doanh nghiệp tham gia thực hiện các dự án thuộc Chương trình có trách
nhiệm:
1. Huy động, sử dụng và giải ngân các nguồn kinh phí khác theo đúng
phương án huy động các nguồn tài chính, đảm bảo đúng tỷ lệ so với nguồn
ngân sách nhà nước quy định tại Điều 5 của Thông tư này theo nhiệm vụ
được duyệt.
2. Giám sát việc huy động, sử dụng, giải ngân các nguồn kinh phí khác
đúng tiến độ, cơ cấu và tổng mức quy định tại hợp đồng đã ký.
Chương II

NHỬNG QUY ĐỊNH cụ THẺ
Điều 5. Nội dung chi và định mức chi ngân sách nhà nước thực
hiện Chương trình

1. Chi thực hiện các dự án thuộc Chương trình
a) Chi điều tra khảo sát bổ sung để xây dựng dự án (nếu có): Thực hiện
theo quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016
của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụnẹ và quyết toán kinh
phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quôc giaẽ
b) Chi phân tích mẫu (nếu có): Thực hiện theo các định mức quy định
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp chưa có định mức cụ
thể, thực hiện thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự
toán được duyệt.
c) Chi mua sắm vật tư, nguyên, nhiên vật liệu thực hiện dự án; Chi mua
máy móc, thiết bị phục vụ trực tiêp và có tính quyêt định đên công nghệ
chuyến giao của dự án.
- Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 70% chi phí cho các nội dung quy
định tại điểm c, khoản 1, Điều 5 Thông tư này, nhưng không vượt quá mức
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ngân sách nhà nước hỗ trợ quy định tại khoản 2, Điều 2 Thông tư này để thực
hiện các dự án trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt
khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn thuộc
vùng dân tộc thiếu số và miền núi được xác định theo các văn bản quy định
tại phụ lục kèm theo Thông tư này.
- Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 50% chi phí cho các nội dung quy
định tại điểm c, khoản 1, Điều 5 Thông tư này, nhưng không vượt quá mức
ngân sách nhà nước hỗ trợ quy định tại khoản 2, Điều 2 Thông tư này đe thực
hiện dự án tại các khu vực còn lại.
d) Chi công lao động thực hiện dự án, bao gồm: Công lao động của cán
bộ hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ; công lao động của chủ nhiệm dự
án và cán bộ kỳ thuật tiếp nhận, triển khai công nghệ; công lao động pho
thông; công lao động của cán bộ khoa học trẻ, cán bộ tình nguyện đến làm
việc thường xuyên để hướng dẫn, chuyển giao công nghệ theo quy định tại
điểm c, khoản 2, mục III, Điều 1 Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13 tháng
10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình.
Mức chi công lao động thực hiện dự án được vận dụng theo quy định
tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm
2015 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây
dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và
công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây gọi là Thông tư số
55/2015/TTLT-BTC-BKHCN).
Việc xác định hệ số tiền công theo ngày, hệ số chức danh nghiên cứu,
hệ số lao động khoa học của các đối tượng thực hiện dự án được thực hiện
theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc các Bộ quản lý ngành,
lĩnh vực, các địa phương và các cơ quan có liên quan.
đ) Chi đào tạo cán bộ kỹ thuật cho địa phương, tập huấn kỹ thuật cho
nông dân, công nhân vận hành máy móc thiết bị và các cộng tác viên, tình
nguyện viên trực tiếp ở địa phương: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số
139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc
lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho
công tác đào tạo, bồi dường cári bộ công chức; Thông tư liên tịch số
04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 13 tháng 8 năm 2014 của Bộ Ke hoạch và
Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực
cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
e) Chi công tác phí, hội nghị, hội thảo: Thực hiện theo quy định tại
Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính
quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ
quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
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g) Chi kiểm tra đánh giá nghiệm thu ở địa phương; nghiệm thu mô
hình; chi quản lý chung dự án: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số
55/2015/TTLT-BTC-BKHCN.
h) Các khoản chi trực tiếp khác thực hiện dự án: Thực hiện theo các
quy định hiện hành về chế độ và định mức chi tiêu ngân sách nhà nước.
2ẳ Chi hoạt động thông tin tuyên truyền: Thực hiện theo các quy định
hiện hành về chế độ và định mức chi tiêu ngân sách nhà nước, thanh toán theo
hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được phê duyệt. Các nội
dung chi bao gồm:
a) Xây dựng và triển khai các chuyên đề giới thiệu về hoạt động của
Chương trình.
b) Phổ biến kiến thức khoa học trên các phương tiện thông tin đại
chúng ở trung ương và địa phương; đưa tin, viết bài trên các báo, tạp chí
chuyên ngành.
c) Xuất bản các ấn phẩm về tổng kết kinh nghiệm, những bài học từ
việc ứng dụng, chuyển giao, phổ biến, triển khai, nhân rộng mô hình và các
vấn đề khác của Chương trình.
d) Xây dựng cơ sở dữ liệu về công nghệ, chuyên gia phục vụ phổ biến
khoa học, chuyển giao công nghệ.
đ) Biên tập tài liệu bằng tiếng dân tộc phục vụ truyền thông, phổ biến
kiến thức khoa học và công nghệ cho đồng bào dân tộc thiểu số.
3. Chi quản lý chung thực hiện Chương trình
a) Chi tư vấn xác định nhiệm vụ, xét giao trực tiếp, kiểm tra, đánh giá
nghiệm thu chính thức ở trung ương đối với các dự án của Chương trình; chi
tổ chức hội thảo khoa học: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số
55/2015/TTLT-BTC-BKHCN.
b) Chi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ quản lý dự án, cán
bộ kỹ thuật chuyển giao công nghệ tại các vùng nông thôn, miền núi, vùng
dân tộc thiểu số: Thực hiện theo quy định tại Thông tư sổ 139/2010/TT-BTC
ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản
lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bôi
dưỡng cán bộ công chức; Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC
ngày 13 tháng 8 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng
dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và
vừa.
c) Chi công tác phí, tổ chức các hội nghị sơ két, tổng kết Chương trình:
Thực hiện theo quy định tại Thông tư sổ 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7
năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chê độ chi tô chức
các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
d) Chi tiền lương theo thang bảng lương Nhà nước quy định; tiền công;
các khoản đóng góp theo lương (bảo hiêm xã hội, bảo hiêm y tê, bảo hiêm

thất nghiệp, kinh phí công đoàn) đối với cán bộ, nhân viên làm việc tại đơn vị
quản lý kinh phí thực hiện Chương trình.
đ) Chi thanh toán dịch vụ công cộng (chi tiền điện, nước, thông tin liên
lạc, văn phòng phẩm): Thực hiện thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát
sinh trong phạm vi dự toán được phê duyệt.
e) Chi đoàn ra, đoàn vào: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số
102/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định chế
độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước
ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí; Thông tư số 01 /2010/TTBTC ngày 06 tháng 1 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu
đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tố chức các hội
nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước.
g) Chi mua sắm trang thiết bị, sửa chữa tài sản phục vụ hoạt động của
đơn vị quản lý kinh phí thực hiện Chương trình.
h) Chi điều tra, khảo sát (nếu cần) tại các địa phương, phục vụ cho việc
xây dựng và phê duyệt các dự án quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn đối với
phát triến kinh tế - xã hội ở địa phương theo yêu cầu của cơ quan quản ỉý
Chương trình có thẩm quyền: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số
109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập
dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra
thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia.
i) Các khoản chi khác phục vụ trực tiếp hoạt động chung của Chương
trình: Thực hiện theo các quy định hiện hành về chế độ và định mức chi tiêu
ngân sách nhà nước.
Điều 6ệ Lập dự toán ngân sách nhà nước, chấp hành ngân sách nhà
nước, kế toán, kiểm toán và quyết toán ngân sách nhà nước thực hiện
Chương trình

Việc lập dự toán ngân sách nhà nước, chấp hành ngân sách nhà nước,
kế toán, kiểm toán và quyết toán ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định
của Luật ngân sách nhà nước, Thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN,
Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30 tháng 12 năm
2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính quy định khoán chi thực
hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây
gọi là Thông tư số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC) và các quy định hiện hành.
Thông tư này quy định một số nội dung cụ thể như sau:
1. Căn cứ lập dự toán
a) Nhiệm vụ của các dự án thuộc Chương trình đã được cấp có thẩm
quyền phê duyệt; dự toán kinh phí của các dự án, chi tiết theo từng dự án, có
phân chia theo các nguồn kinh phí (ngân sách trung ương, ngân sách địa
phương, nguồn kinh phí khác), chi tiết từng năm theo tiến độ thực hiện dự án,
bao gồm: các dự án do trung ương trực tiếp quản lý và các dự án ủy quyền các
địa phương quản lý, có chi tiết theo từng địa phương).
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b) Nhiệm vụ thường xuyên thuộc Chương trình theo quy định tại khoản
2, Điều 3 Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2016 của
Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc quản lý Chương trình (gồm: nhiệm
vụ đào tạo, bồi dưỡng đối với người tham gia thực hiện Chương trình; xây
dựng cơ sở dữ liệu; truyền thông về Chương trinh và các nhiệm vụ khác phục
vụ quản lý Chương trình): Căn cứ nội dung và định mức chi quy định tại
Thông tư này, việc lập dự toán cần chi tiết theo từng nhiệm vụ.
2. Hàng năm, vào thời điểm xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà
nước theo quy định, các Bộ, địa phương và các đơn vị có liên quan lập dự
toán kinh phí thực hiện Chương trình theo các nguồn kinh phí như sau:
a) Nguồn ngân sách trung ương chi sự nghiệp khoa học và công nghệ:
- Các dự án do trung ương trực tiếp quản lý, nhiệm vụ thường xuyên
thực hiện Chương trình: Đơn vị quản lý kinh phí lập dự toán chi ngân sách,
gửi cơ quan quản lý cấp trên phê duyệt và tổng họp vào dự toán chi ngân sách
của Bộ Khoa học và Công nghệ, gửi Bộ Tài chính.
- Các dự án do trung ương ủy quyền địa phương quản lý: Trên cơ sở đề
nghị của các địa phương, Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp dự toán kinh
phí hỗ trợ cỏ mục tiêu cho từng địa phương, gửi Bộ Tài chính.
b) Nguồn ngân sách địa phương:
Các đơn vị chủ trì thực hiện dự án lập dự toán chi ngân sách thực hiện
dự án thuộc Chương trình sử dụng nguồn ngân sách địa phương, gửi cơ quan
có thẩm quyền theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định
hiện hành.
c) Nguồn kinh phí khác:
Đơn vị chủ trì lập dự toán kinh phí của đon vị mình tham gia thực hiện
các dự án thuộc Chương trình và các nguôn tài chính hợp pháp khác đê thực
hiện dự án, gửi cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án xem xét, tổng hợp chung
vào cùng với dự toán kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện
Chương trình theo phân cấp quản lý dự án của Chương trình.
3. Tạm ứng, thanh toán và kiểm soát kinh phí
a) Việc tạm ứng, thanh toán, kiểm soát chi kinh phí thực hiện các dự án
thuộc Chương trình: Thực hiện theo quy định tại Điều 12 và Điều 13 Thông
tư số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC và các quy định hiện hành.
b) Việc tạm ứng, thanh toán, kiểm soát chi hoạt động chung quản lý
Chương trình: Thực hiện theo quy định hiện hành đối với đơn vị dự toán câp
3 sử dụng ngân sách nhà nước. Kho bạc Nhà nước thực hiện kiêm soát chi
theo quy định tại Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2012
của Bộ Tài chính về chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách
nhà nước qua Kho bạc Nhà nước và Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01
tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Thông
tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính về chế
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độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà
nước.
4. Quyết toán kinh phí:
a) Việc quyết toán kinh phí thực hiện Chương trình: Thực hiện theo
quy định tại Điêu 14 và Điều 15 Thông tư số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC
và các quy định hiện hành.
b) Đối với kinh phí thực hiện các dự án ủy quyền địa phương quản lý:
Hạch toán vào chương của đơn vị chủ trì thực hiện dự án tại địa phương và
loại khoản tương ứng. Đơn vị chủ trì thực hiện dự án có trách nhiệm quyết
toán kinh phí thực hiện dự án với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của
Luật Ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành.
5. Kinh phí thực hiện các dự án của Chương trình đang trong thời gian
thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền được chuyển nguồn sang
năm sau tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP
ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật ngân sách nhà nước.
Điều 7. Kỉnh phí khác thực hiện Chương trình

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi phê duyệt dự án thuộc Chương
trình, căn cứ vào quy định tại Điều 5 Thông tư này xác định mức chi từ nguồn
kinh phí khác thực hiện dự án, đảm bảo cơ cấu tài chính, kinh phí thực hiện
Chương trình.
Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia thực hiện dự án thuộc
Chương trình chủ động huy động các nguồn lực ngoài ngân sách, bảo đảm
kinh phí thực hiện dự án.
Định mức chi, công tác hạch toán, quyết toán nguồn kinh phí khác thực
hiện Chương trình được thực hiện theo các quy định hiện hành đối với từng
loại nguồn vốn, khuyến khích các đơn vị thực hiện theo quy định tại Thông tư
này.
Điều 8. Công tác kiểm tra tài chính thực hiện Chương trình

1. Hằng năm, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối họp với các Bộ,
địa phương, cơ quan, đom vị có liên quan kiểm tra thường xuyên hoặc đột
xuất tình hình thực hiện các nhiệm vụ, nội dung, quản lý, sử dụng và thanh
quyết toán kinh phí thực hiện Chương trình.
Đơn vị được giao quản lý kinh phí ở trung ương, địa phương và các
đơn vị có liên quan có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất tình
hình quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện các dự án thuộc
Chương trình.
2. Trong trường hợp nhiệm vụ không được thực hiện theo đúng kế
hoạch, việc huy động, giải ngân các nguồn kinh phí khác không đủng tiến độ,
hoặc không đúng với cơ cấu và tổng mức quy định tại hợp đồng đã ký; kinh
phí được giao sử dụng sai mục đích, sai chê độ: Cơ quan nhà nước có thâm
8

quyền về quản lý Chương trình có trách nhiệm thực hiện các biện pháp xử lý
như sau: đình chỉ nhiệm vụ; xuất toán khoản chi sai, thu hồi nộp ngân sách
nhà nước (đối với nguồn kinh phí ngân sách nhà nước), yêu cầu đơn vị chủ trì
thực hiện nhiệm vụ xử lý khoản chi sai (đối với nguồn kinh phí khác) và các
hình thức xử lý khác theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử
lý theo quy định của pháp luật.
Điều 9. Công tác quản lý, xử ỉý tài sản và sản phẩm của Chương
trình

1 ẻ Sản phẩm hình thành từ dự án của Chương trình được quản lý, sử
dụng theo quy định hiện hành.
2. Việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai
thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình từ nguồn ngân sách nhà nước được
thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BKHCNBTC ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài
chính hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc
triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà
nước và các quy định hiện hành.
Chương III
TỔ CHỨC THựC HIỆN
Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 02 năm 2017.
2. Trong quá trĩnh thực hiện, nếu các văn bản quy phạm pháp luật được
dẫn chiếu trong Thông tư này được thay thế, sửa đổi, bổ sung thì thực hiện
theo các văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan,
tô chức, cá nhân phản ánh vê Bộ Tài chính, Bộ. Khoa học và Công nghệ đê
nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. /*v
Nơi nhận:fob/
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chù tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND, Sở Tài chính, Sở KH&CN các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan Trung ương các Hội, Đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo Chính phủ; Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, HCSN.

.TRƯỞNG
THỬ TRƯỞNG

Trần Xuân Hà

9

Phu luc
m
•

Danh mục văn bản quỵ định vùng có điều kiện kỉnh tế - xã hội khó khăn và
đăc
biêt
vùng
thiểu số và miền núi
•
• khó khăn thuôc
•
o dân tôc
•
(Kèm theo Thông tư sổ 348/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chỉnh)

1. Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01 tháng 2 năm 2016 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn
khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016.
2. Quyết định số 12/2016/QĐ-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Thủ
tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg
ngày 18 tháng 7 năm 2012 và Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm
2014 của Thủ tướng Chính phủẵ
3ế Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ
ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn.
4. Các xã thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày
27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh
và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quỵết định số 1791/QĐ-TTg ngày
01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai
Châu; huyện Nam Pồ, tỉnh Điện Biên vào danh mục các huyện nghèo được
hưởng các cơ chế, chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày
27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hồ trợ giảm nghèo nhanh và bền
vững đối với 62 huyện nghèo.
5. Các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và địa bàn có điều
kiện kỉnh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được quy định tại Phụ lục II ban hành
theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
6Ể Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ
trưởng, chủ nhiệm ủy ban dân tộc công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực
I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015.
7. Quyết định số 68/QĐ-ƯBDT ngàỵ 19 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng,
Chủ nhiệm ủy ban dân tộc công nhận bổ sung thôn đặc biệt khó khăn thuộc
vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015.
8. Quyết định số 601/QĐ-UBDT ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Bộ
trưởng, Chủ nhiệm ủy ban dân tộc công nhận bổ sung, điều chỉnh thôn đặc biệt
khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi.
9. Quyết định số 75/QĐ-UBDT ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Bộ
trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn
vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016.
10. Quyết định sổ 177/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 4 năm 2016 của Bộ
trưởng, Chủ nhiệm ủy ban dân tộc phê duyệt bổ sung thôn đặc biệt khó khăn
vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016.
Các văn bản khác của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung
hoặc quy định mới về vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt
khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi (nêu có)./.

