
BỌ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHU NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 14 /2019/TT-BTC Hà Nội, nẹàv 15 thámị 3 năm 2019 

THÔNG Tư 
Quy định về quản lý tài chính thực hiện 

Chương trình phát triển tàỉ sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngàv 29 tháng ỉ ỉ năm 2005 và Luật sưa đôi, 
bô sung một sỏ điêu cua Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 20ỉ6 cua 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sô điêu cua Luật Ngân sách nhà nước; 

Cân cử Nghị định sổ 87/2017/NĐ-CP ngày 26 thúng 7 năm 20 ỉ 7 cua 
Chính phu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và CO' câu tỏ chức cua 
Bộ Tài chính: 

Thực hiện Quyết định so J062/QĐ-TTg ngày 14 tháng ố năm 2016 cua 
Thu tướng Chính phu phê duyệt Chương trình phát triên tài san trí tuệ giai đoạn 
2016- 2020; 

Theo để nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định vê quan lý tài chính 
thực hiện Chương trình phát triền tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1Ế Thông tư này quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình 
phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 quy định tại Quyết định số 
1062/QĐ-TTg nnày 14 tháng 6 năm 2016 của Thu tướng Chính phu phê duyệt 
Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây gọi là 
Chương trình)ễ 

2. Thông tư này áp dụng đối với tô chức, cá nhân tham gia quan lý, 
thực hiện Chương trình và các to chúc, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 2. Kinh phí thực hiện Chirong trình 

Kinh phí thực hiện Chương trình được bảo đảm từ các nguôn: 
1. Na,ũôn neân sách nhà nước: 



a) Nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân sách trung 
ương đê hỗ trợ các dự án, đề tài (sau đây gọi là nhiệm vụ), các hoạt động chung 
và các nhiệm vụ thường xuyên thuộc Chương trình do trung ương trực tiếp quàn 
lý, gồm: 

- Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia của Chương trình (do 
Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý): Bao gồm các nhiệm vụ đảm bảo các tiêu 
chí của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia theo quy định của Luật 
Khoa học và Công nghệ và các văn bản hướng dẫn thực hiện; trong đó ưu tiên 
cho các nhiệm vụ thực hiện ở những vùng, địa phương có điều kiện khó khăn và 
các nhiệm vụ có tính chất điển hình, phức tạp, có tính đặc thù về chuyên môn 
theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

- Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ (do các Bộ, cơ quan trung 
ương quản lý): Bao gồm các nhiệm vụ thuộc Chương trình theo tiêu chí của 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ; trong đó ưu tiên cho các nhiệm vụ vê 
nâng cao nhận thức, năng lực tạo lập và phát triển tài sản trí tuệ trong các tố 
chức khoa học và công lập trực thuộc các Bộ, cơ quan trung ương. 

- Các hoạt động chung và nhiệm vụ thường xuyên thực hiện Chương 
trình. 

b) Nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngãn sách địa phương 
để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình do địa phương quản lý; chi các hoạt 
động chung và nhiệm vụ thường xuyên thực hiện Chương trình do địa phương 
quản lý; đối ứng thực hiện các nhiệm vụ cấp quốc gia triển khai tại địa phương 
(trong trường hợp cần thiết huy động thêm nguồn lực của địa phương). 

2. Nguồn kinh phí khác, gồm: 

a) Kinh phí của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia thực hiện các 
nhiệm vụ thuộc Chương trình. 

b) Kinh phí huy động từ các nguồn họp pháp khác. 

Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ và sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách 
nhà nước 

1. Việc cân đối nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình căn 
cứ theo cơ cấu tỷ lệ với các nguồn kinh phí huy động khác ngoài ngân sách theo 
nhiệm vụ được phê duyệt. Nhà nước đảm bảo bố trí đủ kinh phí hỗ trợ cho các 
nhiệm vụ được phê duyệt theo nội dung và nguyên tắc quy định tại Thông tư 
nàyề 

2. Kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước được lập kế hoạch chi tiết 
theo từng loại nguồn vốn; được phân bổ và sử đụng theo tiến độ và cơ cấu 
nguồn vốn của nhiệm vụ đã được phê duyệt. 

3. Nội dung vả mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện các 
nhiệm vụ thuộc Chương trình quy định tại Chương II của Thông tư này là các 
mức tối đa. Căn cứ theo các tiêu chí, điều kiện tuyển chọn các tổ chức, cá nhân 
tham gia Chương trình và khả năng cân đối nguồn lực, Bộ trưởng các Bộ, Thủ 
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trưởng cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương (đối với các nhiệm vụ của Chưo'ng trình do ngân sách địa phương 
đảm bảo) quyết định cụ thể các nội dung, mức chi thực hiện Chương trình, đảm 
bảo phù hợp với nguvên tắc quy định tại Thông tư này. 

4. Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ, cơ quan trung ương, úy ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tố chức, cá nhân có trách 
nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ 
thuộc Chương trình có hiệu quả, không trùng lặp với các chương trình, dự án 
khác; đảm bảo đúng mục đích, đúng quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ 
chi tiêu hiện hành và chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan có thấm quyền 
theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Nguyên tắc huy động các nguồn tài chính 

1. Các nhiệm vụ thuộc Chương trình phải có phương án huy động các 
nguồn tài chính, trong đó nêu đầy đủ nhu cầu về kinh phí, chi tiết theo từng 
nguồn nêu tại Điều 2 của Thông tư này và thuyết minh rõ khả năng huy động 
các nguồn tài chính đề thực hiệnệ 

2. Cơ quan nhà nước có thấm quyền khi phê duyệt nhiệm vụ thuộc 
Chương trình, căn cứ vào quy định tại Thông tư này xác định mức chi từ nguồn 
kinh phí khác thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo cơ cấu tài chính, kinh phí thực hiện 
Chương trình. 

3. Các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm chủ động huy 
động các nguồn lực ngoài ngân sách, sử dụng và giải ngân nguồn kinh phí huy 
động theo đúng phương án huy động các nguồn tài chính, đảm bảo về cơ cấu 
theo tỷ lệ với nguồn ngân sách nhà nước đã được phê duyệt. 

4. Định mức chi, công tác hạch toán, quyết toán nguồn kinh phí khác 
được thực hiện theo các quy định hiện hành đối với từng loại nguồn vốn, 
khuyển khích các đơn vị thực hiện theo quy định tại Thông tư này. 

Chương II 
NHỮNG QUY ĐỊNH cụ THẺ 

Điều 5. Nội dung và mức chi ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ 
nâng cao nhận thức, năng lực tạo lập và phát triển tài sản trí tuệ 

1. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tài sản trí tuệ: 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. 

2. Đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về tài sản trí tuệ; biên soạn, 
phát hành tài liệu vê tài sản trí tuệ: Thực hiện theo quy định tại Thông tư sô 
36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dan việc 
lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 
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3. Tổ chức hội nghị, hội thảo để hỗ trợ các tố chức, cá nhân tiếp cận, khai 
thác thông tin sở hữu trí tuệ: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ 
côna tác phí, chế độ chi hội nghị. 

4. Hỗ trợ kinh phí để thiết kế, xây dựng bộ công cụ tra cứu, các gói thông 
tin sở hữu trí tuệ chuyên neành; xây dựng và triển khai mô hình quản lý và phát 
triển tài sản trí tuệ trong các doanh nghiệp và tô chức khoa học và công nghệ: 

a) Nhiệm vụ hỗ trợ được xây dựng dưới hình thức các nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ theo quy định tại Thông tư số 17/2017/TT-BKHCN ngày 29 tháng 
12 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình 
phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây gọi là Thông tư sô 
17/2017/TT-BKHCN)ắ 

b) Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ 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 bô 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 liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-
BKHCN). 

c) Mức kinh phí hỗ trợ: 

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập do nsân sách nhà nước bảo đảm chi 
thường xuyên: Ngân sách nhà nước hồ trợ 100% kinh phí thực hiện nhiệm vụ. 

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường 
xuyên: Ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí trên cơ sở khả năng thu 
của đơn vị (tối đa không quá 70% tổng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ). 

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi 
đầu tư, đon vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; các đơn vị sự 
nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp và các tố chức khác: Ngân sách nhà nước 
hỗ trợ tối đa không quá 50% tổng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ. 

Điều 6. Nội dung và mức ehi ngân sách nhà nưóc thực hiện nhiệm vụ • & • • • • 
hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và bảo vệ tài sản trí tuệ 

1. Hỗ trợ kinh phí đăng ký bảo hộ trong nước đối với các sản phấm, dịch 
vụ., ưu tiên các đôi tượng là kết quả nghiên cứu khoa học, sản phẩm chủ lực, sản 
phẩm quốc sia, kiểu dáng sản pham và giống cây trồng mới: 

a) Đối với đơn đăng ký bảo hộ sáng chế: Tối đa không quá 30 triệu 
đông/đơn. 

b) Đối với đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp: Tối đa không quá 
15 triệu đồng/đơn. 

c) Đối vói giống cây trồng mới: Tối đa không quá 30 triệu đồng/đơn. 
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2. Hỗ trợ kinh phí đăng ký bảo hộ ở nước ngoài đối với các sản phâm, 
dịch vụ ỉà kết quả nghicn cứu khoa học, sản phấm chủ lực, sản phâm quôc gia, 
kiểu dáng sản phẩm và giống cây trồng mới: 

Bộ Khoa học và Công nghê (áp dụng đối với nhiệm vụ do trung ương 
quản lý) hoặc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (áp 
dụng đôi với nhiệm vụ do địa phương quản lý) chịu trách nhiệm phê duyệt nội 
dung và mức hô trợ căn cứ vào các công việc liên quan và các định mức chi hiện 
hành (tra cứu khả năng bảo hộ, giao dịch và dịch sang ngôn ngữ bản địa, thuê 
đại diện vê sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và quôc gia đăng ký, lập hô sơ bảo hộ, 
theo dõi đon đăng ký bảo hộ tại quốc gia đăng ký, báo cáo giải trình các vấn đề 
có liên quan theo yêu câu của cơ quan sở hữu trí tuệ tại quôc gia đăng ký). Mức 
hỗ trợ toi đa không quá 60 triệu đong/đơn; phần kinh phí còn lại (nếu có) do tố 
chức, cá nhân tham gia Chương trình tự trang trải. 

3. Hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ quản lý và phát triển tài sản trí tuệ 
đôi với các sản phâm đặc thù của địa phương mang địa danh đã được bảo hộ chỉ 
dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể; áp dụng sáng chế của Việt 
Nam, sáng chê của nước ngoài không được bảo hộ tại Việt Nam, áp dụng giông 
cây trồng mới: 

a) Nhiệm vụ hỗ trợ được xây dựng dưới hình thức các nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ theo quy định tại Thông tư số 17/2017/TT-BKHCN. 

b) Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư liên 
tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BẻKHCN. 

4. Hỗ trợ tối đa 50% kinh phí triển khai các biện pháp bảo vệ và nâng cao 
hiệu quả hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ: 

a) Nhiệm vụ hỗ trợ được xây dựng dưới hình thức các nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ theo quy định tại Thông tư số 17/2017/TT-BKHCN. 

b) Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư liên 
tịch số 5 5/2015/TTLT-BTC-BKHCN. 

5. Hỗ trợ kinh phí tổ chức trưng bày, triển lãm phân biệt sản phẩm được 
bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và sản phấm xâm hại quyền sở hữu trí tuệ: 

Ngân sách nhà nước hỗ trợ các khoản chi phí thuê mặt bằng (điện nước, 
vệ sinh, an ninh, bảo vệ); chi phí vận chuyển và thiết kế, dàn dựng gian hàng; 
chi phí hoạt động chung của Ban tổ chức (trang trí tổng thể, lễ khai mạc, bế mạc, 
in ấn tài liệu và các chi phí khác liên quan). Mức hỗ trợ tối đa không quá 10 
triệu đồng/1 đơn vị tham gia. 

Điều 7. Nội dung và mức chi ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ 
hỗ trọ' khai thác thương mại và phát triển tài sản trí tuệ 

1. Hỗ trợ kinh phí cho nhiệm vụ giới thiệu, quảng bá và triển khai các 
hoạt động xúc tiến thương mại khác cho các tài sản trí tuệ của Việt Nam ở trong 
và ngoài nước; khai thác, nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phâm, 
dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; thương mại hóa tài sản trí tuệ: Nhiệm 
vụ hỗ trợ được xây dựng dưới hình thức các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
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theo quy định tại Thông tư số 17/2017/TT-BKHCN. Dự toán kinh phí thực hiện 
nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN. 
Trong đó: 

a) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi 
thường xuyên: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện nhiệm vụ. 

b) Đối với đon vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường 
xuyên: Ngân sách nhà nước hồ trợ một phần kinh phí trên cơ sở khả năng thu 
của đơn vị (tối đa không quá 70% tổng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ). 

c) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi 
đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; các đơn vị sự 
nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp và các tổ chức khác: Ngân sách nhà nước 
hỗ trợ tối đa không quá 50% tống dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ. 

2. Hỗ trợ tối đa 50% kinh phí định giá, kiểm toán tài sản trí tuệ (tập trung 
vào các đối tượng là sáng chế, tên thương mại, nhãn hiệu của các doanh nghiệp): 

a) Nhiệm vụ hỗ trợ được xây dựng dưới hình thức các nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ theo quy định tại Thông tư số 17/2017/TT-BKHCN. 

b) Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư liên 
tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN. 

Điều 8. Nội dung và mức chi ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ 
hỗ trọ' ứng dụng các tài sản trí tuệ, thành quả sáng tạo cá nhân đưọc hình 
thành từ thực tiễn 

1 ề Hỗ trợ kinh phí tư vấn, hỗ trợ đăne ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho 
cá nhân có sáng kiến, giải pháp kỹ thuật và các thành quả sáng tạo khác đã được 
các tổ chức, hiệp hội hoặc cấp có thâm quyền công nhận; hoàn thiện, khai thác, 
áp dụng các tài sản trí tuệ và thành quả sáng tạo, đặc biệt là các tài sản trí tuệ, 
thành quả sáng tạo cá nhân có tính ứng dụng cao, khả năng áp dụng rộng rãi, 
mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội, cộng đông: 

a) Nhiệm vụ hỗ trợ được xây dựng dưới hình thức các nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ theo quy định tại Thông tư số 17/2017/TT-BKHCN. 

b) Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo auy định tại Thông tư liên 
tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN. 

2. Tổ chức vinh danh, khen thưởng các cá nhân điển hình có tài sản trí 
tuệ, thành quả sáng tạo được áp dụng rộng rãi, mang lại lợi ích thiết thực cho 
cộng đồng và xã hội: Thực hiện theo mức chi áp dụng đối với hội thi, cuộc thi 
sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật do các bộ, cơ quan trung ương và các 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức quy định tại Thông tư số 
27/2018/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ 
tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt 
Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng. 
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Điều 9. Nội dung và mức chi ngân sách nhà nưóc phục vụ công tác 
quản lý, hoạt động chung của Chưong trình 

1. Chi thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Chương trình và kết quả 
thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình: 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. 

2. Chi tư vấn xác định, đặt hàng nhiệm vụ; tuyển chọn các tổ chức, cá 
nhân thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình; kiếm tra, đánh giá nghiệm thu 
các nhiệm vụ của Chương trình; tổ chức áp dụng, phố biến và nhân rộng kết quả 
thực hiện nhiệm vụ; thuê chuyên gia tư vấn (nếu cần thiết) về các nội dung, 
nhiệm vụ phát sinh trong quá trình quản lý và tổ chức triển khai Chương trình: 
Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN. 

3. Chi điều tra, khảo sát để xây dựng và triển khai các hoạt động nhằm chỉ 
đạo và tô chức triên khai Chương trình: 

a) Nội dung, số lượng các cuộc điều tra, khảo sát được thực hiện theo 
Quyết định phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

b) Nội dung và định mức chi 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. 

4. Chi công tác phí, tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết Chương trình: 
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 
2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. 

5. Chi văn phòng phẩm, thanh toán dịch vụ công cộng (tiền điện, nước, 
thông tin liên lạc): Thực hiện thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh 
trong phạm vi dự toán được phê duyệt. 

6. 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 71/2018/TT-BTC ngày 
10 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài 
vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt 
Nam và chế độ tiếp khách trong nước. 

7. Chi mua sắm trang thiết bị văn phòng, sửa chữa tài sản phục vụ công 
tác quản lý, hoạt động chung của Chương trình: Thực hiện theo các quy định 
hiện hành về tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị 
của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định vê 
việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên 
của các cơ quan, đơn vị. 

8. 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, thanh toán theo hợp đông và thực tế phát sinh trong 
phạm vi dự toán được phê duyệt. 
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Điều 10. Lập đự toán ngân sách nhà nưó'c, chấp hành ngân sách nhà 
nưóc và quyết toán ngân sách nhà nưóc thực hiện Chương trình 

Việc lập dự toán ngân sách nhà nước, chấp hành ngân sách nhà nước và 
quyết toán ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà 
nước và các quy định hiện hành. Thông tư này quy định một sô nội dung cụ thê 
như sau: 

1. Lập dự toán: Hàng năm, vào thời điểm lập dự toán thu, chi ngân sách 
nhà nước, các íổ chức, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ của Chương trình, 
căn cứ vào các nhiệm vụ được phê duyệt và nội dung hướng dẫn tại Thông tư 
này để lập dự toán kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện nhiệm vụ của Chương 
trình, gửi cơ auan chủ quản để tổng hợp chung vào dự toán của các Bộ, ngành, 
địa phương (theo phân cấp quản lý ngân sách) gửi cơ quan tài chính cùng cấp đê 
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời gửi Bộ Khoa học và Công nghệ đế 
tổng hợp và phối hợp thực hiện. 

2. Việc phân bổ, giao dự toán, thanh toán và quyết toán kinh phí của 
Chương trình được thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các 
văn bản hướng dẫn. 

Điều 11. Công tác kiểm tra tài chính thực hiện Chưong trình 

1. Hằng năm, Bộ Khoa học và Công nẹhệ chủ trì, phối hợp với 
Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương, đơn vị có liên quan thực 
hiện kiềm 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 trìnhế 

Đơn vị được giao nhiệm vụ quản lv kinh phí ở trung ương, địa phương và 
các đơn vị có liên quan có trách nhiệm kiếm tra thường xuyên hoặc đột xuất tình 
hình quản lý, sử dụng và thanh quvết toán kinh phí thực hiện Chương trình 
thuộc thấm quyền quản lý. 

2. Trong trường họp nhiệm vụ không được thực hiện theo đúng kế hoạch, 
việc huy động, giải ngân các nguồn kinh phí khác không đúng tiến độ, hoặc 
không đúng với cơ cấu và tống mức quy định tại Quyết định phê duyệt của cấp 
có thấm quyền hoặc theo hợp đồng đã ký; kinh phí được giao sử dụng sai mục 
đích, sai chế độ: Cơ quan nhà nước có thẩm 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 xứ 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. 

Trường hợp bị đình chỉ nhiệm vụ; thu hồi các khoản chi sai chế độ đã 
thanh toán tại Kho bạc nhà nước: Cơ quan nhà nước có thấm quyền về quản lv 
Chương trình có trách nhiệm ban hành Quyết định xử lý đình chỉ nhiệm vụ, thu 
hồi các khoản chi sai chế độ, đồng thời gửi Kho bạc nhà nước để làm căn cứ thu 
hồi nộp ngân sách nhà nước. 



Chưong III 

TỐ CHỨC THƯC HIÊN • • 
Điều 12. Điều khoản thi hành 

1 ế Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019. 

2. Đối với các nhiệm vụ của Chương trình đã được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực 
hiện theo các quy định hiện hành tại thời điếm phê duyệt. 

3. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bô 
sung, thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó. 

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân phản^ánh về Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ đê 
phối họp giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Viện KSND 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^) 
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Văn Hiếu 


