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  THÔNG TƯ   
Quy định việc thực hiện cơ chế  tự chủ tài chính 
đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập 

–––––––––––––––– 

Căn cứ 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;  

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của 
Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của   
Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công 
lập;  

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của         
Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Vụ t rưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp; 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định việc thực hiện cơ 

chế tự chủ tài chính của tổ  chức khoa học và công nghệ  công lập. 

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

1. Phạm vi điều chỉnh: 

Thông tư này quy định việc thực hiện cơ chế  tự chủ tài chính của tổ 
chức khoa học và công nghệ công lập theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức 
khoa học và công nghệ  công lập (sau đây gọ i là  Nghị định số 54/2016/NĐ-
CP) và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính 
phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọ i là 
Nghị định số 16/2015/NĐ-CP). 

2. Đố i tượng áp dụng: 

a) Thông tư này áp dụng đối với tổ chức khoa học và công nghệ công 
lập do các cơ quan có thẩm quyền thành lập quy định tạ i các đ iểm a, b, c, d, đ, 
e, g Khoản 1 Đ iều 12 Luật khoa học và công nghệ  số 29/2013/QH13. 

b) Tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ  
Công an, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội áp dụng theo quy định tại 
Thông tư này và các quy định khác có liên quan. 
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c) Các tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập có thể vận dụng 
cơ chế tự chủ tài chính theo quy định tạ i Thông tư này.  

  Điều 2. Phân loại mức độ tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học 
và công nghệ công lập  

  1. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường 
xuyên và chi đầu tư là tổ  chức đáp ứng một trong những điều kiện sau: 

  a) Tổ chức tự bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên từ nguồn thu hoạt 
động sự nghiệp và tự bảo đảm chi đầu tư từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự 
nghiệp, nguồn vốn vay và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp 
luật;  

  b) Tổ chức ch ỉ thực hiện cung ứng các dịch vụ không thuộc danh mục 
dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước;  

  c) Tổ chức cung cấp các d ịch vụ  thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp 
công sử dụng ngân sách nhà nước t rong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo 
giá, phí đã t ính  đầy đủ chi phí (bao gồm cả  chi phí khấu hao tài sản cố định) 
theo quy định của cấp có thẩm quyền. 

  2. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường 
xuyên là tổ chức có nguồn thu hoạt động sự nghiệp tự bảo đảm toàn bộ chi 
thường xuyên; hoặc là tổ chức chỉ thực hiện cung ứng các dịch vụ thuộc danh 
mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa 
học và công nghệ  theo giá, phí t ính đủ  chi phí thường xuyên (chưa bao gồm 
chi phí khấu hao tài sản cố  định) theo quy định của cấp có thẩm quyền.  

  3. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên là tổ chức có nguồn thu hoạt động sự nghiệp bảo đảm một phần 
chi thường xuyên, phần còn lạ i được ngân sách nhà nước hỗ  trợ. 

  4. Tổ  chức khoa học và công nghệ công lập do Nhà nước bảo đảm chi 
thường xuyên là tổ chức không có nguồn thu hoặc nguồn thu thấp, được ngân 
sách hỗ trợ toàn bộ kinh phí chi thường xuyên. 

  Điều 3. Phương thức xác định thu, chi và mức độ tự  chủ tài chính 
đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập 

  1. Nguồn thu của tổ chức khoa học và công nghệ công lập: 

  a) Nguồn thu phí được để lạ i theo quy định của Luật phí và lệ phí;  

b) Nguồn thu từ ngân sách nhà nước nếu được cơ quan có thẩm quyền 
tuyển chọn hoặc giao trực tiếp để thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ; 

c) Nguồn thu từ hoạt động cung cấp d ịch vụ  sự nghiệp công sử dụng 
ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo giá quy định 
của cấp có thẩm quyền;   
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d) Nguồn thu từ hoạt động cung cấp d ịch vụ sự nghiệp công không sử 
dụng ngân sách nhà nước, hợp tác, liên doanh, liên kết về khoa học và công 
nghệ, hoạt  động sản xuất, kinh doanh;  

đ) Nguồn ngân sách nhà nước hỗ t rợ kinh phí để thực hiện nhiệm vụ  
thường xuyên theo chức năng (nếu có);  

e) Nguồn thu từ ngân sách nhà nước để  thực hiện các nhiệm vụ không 
thường xuyên nếu được cơ quan có thẩm quyền giao , bao gồm: Kinh phí thực 
hiện các chương trình mục t iêu quốc gia, chương trình, dự án, đề  án khác; 
kinh phí đố i ứng thực hiện các dự án; vốn đầu tư phát triển; kinh phí mua sắm 
trang th iết bị phục vụ hoạt động sự nghiệp theo dự án được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt; kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cơ quan có thẩm 
quyền giao;  

g) Thu hợp pháp khác (nếu có). 

  2. Nội dung chi thường xuyên của tổ chức khoa học và công nghệ công 
lập: 

  a) Chi tiền lương cho công chức, viên chức, người lao động theo ngạch, 
bậc, hạng chức danh nghề  nghiệp, chức vụ , v ị trí v iệc làm và các khoản phụ  
cấp do Nhà nước quy định;  chi tiền công theo hợp đồng vụ việc (nếu có). 

  b) Chi hoạt động chuyên môn;  

  c) Chi quản lý;  

  d) Trích khấu hao tài sản cố định (áp dụng đố i với tổ chức khoa học và 
công nghệ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Đ iều 2 Thông tư này); 

  đ) Chi thường xuyên khác (nếu có).  

  3. Phương thức xác định mức độ tự chủ tài chính: 

  a) Cách xác định mức độ  tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên: 

Mức tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên (%) = (Tổng các nguồn thu 
sự nghiệp/Tổng số chi thường xuyên)*100%. 

 Trong đó: 

- Tổng các nguồn thu sự nghiệp là các khoản thu theo quy định tại 
Điểm a, b, c, g Khoản 1 Điều này và nguồn chênh lệch thu lớn hơn chi (sau 
khi đã thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước hoặc nộp cấp trên  theo quy định) 
từ hoạt động cung cấp d ịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà 
nước, hợp tác, liên doanh, liên kết về khoa học và công nghệ, hoạt động sản 
xuất , kinh doanh quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này;  

 - Tổng số chi thường xuyên là các nộ i dung chi theo quy định tại Điểm 
a, b, c, đ  Khoản 2 Điều này.   

 - Tổng các nguồn thu sự nghiệp và tổng số chi thường xuyên được tính  
theo dự toán thu, chi của năm đầu thời kỳ ổn định. 
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b) Căn cứ vào mức tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên, phương thức 
xác định mức độ tự chủ tài chính của tổ chức khoa học và công nghệ được xác 
định như sau: 

 - Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường 
xuyên và chi đầu tư: Là tổ chức đảm bảo các đ iều kiện sau:  

+ Có mức tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên xác định theo công 
thức quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều này, lớn hơn 100%;  

+ Có tổng số thu  phí được để lạ i để chi không thường xuyên theo quy 
định và mức dự kiến trích quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp trong năm   
bằng hoặc lớn hơn mức trích khấu hao và hao mòn tài sản trang thiết bị của tổ 
chức đó tạ i năm đầu thời kỳ ổn định; hoặc có tổng số dư kinh phí của quỹ  
phát triển hoạt động sự nghiệp của năm trước liền kề  (thời điểm xây dựng 
phương án tự chủ ), số thu phí được để lại để chi không thường xuyên theo 
quy định và mức dự kiến trích quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp trong năm 
lớn hơn mức trích  khấu hao và hao mòn tài sản t rang thiết  bị của tổ chức đó 
tại năm đầu thời kỳ ổn định. 

 - Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường 
xuyên: Là tổ chức có mức tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên xác định 
theo công thức quy định tạ i Điểm a Khoản 3 Đ iều này, bằng hoặc lớn hơn 
100%. 

 - Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên: Là tổ chức có mức tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên xác 
định theo công thức quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều này, từ t rên 10% đến 
dưới 100%. 

 - Tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Nhà nước bảo đảm chi 
thường xuyên: Là tổ chức có mức tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên xác 
định theo công thức quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều này, từ 10% trở xuống 
hoặc tổ chức không có nguồn thu. 

Điều 4. Tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ  
công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và tổ chức khoa học 
và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường xuyên 

1. Sử dụng nguồn tài chính: 

Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường xuyên 
và chi đầu tư và tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi 
thường xuyên được chủ động sử dụng các nguồn tài chính để chi các nhiệm 
vụ thường xuyên theo quy định tạ i Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 
54/2016/NĐ-CP. Trong đó: 

 a) Về  chi t iền lương:  

 Tổ chức khoa học và công nghệ công lập chi t rả t iền lương theo lương 
ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp do Nhà nước quy định đối với tổ 
chức khoa học và công nghệ công lập.  
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 Khi Nhà nước điều chỉnh t iền lương, tổ chức khoa học và công nghệ  
công lập được chủ động quyết định tỷ lệ nguồn thu phải trích lập để tạo nguồn 
thực hiện cải cách t iền lương và tự bảo đảm tiền lương tăng thêm từ nguồn 
thu của đơn vị, ngân sách nhà nước không cấp bổ  sung. 

   b) Về  t rích khấu hao tài sản cố  định:  

 Số tiền trích khấu hao tài sản cố định được đầu tư, mua sắm từ nguồn 
ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước được bổ sung 
quỹ phát t riển hoạt  động sự nghiệp của đơn vị. 

  Số tiền trích khấu hao tài sản cố định được đầu tư, mua sắm từ nguồn 
vốn vay dùng để  t rả  nợ; trường hợp đã trả đủ t iền vay, số còn lại bổ  sung quỹ  
phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn v ị. 

 2. Phân phối kết quả tài chính t rong năm:  

 a) Trích lập các Quỹ : 

 Hàng năm, sau khi hạch toán đầy đủ các khoản chi phí, nộp thuế và các 
khoản nộp ngân sách nhà nước khác, phần chênh lệch thu lớn hơn chi thường 
xuyên (nếu có), tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi 
thường xuyên và chi đầu tư và tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo 
đảm chi thường xuyên được trích lập và sử dụng các Quỹ theo quy định tại 
Khoản 3 Đ iều 8 Nghị  định số 54/2016/NĐ-CP và theo quy chế  chi t iêu nội bộ  
của đơn vị.  

 Trong đó, đối với Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi, mức trích tối đa 
không quá 03 tháng tiền lương, t iền công thực hiện t rong năm (Tiền lương, 
tiền công thực hiện t rong năm được xác định gồm tiền lương theo ngạch bậc, 
hạng chức danh nghề nghiệp, chức vụ và các khoản phụ cấp lương do Nhà 
nước quy định; tiền lương tăng thêm của người lao  động do nâng bậc theo 
niên  hạn hoặc nâng bậc trước thời hạn (nếu có);  tiền công trả theo hợp đồng 
vụ việc). 

 b) Về  thực hiện chi thu nhập tăng thêm: 

 Căn cứ kế hoạch thu, chi cả năm và kết quả hoạt động tài chính của quý 
trước (t rong t rường hợp vào quý đầu t iên của năm kế hoạch, đơn v ị căn cứ 
vào kết quả hoạt động tài chính của quý IV năm trước liền kề), nhằm động 
viên  kịp thời người lao động phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ  được giao, tổ 
chức khoa học và công nghệ công lập tự xác định chênh lệch thu chi (thặng 
dư, thâm hụt ) của các hoạt động trong đơn v ị, thực hiện tạm trích  Quỹ bổ  
sung thu nhập (tối đa không vượt quá 70% số chênh lệch thu lớn hơn chi đơn 
vị xác định theo quý) để chi thu nhập tăng thêm hàng tháng. 

 Kết thúc năm, trước ngày 31/01 năm sau, tổ chức khoa học và công 
nghệ công lập tự xác định số chênh lệch thu lớn hơn chi của năm trước, t iếp 
tục thực hiện trích lập các Quỹ theo quy định và xác định số kinh phí chi trả  
thu nhập tăng thêm của năm trước từ Quỹ bổ sung thu nhập theo quy chế chi 
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tiêu nội bộ của đơn vị để thanh toán thu nhập tăng thêm cho người lao động 
đảm bảo không vượt quá mức theo chế độ quy định. 

  Căn cứ quyết toán của tổ chức khoa học và công nghệ công lập được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt, trường hợp số chênh lệch thu lớn hơn chi thực 
tế cao hơn số đơn v ị tự xác định, tổ chức khoa học và công nghệ công lập 
được tiếp tục t rích lập các Quỹ và chi trả thu nhập tăng thêm theo chế độ quy 
định và quy chế chi t iêu nộ i bộ của đơn vị. Trường hợp số chênh lệch thu lớn 
hơn chi thực tế thấp hơn số đơn vị tự xác định, số kinh phí đơn v ị đã tạm trích  
lập Quỹ bổ sung thu nhập và thanh toán thu nhập tăng thêm lớn hơn số kinh 
phí được trích lập và sử dụng (theo chế độ quy định), thì số kinh phí đã chi 
vượt được trừ vào số dư của Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi của đơn vị; 
nếu vẫn còn th iếu th ì t rừ vào số chênh lệch thu chi dành để t rích lập Quỹ bổ  
sung thu nhập, Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi của năm sau; trường hợp 
năm sau không có chênh lệch thu lớn hơn chi th ì trừ vào Quỹ  tiền lương của 
đơn v ị. 

  Điều 5. Tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ  
công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và tổ chức khoa học và 
công nghệ  công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên 

 1. Sử dụng nguồn tài chính: 

 Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên và tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Nhà nước bảo 
đảm chi thường xuyên được chủ động sử dụng các nguồn tài chính để chi các 
nhiệm vụ thường xuyên theo quy định tạ i Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 
54/2016/NĐ-CP. 

 2. Phân phối kết quả tài chính t rong năm: 

 a) Trích lập các Quỹ :  

  Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên và tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Nhà nước bảo 
đảm chi thường xuyên được trích lập và sử dụng các Quỹ theo quy định tại 
Khoản 3 Đ iều 9 Nghị định số 54/2016/NĐ-CP và theo quy chế chi t iêu nội bộ 
của đơn vị.  

 Trong đó, t iền lương, tiền công thực hiện trong năm của tổ chức khoa 
học và công nghệ công lập làm căn cứ để t rích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ  
phúc lợi được xác định gồm tiền lương theo ngạch bậc, hạng chức danh nghề  
nghiệp, chức vụ và các khoản phụ cấp lương do Nhà nước quy định; tiền 
lương tăng thêm của người lao động do nâng bậc theo niên hạn hoặc nâng bậc 
trước thời hạn (nếu có); t iền công trả  theo hợp đồng vụ v iệc. 

  b) Về thực hiện chi thu nhập tăng thêm: Thực hiện theo quy định tại 
Điểm b Khoản 2 Điều 4 Thông tư này. 
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  Điều 6. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng  

1. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ  thường xuyên theo chức năng bao gồm:  

a) Tiền lương, tiền công và các khoản đóng góp theo lương của những 
người t rực t iếp và g ián  tiếp thực hiện nhiệm vụ theo quy định hiện hành của 
Nhà nước về chế độ t iền lương (căn cứ theo số lượng người tham gia thực 
hiện trong mỗ i nhiệm vụ; thời g ian tham gia thực hiện nhiệm vụ). Tổng số 
người tham gia các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa 
học và công nghệ không vượt quá số lượng người làm việc theo vị trí việc làm 
đã được cơ  quan có thẩm quyền phê duyệt. 

b) Các khoản chi phí trực tiếp và gián t iếp phục vụ thực hiện nhiệm vụ; 
các khoản chi hoạt động bộ máy của tổ chức khoa học và công nghệ công lập 
để thực hiện nhiệm vụ (ví dụ như: chi mua nguyên liệu, vật liệu; chi thanh 
toán dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng; chi sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, 
bảo trì định kỳ , kiểm định trang th iết bị phục vụ công tác chuyên môn; chi hội 
nghị hộ i thảo chuyên môn, công tác phí,...): Thực hiện theo định mức kinh tế, 
kỹ thuật do Bộ quản lý chuyên ngành, lĩnh vực ban hành và các quy định hiện 
hành về chế độ  và định mức chi t iêu ngân sách nhà nước.  

2. Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để thực hiện nhiệm vụ thường 
xuyên theo chức năng đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo 
đảm một phần chi thường xuyên và tổ chức khoa học và công nghệ  công lập 
do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo nguyên tắc: 

a) Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để thực hiện nhiệm vụ thường 
xuyên theo chức năng căn cứ vào quỹ tiền lương, phụ cấp theo quy định; số 
lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền phê duyệt và định mức chi 
hành chính của đơn vị cùng quy mô biên chế theo quy định của cấp có thẩm 
quyền sau khi trừ đi nguồn thu hoạt động sự nghiệp của tổ chức đó (nguồn thu 
hoạt động sự nghiệp được xác định bằng số thu phí được để lạ i theo quy định, 
nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ (nếu có) sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa 
vụ với ngân sách nhà nước và nộp cấp t rên theo quy định, các khoản thu hợp 
pháp khác). 

b) Đối với các địa phương có ban hành nguyên tắc, t iêu chí và định 
mức phân bổ ngân sách cho lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn, v iệc 
hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ thường xuyên 
theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập được thực hiện 
theo quy định của địa phương.  

3. Căn cứ vào tình hình và khả năng cân đối nguồn kinh phí ngân sách 
nhà nước được giao; căn cứ hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ về nội 
dung, quy t rình thẩm định và thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ  thường xuyên 
theo chức năng, hằng năm cơ quan chủ quản của tổ chức khoa học và công 
nghệ công lập xem xét , xác định việc giao  dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ thường xuyên theo chức năng đố i với tổ chức khoa học và công nghệ công 
lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và tổ chức khoa học và công nghệ 
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công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên t rực thuộc theo nguyên tắc 
quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Đ iều này và quy định của Luật ngân sách 
nhà nước. 

4. Trong trường hợp tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo 
đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và tổ chức khoa học và công nghệ công 
lập tự bảo đảm chi thường xuyên được cơ quan chủ quản giao thực hiện một 
số nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh 
phí theo nộ i dung quy định tạ i Đ iểm b Khoản 1 Điều này. Các tổ chức khoa 
học và công nghệ công lập tự đảm bảo kinh phí đố i với các khoản chi t iền 
lương, t iền công và các khoản đóng góp theo lương theo quy định tạ i Đ iểm a 
Khoản 1 Điều này. 

Tiêu chí, đ iều kiện và loại h ình nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 
được xem xét trong các trường hợp cụ thể, cần thiết để cơ quan chủ quản 
quyết định giao nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng đối với các tổ chức 
khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư 
và tổ chức khoa học và công nghệ  công lập tự bảo đảm chi thường xuyên 
được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ . 

 5. Việc phân bổ, giao dự toán và quyết toán kinh phí ngân sách nhà 
nước hỗ  trợ các tổ chức khoa học và công nghệ công lập để thực hiện nhiệm 
vụ thường xuyên theo chức năng thực hiện theo quy định của Luật ngân sách 
nhà nước và các văn bản hướng dẫn.  

Trường hợp nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng được cơ quan có 
thẩm quyền giao thực hiện theo phương thức khoán đến sản phẩm cuố i cùng, 
việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí áp dụng theo quy định tại Thông 
tư liên t ịch 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  có sử dụng ngân sách nhà nước. 

Điều 7. Giao quyền tự chủ tài chính cho tổ chức khoa học và công 
nghệ công lập 

1. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao và 
hướng dẫn tạ i Thông tư này, tổ chức khoa học và công nghệ công lập xây 
dựng phương án tự chủ, tự ch ịu trách nhiệm về tài chính (theo phụ lục số 01 
kèm theo Thông tư này); trình cơ quan chủ quản xem xét , thẩm tra và tổng 
hợp để gửi lấy ý kiến của Bộ Tài chính (đố i với các tổ chức khoa học và công 
nghệ công lập trực thuộc các Bộ, cơ quan t rung ương) hoặc cơ quan tài chính 
cùng cấp (đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc phạm vi 
quản lý của địa phương) theo mẫu tạ i phụ lục số 02 kèm theo Thông tư này. 

 Cơ quan tài chính có trách nhiệm xem xét, có ý kiến bằng văn bản về 
phương án phân loại đơn v ị tự chủ tài chính của các tổ chức khoa học và công 
nghệ công lập. 
 Sau khi có ý kiến của cơ quan tài chính, cơ  quan chủ quản có trách 
nhiệm trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ t ịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đố i với các tổ chức khoa 
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học và công nghệ công lập thuộc phạm vi quản lý của địa phương) để phê 
duyệt phương án tự chủ tài chính của các tổ chức khoa học và công nghệ công 
lập thuộc quyền quản lý.  

Các cơ quan, tổ chức khác căn cứ quy định tại Thông tư này tổ chức 
thẩm định và phê duyệt  phương án tự chủ tài chính của tổ chức khoa học và 
công nghệ công lập thuộc quyền quản lý, sau khi có ý kiến bằng văn bản của 
cơ quan tài chính cùng cấp. 

  2. Năm cuố i của thời kỳ ổn định, tổ chức khoa học và công nghệ công 
lập báo cáo tổng kết đánh giá tình  hình thực hiện cơ chế tự chủ trong 3 năm. 
Căn cứ vào kết quả thực hiện của thời kỳ t rước, nhiệm vụ của năm kế hoạch 
và thời kỳ tiếp theo, tổ chức khoa học và công nghệ công lập xây dựng 
phương án tự chủ của thời kỳ ổn định t iếp theo, gửi cơ quan quản lý cấp trên  
xem xét cùng với thời g ian lập dự toán ngân sách nhà nước của năm kế hoạch.  
  Trình tự giao quyền tự chủ cho tổ chức khoa học và công nghệ công lập 
trong các thời kỳ tiếp theo được thực hiện theo quy định tạ i Khoản 1 Đ iều 
này. 

Điều  8. Chế độ báo cáo hàng năm  

1. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện chế độ tự chủ tài 
chính định kỳ  hàng năm phả i báo cáo cơ quan quản lý cấp t rên về kết quả  
thực hiện chế độ tự chủ  trước ngày 28 tháng 02 năm sau (theo phụ lục số 03 
kèm theo Thông tư này).  

2. Các Bộ, cơ quan t rung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương định kỳ hàng năm tổ chức đánh giá về t ình hình triển 
khai thực hiện cơ  chế tự chủ  tài chính của tổ chức khoa học và công nghệ  
công lập thuộc quyền quản lý , gửi báo cáo về Bộ Tài chính trước ngày 31 
tháng 3 của năm sau (theo phụ  lục số 04 kèm theo Thông tư này). 

Điều  9. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập đã được cơ quan có thẩm 
quyền phân loại là đơn vị tự trang t rải kinh phí hoạt động thường xuyên theo 
quy định tạ i Ngh ị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của 
Chính phủ  quy định cơ  chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học 
và công nghệ công lập và Ngh ị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 
2010 của Chính phủ sửa đổ i, bổ sung một số điều của Nghị định số 
115/2005/NĐ-CP của Chính phủ, tổ chức đánh giá, thống kê nguồn thu sự 
nghiệp của đơn v ị trong 3 năm trước liền kề để cơ quan có thẩm quyền xem 
xét phê duyệt phương án tiếp tục tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định 
tại Nghị định số 54/2016/NĐ-CP và hướng dẫn tạ i Thông tư này. 

2. Trong trường hợp đơn v ị có thay đổi về chức năng, nhiệm vụ hoặc có 
biến động về nguồn thu làm thay đổ i mức độ tự đảm bảo kinh phí hoạt động, 
tổ chức khoa học và công nghệ công lập (gồm cả tổ chức khoa học và công 
nghệ quy định tạ i Khoản 1 Điều này) xây dựng phương án tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm về tài chính theo quy định tạ i Điều 7 Thông tư này để trình cấp 
có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.  
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 3. Căn cứ yêu cầu phát triển của đơn vị và khả năng cân đối của ngân 
sách nhà nước, Nhà nước xem xét bố t rí vốn cho các dự án đầu tư đang triển 
khai của tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường 
xuyên và chi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư công. 

Điều 10. Hiệu  lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực th i hành kể  từ ngày 28 tháng 10 năm 2017. 

2. Thông tư liên t ịch số 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25 tháng 
8 năm 2014 của Bộ  Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây 
dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ  
thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập hết 
hiệu lực th i hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực th i hành. 

3. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tạ i Thông tư này được sửa đổi, bổ 
sung, thay thế  thì thực hiện theo văn bản mới ban hành. 

 4. Trong quá t rình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề  nghị các 
cơ quan, đơn v ị phản ánh về  Bộ Tài chính để phối hợp 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 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.  

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ  TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Xuân Hà 
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