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Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2018

THÔNG Tư
Huóìig dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện
Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số,
vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020

Căn cứ Nghị định sổ 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của
Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định sỗ 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của Bộ
Tài chính;
Thực hiện Quyết định số 775/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2018 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Giáo dục vũng núi,
vùng dân tộc thiếu sổ, vùng khỏ khăn giai đoạn 2016 — 2020;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chỉnh Hành chính sự nghiệp;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý và sử
dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chưong trình mục tiêu Giáo dục vùng núi,
vùng dân tộc thiếu so, vùng khỏ khăn giai đoạn 2016 - 2020:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
•

•

o

ỉ

e

o

1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện
Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó
khăn giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây viết tắt là CTMT Giáo dục) được quy
định tại Quyết định số 775/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng
Chính phủ, gồm:
a) Hỗ trợ mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học tối thiểu và bàn ghế
học sinh cho 1.070 trường và điểm trường phổ thông dân tộc bán trú và các
trường, điểm trường tiểu học, trung học cơ sở công lập có học 3Ình bán trú tại
các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
b) Hỗ trợ mua sắm bổ sung trang thiết bị, đồ dùng cho 1.045 nhà ăn,
nhà bếp, 1.045 khu nội trú học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú và các
trường, điểm trường tiểu học, trung học cơ sở công lập có học sinh bán trú tại
các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
c) Hỗ trợ sửa chữa, cải tạo theo hướng nâng cấp, mở rộng đảm bảo tiêu
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chuẩn kỹ thuật trường học theo quy định hiện hành cho 760 nhà ăn, nhà bếp,
760 khu ở nội trú trường phổ thông dân tộc bán trú và các trường, điểm trường
tiểu học, trung học cơ sở công lập có học sinh bán trú tại các vùng có điều
kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó.
d) Các hoạt động giám sát, đánh giá và triến khai Chương trình ở trung
ương do Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện.
2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí
sự nghiệp CTMT Giáo dục để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của chương
trình; các cơ quan quản lý CTMT Giáo dục theo quy định tại Quyết định số
775/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 2. Nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMT Giáo dục
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMT Giáo dục gồm: Nguồn
ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương, ngân sách địa phương) và các
nguồn vốn huy động hợp pháp khác.
2. Nguyên tắc sử dụng kinh phí
a) Việc sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp để thực hiện CTMT Giáo dục
theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có
liên quan.

Ngoài nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, Nhà nước khuyến khích
các cơ quan, đơn vị sử dụng các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định
của pháp luật để thực hiện CTMT Giáo dục.
b) Ngân sách trung ương hỗ trợ cho các địa phương để thực hiện CTMT
Giáo dục theo khả năng nguồn vốn, theo quy mô và nhiệm vụ giao cho các
trường, điểm trường, các địa phương thuộc đối tượng của CTMT Giáo dục;
theo nhu cầu, khả năng đối ứng vốn của địa phương, trong đó ưu tiên hỗ trợ
các địa bàn, cơ sở giáo dục khó khăn và có sự điều chỉnh linh hoạt, phù hợp
với tình hình thực tế khách quan tại các địa phương trong từng năm nhưng
phải bảo đảm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của CTMT Giáo dục cả giai
đoạn 2016 - 2020.
c) Không hỗ trợ kinh phí của CTMT Giáo dục để mua sắm mới, cải tạo,
sửa chữa các trường, điểm trường thuộc diện quy hoạch lại và thay đối địa
điểm.
Điều 3. Nội dung và mức chi
1. Chi mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu, bàn ghế học sinh; trang
thiết bị, đồ dùng cho nhà ăn, nhà bếp, khu nội trú học sinh; sửa chữa, cải tạo
nhà ăn, nhà bếp, khu nội trú của các trường phổ thông dân tộc bán trú và các
trường, điểm trường tiểu học, trung học cơ sở công lập có học sinh bán trú:
thực hiện theo đúng quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26
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tháng 11 năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
Trong trường hợp địa phương chịu ảnh hưởng của thiên tai như bão, lũ
lụt làm ảnh hưởng lớn đến cơ sở vật chất của các trường, điểm trường thuộc
đối tượng của CTMT Giáo dục; Căn cứ tình hình thực tế về nhu cầu cần thiết,
cấp bách phải sửa chữa, cải tạo, trang cấp trang thiết bị phục vụ dạy, học và
phục vụ ăn, ở của học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo ủy ban nhân dân
các tỉnh xin ý kiến thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo để quyết định việc
điều chỉnh chủng loại, số lượng trang thiết bị cần mua sắm, điều chỉnh nội
dung sửa chữa, cải tạo và sử dụng nguồn kinh phí CTMT Giáo dục được giao
trong năm để thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo bảo đảm phù hơp nhu cầu
sử dụng và thực tế khách quan tại từng trường, điểm trường; đồng thời bảo
đảm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của CTMT Giáo dục trên địa bàn trong cả
giai đoạn 2016-2020.
2. Chi giám sát, đánh giá và triển khai Chương trình
a) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức công tác giám sát, đánh giá,
triển khai thực hiện CTMT Giáo dục và sử dụng kinh phí kiểm tra, giám sát
được bố trí để thực hiện, cụ thể:
- Chi xây dựng và triển khai chương trình; chi xây dựng bộ chỉ số, hệ
thống giám sát, đánh giá chương trình; Chi xây dựng hệ thống các biểu mẫu
báo cáo, cơ chế thu thập thông tin: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số
338/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập
dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí của ngân sách nhà nước bảo
đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ
thống pháp luật.
- Chi thuê chuyên gia tư vấn trong nước: Căn cứ mức độ cần thiết triển
khai các hoạt động của CTMT Giáo dục và dự toán ngân sách được giao, Bộ
Giáo dục và Đào tạo quyết định việc thuê chuyên gia trong nướcễ Mức chi thực
hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 1 năm
2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức lương đối với
chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn
áp dụng hình thức theo hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước. Trường
hợp thuê tổ chức tư vấn độc lập thì thực hiện theo dự toán được cấp có thẩm
quyền phê duyệt và tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu.
- Chi tập huấn phổ biến chỉ số, hệ thống giám sát, đánh giá Chương
trình cho cán bộ quản lý tại trung ương, địa phương; Chi tổ chức các hội nghị,
hội thảo, giao ban tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn để thực hiện
CTMT Giáo dục: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC
ngày 28 tháng 4 năm 20 Ị 7 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế
độ chi hội nghị.
- Chi cập nhật số liệu, thu thập và xử lý thông tin, xây dựng phần mềm
quản lý dữ liệu của Chương trình ở cấp trung ương: thực hiện theo quy định
tại Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-ỊBTTTT ngày 15 tháng
02 năm 2012 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Thông tin và
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Truyền thông hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình
quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà
nước và Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ
Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử.
- Công tác phí đối với các đợt kiểm tra, giám sát: 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.
Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thanh toán chi phí cho các
đoàn công tác giám sát, đánh giá CTMT Giáo dục theo chế độ quy định (tiền
tàu xe đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền thuê chỗ ở nơi đến và cước hành lý, tài liệu
mang theo để làm việc). Để tránh chi trùng lắp, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông
báo bằng văn bản (trong giấy mời, triệu tập) cho cơ quan, đơn vị cử người đi
công tác về nguồn kinh phí kiểm tra, giám sát và nêu rõ cơ quan, đơn vị cử
người không phải thanh toán các khoản chi này.
- Thực hiện kiểm toán đối với việc sử dụng các nguồn vốn của Chương
trình (kiểm toán nhà nước, kiểm toán độc lập).
b) Trường hợp các địa phương thực hiện công tác giám sát, đánh giá
tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu của CTMT Giáo dục tại địa
phương, đề nghị sử dụng nguồn kinh phí chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dạy
nghề thuộc ngân sách địa phương hoặc các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo
quy định của pháp luật để thực hiệnế Nội dung chi, mức chi được vận dụng
thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều .3 của Thông tư này.
Điều 4. Lập, phân bổ dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí thực
hiện CTMT Giáo dục
lễ Việc lập, phân bổ, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí CTMT
Giáo dục thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản
hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước, đảm bảo hoàn thành mục liêu,
nhiệm vụ của CTMT Giáo dục.
2. Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
chủ trì, phối họp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và dự toán kinh
phí thực hiện CTMT Giáo dục của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi
Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt và gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Hằng năm, căn cứ đề xuất của các tỉnh về nội dung, nhiệm vụ, kinh
phí thực hiện CTMT Giáo dục; căn cứ tình hình thực hiện các mục tiêu của
CTMT Giáo dục năm trước, mục tiêu của từng nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020
và dự kiến kinh phí ngân sách trung ương năm sau; Bộ Giáo dục và Đào tạo rà
soát đối tượng, mục tiêu, nhiệm vụ CTMT Giáo dục và xây dựng kế hoạch dự
toán kinh phí thực hiện CTMT Giáo dục gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và
Đầu tư tổng hợp theo quy định.
4. Căn cứ dự toán ngân sách được Thủ tướng Chính phủ giao về kinh
phí CTMT Giáo dục; Căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ủy ban

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao Sở Giáo dục và Đào
tạo chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Ke hoạch và Đầu tư và các cơ quan
liên quan xây dựng phương án phân bổ dự toán kinh phí thực hiện CTMT
Giáo dục từ nguồn ngân sách Trung ương và bố trí nguồn ngân sách địa
phương, huy động các nguồn kinh phí khác để thực hiện CTMT Giáo dục ở
địa phương. Mức kinh phí phân bổ đảm bảo không thấp hơn dự toán kinh phí
CTMT Giáo dục được Thủ tướng Chính phủ giao.
Sau khi phương án phân bổ kinh phí CTMT Giáo dục được phê duyệt,
ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm gửi
kết quả phân bổ dự toán kinh phí CTMT Giáo dục (chi tiết từng nhiệm vụ) về
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Ke hoạch và Đầu tư theo quy định.
Điều 5ế Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2018.

2. Đối với khối lượng công việc đã triển khai thực hiện trước khi Thông
tư này có hiệu lực thi hành; các Bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương căn
cứ quy định tại Thông tư này và chứng từ chi tiêu thực tế hợp pháp, hợp lệ đế
quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
3. Trường họp các văn bản dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ
sung, thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.
4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề^agìĨỊcác
đơn vị kịp thời phản ánh về Bộ Tài chính nghiên cứu, giải quyết./. (Pty
Nơi nhận:&~
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- TTCP và các Pho TTCP;
- VPTW 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;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan trung ương của các Hội, đoàn thể;
- HĐND, UBND, Sờ Tài chính, KBNN
các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, HCSN.

KT. Bộ TRƯỞNG
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Trân Văn Hiêu
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