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

Số: 55/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2017 

THÔNG Tư 

Quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nưóc đối vói một số 
hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội 

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

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 thảng 12 năm 2016 của 
Chỉnh phủ quy định chi tiết thi hành một sô điêu của Luật ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24 thảng 12 năm 2016 của 
Chính phủ quy định về quản ỉỷ, sủằ dụng ngân sách nhà nước đoi với một sô hoạt 
động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an nịnh; 

Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 nam 2013 của 
Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tô chức của Bộ 
Tài chính; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính quôc phòng, an ninh, đặc biệt; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định chi tiết về quản lý, 
sử dụng ngân sách nhà nước đối với một sổ hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh và 
trật tự, an toàn xã hội. 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Thông tư này quy định chi tiết việc lập, phân bổ dự toán, tổ chức thu, 
chi ngân sách và kế toán, quyết toán ngân sách nhà nước trong lĩnh vực an ninh 
và trật tự, an toàn xã hội thuộc nhiệm vụ của Bộ Công an. 

2. Những nội dung không quy định tại Thông tư này được thực hiện theo 
Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng đẫn thi hànliẾ 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với Bộ Công an, cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá 
nhân có liên quan đến sừ dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực an ninh và trật 
tự, an toàn xã hội thuộc nhiệm vụ của Bộ Công an. 

Điều 3. Nguyên tắc quản lý, sử dụng và hạch toán thu, chi ngân sách 
nhà nước trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội 



1. Các khoản thu, chi ngân sách nhà nước trong lĩnh vực an ninh và trật 
tự, an toàn xã hội được hạch toán bằng đồng Việt Nam, đúng niên độ ngân sách, 
cấp ngân sách và mục lục ngân sách nhà nước. Các khoản thu, chi ngân sách nhà 
nước bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hạch toán do Bộ 
Tài chính quy định để hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước tại thời điếm phát 
sinh. 

2. Tất cả các khoản chi ngân sách nhà nước trong lĩnh vực an ninh và trật 
tự, an toàn xã hội phải được kiếm tra, kiềm soát trong quá trình chi trả, thanh 
toán. Các khoản chi phải có trong dự toán ngân sách được giao, đúng chê độ, 
tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do cấp có thẩm quyền quỵ định và đã được thủ 
trưởng đơn vị sử dụng ngân sách hoặc người được ủy quyền quyết định chi. 

Người ra quyết định chi phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình, 
nếu chi sai phải bồi thường hoàn trả ngân sách nhà nước và tuỳ theo tính chất, 
mức độ vi phạm còn bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự. 

Điều 4. Các khoản thu, chi ngân sách nhà nước trong lĩnh vực an 
ninh và trật tự, an toàn xã hội 

1. Các khoản thu ngân sách nhà nước trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an 
toàn xã hội thuộc nhiệm vụ của Bộ Công an theo quy định tại khoản 1, Điêu 4 
Nghị định số 165/2016/NĐ-CP. 

Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thu thực hiện tổ chức thu, nộp ngân 
sách nhà nước đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật đối với từng 
khoản thu và hướng dẫn tại Thông tư này. 

2. Chi ngân sách nhà nước trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội 
thuộc nhiệm vụ của Bộ Công an theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 
165/2016/NĐ-CP và quy định cua pháp luật ve phí và lệ phí. 

Các khoản chi được giao trong dự toán ngân sách nhà nước của Bộ Công 
an theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định hiện hành và bảo đảm tính 
đặc thù phục vụ nhiệm vụ an ninh và trật tự, an toàn xã hội. 

Chương II 
LẬP, PHÂN BỐ VÀ GIAO Dự TOAN NGÂN SÁCH NHẢ NƯỚC 

Điều 5. Lập dự toán ngân sách nhà nước 

Căn cứ quy định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát 
triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm sau, hướng dẫn của Bộ 
Tài chính về yêu cầu, nội dung, thòi hạn lập dự toán và thông báo số kiểm tra dự 
toán, yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh và giữ gin trật tự, an toàn xã hội triển 
khai trong năm kế hoạch, Bộ Công an hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện 
công tác lập dự toán ngân sách nhà nước theo các nội dung: 
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1. Hướng dẫn và thông báo số kiểm tra dự toán ngân sách cho các đơn vị 
theo nguyên tắc: 

a) Cấp trên hướng dẫn và thông báo số kiếm tra dự toán cho cấp dưới trực 
tiếp. 

b) Nội dung thông báo số kiểm tra dự toán ngân sách cho các đơn vị dự 
toán phải đảm bảo phù họp với nội dung số kiểm tra dự toán do Bộ Tài chính 
thông báo. Cụ thể: số thu phải bảo đảm không thấp hơn số kiểm tra; số chi phải 
phù họp với số kiểm tra về tổng mức và nội dung chi của từng lĩnh vực. 

2. Trình tự lập, gửi dự toán ngân sách: 

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Công an, các đơn vị thực hiện lập dự toán ngân 
sách theo trình tự: 

a) Các đơn vị sử dụng ngân sách lập dự toán ngân sách của đơn vị mình 
gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp xem xét, tổng hợp và lập dự toán ngân 
sách thuộc phạm vi quản lý của cấp mình để gửi lên cấp trên trực tiếp. 

b) Các đơn vị dự toán cấp 2 xem xét dự toán ngân sách của các đơn vị dự 
toán cấp dưới, tống hợp và lập dự toán thu, chi ngân sách thuộc phạm vi quản lý 
gửi đơn vị dự toán cấp 1. 

c) Đơn vị dự toán cấp 1 xem xét dự toán của các đơn vị dự toán cấp 2 
(hoặc đơn vị dự toán có quan hệ trực tiếp với đơn vị dự toán cấp 1) tổng hợp và 
lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của Bộ Công an. 

d) Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của Bộ Công an gửi Bộ Tài chính, 
Bộ Ke hoạch và Đầu tư và các bộ quản lý ngành, lĩnh vực kèm theo phương án 
phân bồ ngân sách năm sau chi tiết theo lĩnh vực và chi tiết đến đơn vị dự toán 
cấp 2 (hoặc đơn vị dự toán có quan hệ trực tiếp với đơn vị dự toán cấp 1) theo 
quy định của Luật ngân sách nhà nước. 

3. Yêu cầu đối với lập dự toán ngân sách: 

a) Dự toán thu ngân sách nhà nước của Bộ Công an lập không được thấp 
hơn số kiểm tra, có thuyết minh căn cứ tính toán từng khoản thu, đánh giá tình 
hình thực hiện công tác thu, nộp ngân sách nhà nước năm trước, cơ chế chính 
sách, điều kiện kinh tế-xã hội tác động đến thu ngân sách. 

b) Dự toán chi ngân sách của Bộ Công an phải thuyết minh đầy đủ cơ sở 
tính toán, lập dự toán, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ dự toán năm trước; 
chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức chi; quân số, biên chế; nhiệm vụ bảo 
đảm an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và số kiểm tra về chi ngân sách nhà 
nước do Bộ Tài chính thông báo. 

c) Đối với dự toán ngân sách của Công an, Cảnh sát phòng cháy, chữa 
cháy địa phương phải phân định rõ: 

Phần do ngân sách trung ưang đảm bảo, tổng hợp gửi lên cấp trên theo 
phân cấp quản lý của Bộ Công an. 
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Phần do ngân sách địa phương bảo đảm theo quy định tại khoản 2, Điêu 
11 và khoản 2, Điều 12 Nghị định số 165/2016/NĐ-CP, gửi cơ quan tài chính 
địa phương cùng cấp để trình Hội đồng nhân dân địa phương quyết định, đồng 
gửi cơ quan cấp trên theo từng cấp để tổng họp. 

Điều 6. Phân bồ và giao dự toán ngân sách nhà nước 

1. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính giao dự toán ngân 
sách nhà nước, Bộ Công an thực hiện phân bổ và giao dự toán chi ngân sách cho 
các đơn vị dự toán cấp 2 (hoặc đơn vị dự toán có quan hệ trực tiếp với đơn vị dự 
toán cấp 1), đồng thời uỷ quyền cho đơn vị cấp 2 phân bố và giao dự toán cho 
đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc. 

Việc phân bố và giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện 
theo đúng quy định tại khoản 1, Điều 19 Nghị định số 165/2016/NĐ-CP và phải 
thực hiện: 

a) Phân bổ hết dự toán ngân sách được giao, chi tiết theo từng lĩnh vực, 
nhiệm vụ thu, chi ngân sách. 

b) Phân định rõ hình thức thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách bằng rút dự 
toán từ Kho bạc nhà nước hoặc lệnh chi tiền. 

Các nhiệm vụ chi được thực hiện theo hình thức rút dự toán và lệnh chi 
tiền theo quy định tại Điều 11 Thông tư này. 

c) Dự toán ngân sách giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách phải bao 
gồm kinh phí thực hiện mua sắm tập trung và cấp, trang bị bằng hiện vật. 

2. Ket quả phân bổ và giao dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc 
phải gửi Bộ Tài chính, Kho bạc nhà nước và Kho bạc nhà nước nơi giao dịch 
(gửi thông qua đơn vị sử dụng ngân sách bản chi tiết dự toán ngân sách của đơn 
vị) để thực hiện. 

Bộ Tài chính thực hiện kiểm tra phân bồ và giao dự toán của Bộ Công an. 
Trường họp phát hiện việc phân bồ không đúng tổng mức và chi tiết theo từng 
lĩnh vực, nhiệm vụ của dự toán ngân sách được giao; không đúng chính sách, 
chế độ quy định, thì chậm nhất 10 ngày ỉàm việc kể từ ngày nhận được báo cáo, 
Bộ Tài chính yêu cầu Bộ Công an điều chỉnh lại. 

Căn cứ dự toán ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao và kêt 
quả phân bổ dự toán ngân sách nhà nước, Kho bạc nhà nước thực hiện hạch toán 
ghi số kế toán, không đăng nhập số liệu dự toán chi ngân sách nhà nước của các 
đơn vị trực thuộc Bộ Công an vào hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho 
bạc (TABMIS).ẻ 

3. Đối với Công an, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy địa phương: Sau khi 
có quyết định giao dự toán của ủy ban nhân dân địa phương, công an, cảnh sát 
phòng chảy và chữa cháy địa phương báo cáo lên cấp trên theo từng câp cho đên 
Bộ Công an để tổng họp chung. 
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4. Việc phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách phải 
hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm trước. 

Điều 7ế Lập, phân bồ và giao dự toán bổ sung ngân sách để thực hiện 
nhiệm vụ quan trọng, cần thiết cấp bách 

1. Trường hợp phát sinh nhiệm vụ quan trọng về an ninh, trật tự an toàn 
xã hội và các nhiệm vụ cần thiết cấp bách khác chưa được bố trí trong dự toán 
ngân sách nhà nước giao đầu năm cần thiết phải bổ sung dự toán ngân sách, việc 
lập dự toán bổ sung được thực hiện như sau: 

a) Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ mới phát sinh và phân cấp nhiệm vụ chi quy 
định tại Điều 8 Nghị định số 165/2016/NĐ-CP, các đơn vị thuộc Bộ Công an lập 
dự toán bổ sung trên cơ sở ché độ, chính sách và tiêu chuẩn, định mức quy định 
hiện hành gửi cơ quan quản lý cấp trên tổng họp gửi Bộ Công an. 

b) Bộ Công an thực hiện thẩm định dự toán đề nghị bồ sung của các đơn 
vị, tự cân đối, sắp xếp, điều chỉnh trong phạm vi dự toán được giao đầu năm đế 
thực hiện nhiệm vụ. Trường hợp không thể cân đối được nguồn kinh phí để triển 
khai nhiệm vụ thì tống hợp gửi Bộ Tài chính, Bộ Ke hoạch và Đầu tư đế xem 
xét trình cấp có thấm quyền quyết định theo quy định của Luật ngân sách nhà 
nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

2. Căn cứ quyết định bổ sung dự toán ngân sách nhà nước của cấp có 
thẩm quyền, Bộ Công an thực hiện phân bổ, giao dự toán cho các đơn vị sử dụng 
ngân sách theo quy định tại Điều 6 Thông tư này. 

Chương III 
TÓ CHỨC THƯ, CHI NGAN SÁCH NHÀ NƯỚC 

Điều 8. Tổ chửc thu ngân sách nhà nước 

1Ế Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước phải tồ 
chức thu theo cpy định của pháp luật đối với từng khoản thu và hướng dẫn của 
Bộ Tài chính về công tác thu, nộp ngân sách nhà nước. Cụ thể: 

a) Thu phí và lệ phí: Thực hiện nộp ngân sách nhà nước theo quy định 
của Luật phí và lệ phí, Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi 
hành. 

b) Thu thanh lý tài sản nhà nước, thu từ bán tài sản gắn liền với đất và 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Thực hiện nộp ngân sách nhà nước theo quy 
định của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Luật đất đai, Luật ngân sách 
nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

c) Thu xử phạt vi phạm hành chính: Thực hiện nộp toàn bộ số tiền thu 
được vào ngân sách nhà nước theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính, 
Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

2. Trách nhiệm của Bộ Công an và các cơ quan, đơn vị: 
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a) Cơ quan, đơn vị thu phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp, Kho bạc 
nhà nước nơi giao dịch để thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản 
phải thu, nộp ngân sách theo quy định của pháp luật. 

b) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra các cơ 
quan, đơn vị và cá nhân trực tiếp thu thực hiện nộp đầy đủ, đúng hạn các khoản 
thu phải nộp ngân sách nhà nướcẽ 

c) Cơ quan quản lý cấp trên và Bộ Công an có trách nhiệm kiếm tra, kiêm 
soát các khoản thu thuộc dự toán ngân sách giao đầu năm và các khoản thu khác 
theo quy định của pháp luật. Tổng họp, báo cáo số thu ngân sách nhà nước theo 
chế độ quy định. 

d) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền và theo quy định tại Điều 17 Thông tư này. 

Điều 9. Điều kiện chi ngân sách nhà nước 

1. Đã có trong dự toán ngân sách được giaoệ Trường họp dự toán ngân 
sách và phân bổ dự toán ngân sách chưa được cấp có thẩm quyền quyết định, Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quyết định tạm cấp kinh phí cho các nhiệm vụ không thề trì 
hoãn được. 

2. Đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
ban hành áp dụng cho lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội. 

3. Đã được thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách hoặc người được uỷ 
quyền quyết định chi thể hiện dưới hình thức văn bản hoặc thông qua phê duyệt 
trên chứng từ và các hồ sơ thanh toán. 

4. Ngoài các điều kiện nói trên, trường họp sử dụng vốn, kinh phí ngân 
sách nhà nước để đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư sản xuất, mua sắm trang thiêt 
bị, phương tiện làm việc và các công việc khác phải tổ chức đấu thầu theo quy 
định của Luật đấu thầu. 

Điều 10. Nguyên tắc thanh toán các khoản chi của ngân sách 

1. Bộ Tài chính, Kho bạc nhà nước có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát và 
thanh toán đầy đủ, kịp thời theo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chi đã bố trí 
trong dự toán; có quyền từ chối các khoản chi khồng đủ điều kiện chi theo quy 
định tại Điều 9 Thông tư này và chịu trách nhiệm về quyết định theo quy định 
của pháp luật. 

2. Việc thanh toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện theo nguyên tắc 
thanh toán trực tiếp từ Bộ Tài chính, Kho bạc nhà nước cho người hưởng lương, 
phụ cấp, trợ cấp, người cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc cho đơn vị sử dụng 
ngân sách đôi với các khoản chi có yêu câu bảo mật cao. Trường hợp câp thiêt, 
một số khoản chi chưa đủ điều kiện thực hiện việc thanh toán trực tiếp từ Bộ Tài 
chính, Kho bạc nhà nước, đơn vị sử dụng ngân sách được tạm ứng kinh phí đế 
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chủ động chi theo dự toán được giao, sau đó đơn vị thanh toán với Bộ Tài chính, 
Kho bạc nhà nước theo đúng quy định của Bộ Tài chínhệ 

3. Các khoản chi có tính chất thường xuyên được bố trí đều trong năm để 
chi; các nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa lớn và các 
khoản chi không thường xuyên khác được đảm bảo nguồn thanh toán theo tiến 
độ và trong phạm vi dự toán được giao cho Bộ Công an. 

Điều 11. Hình thức thực hiện chi ngân sách nhà nước 

1. Chi ngân sách nhà nước thực hiện theo hình thức rút dự toán đối với 
các nhiệm vụ: 

a) Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội thường xuyên, trừ các khoản chi 
thực hiện theo hình thức lệnh chi tiền quy định tại khoản 2 Điều này; 

b) Chi các hoạt động sự nghiệp quy định tại khoản 3, Điều 8 Nghị định số 
165/2016/NĐ-CP, trừ các nội dung chi được cấp bằng hình thức lệnh chi tiền 
theo quyết định của cấp có thấm quyền. 

2. Chi ngân sách nhà nước thực hiện theo hình thức lệnh chi tiền đối với 
nhiệm vụ chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội thường xuyên, bao gồm: 

a) Mật phí, địa bàn, kinh phí đặc biệt của lực lượng Tình báo, kinh phí 
cho Cơ quan đại diện Bộ Công an tại nước ngoài; 

b) Mua sắm tài sản, trang thiết bị, phương tiện bằng ngoại tệ; chi đầu tư 
xây dựng cơ bản có yêu cầu bảo mật cao; 

c) Ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước đối với một số khoản thu, chi cụ 
thể theo quy định của Bộ Tài chính; 

d) Nhiệm vụ cần thiết, cấp bách và một số khoản chi đột xuất khác theo 
quyêt định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

3. Chi dự trữ quốc gia thực hiện theo quy định của pháp luật về dự trữ 
quốc gia. 

4. Chi đầu tư phát triển, chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình 
mục tiêu (nguồn vốn đầu tư) thực hiện theo quy định về quản lý, thanh toán vốn 
đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nưởc của Bộ Tài chính. 

Điều 12ẳ Chi ngân sách theo hình thức rút dự toán 

1. Căn cứ quyết định giao dự toán ngân sách và yêu cầu nhiệm vụ chi, thủ 
trưởng đơn vị dự toán lập giấy rút dự toán ngân sách, kèm theo hồ sơ thanh toán 
(trừ các khoản chi có yêu cầu bảo mật cao) gửi Kho bạc nhà nước nơi giao dịch 
để làm căn cứ kiểm soát, thanh toán. 

2ệ Kho bạc nhà nước nơi giao dịch kiểm tra số dư dự toán, tính hợp pháp 
của hồ sơ do đơn vị gửi đến và các điều kiện chi quy định tại Điêu 9 của Thông 
tư này, thực hiện xuất quỹ và hạch toán chi hoặc tạm ứng ngân sách theo nguyên 
tắc thanh toán quy định tại Điều 10 Thông tư này. 
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Trường họp chưa có đủ điều kiện thanh toán trực tiếp qua Kho bạc nhà 
nước đôi với tât cả các khoản chi thì Kho bạc nhà nước câp tạm ứng đôi với một 
số khoản chi theo quy định. Sau khi hoàn thành công việc và có đủ chứng từ 
thanh toán, Kho bạc nhà nước thực hiện kiểm soát, thanh toán và hạch toán theo 
quy định. 

3. Các khoản chi có yêu cầu bảo mật cao, Kho bạc nhà nước không kiếm 
tra hồ sơ thanh toán mà thực hiện chi trả, thanh toán theo đề nghị của Thủ 
trưởng đơn vị sử dụng ngân sách. Bộ Công an và đơn vị sử dụng ngân sách chịu 
trách nhiệm về nội dung chi, tính họp pháp, họp lệ của chứng từ chi ngân sách 
nhà nước. 

Các khoản chi có yêu cầu bảo mật cao bao gồm: Tiền lương; phụ cấp 
lương; học bổng học sinh, sinh viên; các khoản đóng góp; các khoản thanh toán 
cá nhân; chi nghiệp vụ chuyên môn; mua sắm tài sản chuyên dùng; chi xây lăp 
và thiết bị. 

4. Khi thực hiện chi ngân sách theo hình thức rút dự toán, đơn vị sử dụng 
ngân sách và Kho bạc nhà nước phải hạch toán theo đúng mục lục ngân sách nhà 
nước quy định hiện hành. 

Điều 13. Chi ngân sách theo hình thức lệnh chi tiền 

1. Căn cứ dự toán ngân sách được giao và nhu cầu chi ngân sách, Bộ 
Công an có công văn đề nghị cấp kinh phí và các hồ sơ theo quy định gửi Bộ Tài 
chính. 

2. Bộ Tài chính xem xét, kiểm tra hồ sơ yêu cầu chi; khi đảm bảo đủ các 
điều kiện chi và các hồ sơ họp pháp theo quy định thì lập lệnh chi tiền cho đơn 
vị sử dụng ngân sách, đơn vị cung cấp dịch vụ, hàng hóa, đơn vị nhận thầu hoặc 
tổ chức, cá nhân theo đề nghị của Bộ Công an gửi Kho bạc nhà nước. 

Bộ Cồng an và đơn vị sử dụng ngân sách chịu trách nhiệm về nội dung 
chi, tính họp pháp, họp lệ của chứng từ chi ngân sách nhà nước. 

3. Căn cứ lệnh chi tiền của Bộ Tài chính, Kho bạc nhà nước thực hiện 
xuất quỹ ngân sách, chuyển kinh phí vào tài khoản của đơn vị sử dụng ngân 
sách, đơn vị cung cấp dịch vụ, hàng hóa, đơn vị nhận thầu hoặc tố chức, cá nhân 
được hưởng ngân sách theo đúng chế độ quy định và đúng nội dung của lệnh chi 
tiền. Trường hợp lệnh chi tiền không hợp lệ, họp pháp thì chậm nhât 01 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận được lệnh chi tiền, Kho bạc nhà nước phải thông báo 
cho Bộ Tài chính biết để xử lý. 

Điều 14. Tạm cấp ngân sách và ứng trước dự toán ngân sách năm sau 

1. Trong trường hợp vào đầu năm ngân sách, dự toán ngân sách và 
phương án phân bố chưa được cơ quan nhà nước có thấm quyền quyết định, Bộ 
Tài chính và Kho bạc nhà nước tạm câp kinh phí theo quy định tại khoản 1, Điêu 
51 Luật ngân sách nhà nước. 
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Để đảm bảo hoạt động thường xuyên cho lực lượng công an nhân dân 
trong những ngày đầu năm, theo đề nghị của Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân 
sách, vào tháng 12 năm trước Kho bạc nhà nước thực hiện tạm cấp tiền lương, 
các khoản có tính chất lương, chi nghiệp vụ chuyên môn và một sô khoản chi 
cần thiết khácế Mức chi ứng trước tối đa bằng bình quân 01 tháng của năm trước 
đối với các mục chi được tạm cấp. 

2. ứng trước dự toán chi thường xuyên thực hiện đối với những nhiệm vụ 
quan trọng, cần thiết, cấp bách thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách năm sau và 
được cấp có thẩm quyền quyết định. 

Nguyên tắc, tiêu chí và điều kiện ứng trước dự toán ngân sách năm sau 
thực hiện theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP. 

Điều 15. Mở tài khoản 

1. Các đơn vị dự toán thuộc Bộ Công an được mở tài khoản dự toán, tài 
khoản tiền gửi đơn vị dự toán (nội tệ và ngoại tệ) tại Kho bạc nhà nước theo quy 
định của Bộ Tài chính để tiếp nhận kinh phí nguồn ngân sách nhà nước cấp thực 
hiện nhiệm vụ được giao. 

2. Kho bạc nhà nước hướng dẫn các đơn vị dự toán thuộc Bộ Công an mở 
tài khoản theo đúng chế độ quy định. 

Chương IV 
KẾ TOÁN, QƯYÉT TOÁN VÀ BÁO CÁO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

Điều 16. Kế toán và quyết toán ngân sách nhà nước 

1. Ke toán và quyết toán ngân sách nhà nước phải thực hiện theo quy định 
của Luật ngân sách nhà nước, hướng dẫn của Bộ Tài chính về công tác khóa số 
kế toán và quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm; đồng thời các đơn vị dự 
toán phải thực hiện: 

a) về nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước: Rà soát các khoản phải nộp ngân 
sách nhà nước nhưng chưa nộp hoặc nộp chưa đủ vào ngân sách nhà nước (đặc 
biệt là các khoản thu nộp ngân sách nhà nước đã giao trong dự toán ngân sách 
đầu năm) để phối họp với các cơ quan tài chính, cơ quan quản lý thu, Kho bạc 
nhà nước cùng cấp có biện pháp xử lý theo chế độ quy định. 

b) về nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước: Rà soát toàn bộ dự toán được cấp 
có thẩm quyền giao (kể cả dự toán bồ sung); kiểm tra, xem xét các khoản dư tạm 
ứng và tồn quỹ tiền mặt để chủ động chi tiêu, thanh toán tạm ứng trong năm. 

Đối chiếu với Kho bạc nhà nước về số liệu dự toán, tạm ứng, dư dự toán 
và dư tài khoản tiền gửi của đơn vị đảm bảo khớp đúng về tổng số và chi tiết 
theo mục lục ngân sách nhà nước trước khi lập, báo cáo quyết toán ngân sách 
nhà nước hằng nămể 
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c) Xử lý ngân sách nhà nước cuối năm và số dư tài khoản tiền gửi của các 
đơn vị dự toán thuộc Bộ Công an thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Bộ 
Tài chính. 

2. Xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm của các 
đơn vị dự toán thuộc Bộ Công an thực hiện theo quy định của Luật ngân sách 
nhà nước, hướng dẫn của Bộ Tài chính công tác quyết toán ngân sách nhà nước 
và thực hiện theo nguyên tắc: 

a) Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp trên có trách nhiệm xét duyệt báo cáo 
quyết toán ngân sách (bao gồm toàn bộ các khoản thu, chi ngân sách, kê cả 
khoản trích để lại chi theo chế độ quy định) và thông báo kết quả xét duyệt 
quyết toán ngân sách cho đơn vị dự toán cấp dưới; tông hợp và lập báo cáo 
quyết toán ngân sách thuộc phạm vi quản lý gửi cơ quan quản lý cấp trên trực 
tiếp xem xét, phê duyệt. 

b) Đơn vị dự toán cấp 1 có trách nhiệm duyệt báo cáo quyết toán ngân 
sách của các đơn vị trực thuộc; tồng hợp và lập báo cáo quyết toán ngân sách 
nhà nước năm của Bộ Công an gửi Bộ Tài chính thẩm định theo quy định. 

c) Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước gửi cơ quan quản lý cấp trên và 
Bộ Tài chính phải thuyết minh đầy đủ tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân 
sách nhà nước, giải trình rõ nguyên nhân không đạt dự toán thu, chi ngân sách 
(nếu có), số dư tạm ứng, dư tài khoản tiền gửi; báo cáo tình hình thực hiện, xử lý 
các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước. 

Điều 17. Chế độ báo cáo 

1. Định kỳ hàng tháng, cơ quan, đơn vị tổ chức thu ngân sách nhà nước 
thực hiện báo cáo cơ quan quản lý cấp trên và đơn vị dự toán cấp 1 vê tình hình 
thu, nộp ngân sách nhà nước. 

2. Định kỳ hàng quý, Bộ Công an thực hiện báo cáo Bộ Tài chính về tình 
hình thu, chi ngân sách nhà nước; báo cáo các cơ quan có liên quan khác vê thực 
hiện thu, chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. 

3. Mau biểu báo cáo hằng tháng, quý thực hiện theo quy định của Bộ Tài 
chính. 

Chương V 
TÓ CHỨC THựC HIỆN 

Điều 18. Trách nhiệm về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nu'0'c 

1. Bộ Công an có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra các 
đơn vị dự toán trực thuộc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước đúng 
mục đích, hiệu quả và tiết kiệm, đúng chế độ nhà nước quy địnhẽ 
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2. Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách chịu trách nhiệm về quản lý, sử 
dụng ngân sách theo dự toán được giao, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, 
bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, đúng chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức chi 
ngân sách. 

Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách chịu trách nhiệm về quyết định chi 
và tính chính xác của nội dung chi trên bảng kê chứng từ gửi Kho bạc nhà nước. 
Đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp iuật và cấp có thẩm quyền về việc áp 
dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, quyết định lựa chọn nhà thầu theo quy 
định tại Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn. 

3. Người phụ trách công .tác tài chính, kế toán tại đơn vị sử dụng ngân 
sách có nhiệm vụ thực hiện^túng chế độ quản lý tài chính-ngân sách, chế độ kế 
toán và có trách nhi^n Ịĩgpn ngừa, phát hiện và kiến nghị thủ trưởng đơn vị xử 
ỉý những trường họp VI phạm. 

4. Cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến sử dụng ngân 
sách trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội phải quản lý, sử dụng các 
khoản kinh phí và vốn đúng mục đích, chế độ, tiết kiệm, hiệu quả và thanh, 
quyết toán đúng chế độ quy định. 

5. Hàng năm, Bộ Công an phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra tình hình 
thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của các đơn vị trực thuộc Bộ 
Công an. 

Điều 19. Hiêu lưc thi hành • • 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 7 năm 2017, áp 

dụng từ năm ngân sách 2017. 

Thông tư liên tịch số 54/2004/TTLT-BTC-BCA ngày 10 tháng 06 năm 
2004 của Bộ Tài chính, Bộ Công an hướng dẫn lập, chấp hành, quyết toán ngân 
sách nhà nước và quản lý tài sản nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh 
vực an ninh hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

2. Đối với quyết toán ngân sách nghà nước năm 2016 áp dụng theo các 
quy định của Luật ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định 
số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước; Nghị định số 10/2004/NĐ-CP 
ngày 07 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân 
sách và tài sản của Nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc 
phòng, an ninh và Thông tư liên tịch số 54/2004/TTLT-BTC-BCA ngày 10 
tháng 06 năm 2004 của Bộ Tài chính, Bộ Công an hướng dẫn lập, chấp hành và 
quyết toán ngân sách nhà nước và quản lý tài sản nhà nước đối với một số hoạt 
động thuộc lĩnh vực an ninh. 
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3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở 
Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh 
kịp thời về Bộ Tài chính đề nghiên cứu, hướng dẫn bồ sung J)»r 

Nơi nhận.ẫ r 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; 
-Văn phòng Trung ương Đảng; 
- V ă n  p h ò n g  T ổ n g  B í  t h ư ;  
- V ă n  p h ò n g  Q u ố c  h ộ i ;  
- V ă n  p h ò n g  C h ủ  t ị c h  n ư ớ c ;  
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 
- Cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Công báo; 
- ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính; 
- Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, VI (300b)Ệ 

TRƯỞNG 

Huỳnh Quang Hải 
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