
Bộ TÀI CHÍNII CỘNG HÒA XẢ IKệ)I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 24/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2018 

THÔNG Tư 
HircVng dẫn quán lý kinh phí đào tạo cho liru học sinh Lào và Campuchia 

(diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam 

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 tiết và hưởng dân thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định sổ 87/20I7/NĐ-CP ngày 26 thảng 7 năm 2017 của Chính 
plìủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của Bộ Tài 
chính; 

Thực hiện phương án điêu chỉnh định mức chi đào tạo lưu học sinh Lào và 
Ccimpuchia học tập tại Việt. Nam (diện Hiệp định) được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt tại văn bản số 1 ỉ649/VPCP-QHQT ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Van 
phòng Chính phủ. 

Xét đê nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đôi ngoại; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dân quản ỉv kinh phí đào 
lạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nom như 
sau': 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tirọng áp dung 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định định mức chi đào tạo và câp kinh phí tùỆ nguôn viện 
trợ không hoàn lại của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho 
Chính phủ Lào và Chính phủ Campuchia đê đào tạo lưu học sinh Lào, lưu học 
sinh Campuchia được cử sang học tập tại Việt Nam theo các hiệp định hợp tác 
giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ Lào và Chính phủ Campuchia. 

2. Đối tượng áp dụng: Thông tư nảy áp dụng đối với cơ sở đào tạo tại Việt 
Nam; lưu học sinh Lào, Campuchia vả các tố chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Giiíi thích từ ngũ* 

Trong Thông tư này, các từ sau đây được hiêu như sau: 

lể Hiệp định: là Hiệp định, Biên bản kỳ họp Ưỷ ban liên Chính phủ được ký 
kct giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ Lào, Chính phủ Campuchia. 
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2. Lưu học sinh: là cán bộ, học sinh, sinh viên Lào, Campuchia vào Việt 
Nam học tập theo Hiệp định. 

3. Đào tạo dài hạn: gôm các hộ đào tạo trung học, đại học và sau đại học 
theo quy định, có thời gian đào tạo từ 12 tháng trở lên. 

4. Đào tạo ngắn hạn: là các khoá đào tạo, bồi dường nâng cao kiến thức 
chuyên môn có thời gian đào tạo dưới 12 tháng. 

Điều 3. Nguyên tắc quản lý và chi đào tạo 

1. Kinh phí đào tạo, hỗ trợ ban đâu và sinh hoạt phí câp qua cơ sở đào tạo 
được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ đào tạo cho lưu học sinh Lào, 
Campuchia. 

2. Các cơ sở đào tạo có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục 
đích, có hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng chê độ. 

3. Việc lập dự toán, thanh quyêt toán theo quy định của Luật Ngân sách Nhả 
nước, các quy định liên quan và Thông tư này. 

4. Đối với lưu học sinh học không tập trung, mức chi đào tạo tính theo tháng 
và số ngày thực tế (trường hợp không đủ 01 tháng) sinh viên có mặt học tập tại 
Việt Nam. 

Điều 4. Kinh phí đào tạo 

1. Nội dung chi 

a) Chi thường xuyên bao gồm các khoản chi cho công tác giảng dạy và học 
tập, bao gồm cả chi phí biên dịch, phiên dịch tài liệu (nêu có), chi đi học tập, khảo 
sát thực tế cho các lóp bôi dưỡng ngăn hạn (nêu có), chi hô trợ tiên ỏ" cho lưu học 
sinh. 

b) Các khoản chi một lần cho cả khoá học: chi hỗ trợ trang thiết bị phục vụ 
cho giảng dạy, thực hành và trang thiêt bị phục vụ sinh hoạt của lưu học sinh ở tại 
kí túc xá, chi tham quan, chi làm hô sơ thủ tục nhập học, chi tông kêt, kêt thúc 
khoá học và bảo vệ luận văn tôt nghiệp, chi tặng phâm, chi đón và tiễn lưu học 
sinh đi và về tại sân bay quôc tế Việt Namẽ 

c) Chi phí khác 

- Chi khám bệnh tông thê đâu khóa học, chi khám bệnh tông thê định kỳ 
hàng năm; 

- Chi nhân ngày Qưôc khánh Việt Nam và Quốc khánh nước bạn, Têt cô 
truyên Việt Nam và Têt cô truyên nước bạn 

2. Định mức chi 

a) Lưu học sinh hệ đào tạo dài hạn: 2.576.000 đông/người/tháng. 

b) Lưu học sinh hệ đào tạo ngăn hạn: 5.485.000 đông/người/tháng. 
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c) Các cơ sở đào tạo thuộc khôi CỊUÔC phòng, an ninh, cơ yêu, thê dục thc 
thao, văn hóa nghệ thuật được câp tăng thcrn 10% kinh phí đào tạo dược câp cho 
hệ dào tạo tương ứng quy định tại Điêm a, Điem b Khoản 2 Điêu này. 

cỉ) Đôi với các mức chi cụ thê của các mục chi nêu tại Khoản 1 Điêu này: áp 
dụng theo định mức của cơ sở đào tạo (nêu có) phù hợp với quy định của pháp 
luật; trường họp không có định mức cụ thể, các cơ sở đào tạo chủ động chi tiêu. 
Tôn« các khoản chi không vượt quá định mức chi nêu tại Khoản 2 Đicu này. 

Điều 5. Chi sinh hoạt phí 

1. Nội dung chi: sinh hoạt phí cho lưu học sinh. 

2. Định mức chi 

- Lun học sinh đảo tạo dài hạn hệ trung học: 3.080.000 đông/người/tháng. 

- Lưu học sinh đào tạo dài hạn hệ đại học: 3.630.000 cỉông/người/thángỀ 

- Lưu học sinh đào tạo dài hạn hệ sau đại học: 4.110.000 đông/người/tháng. 

- Lưu học sinh đào tạo, tập huân ngắn hạn: 4.820.000 đông/người/tháng. 

- Lưu học sinh học tiêng Việt thi tuyển vào bậc Trung học, Đại học: 
2.460.000 đồng/người/tháng. 

- Lưu học sinh học tiếng Việt thi tuyên vào bậc Sau đại học: 2.900.000 
đông/người/tháng. 

3. Nguyên tắc chi 

a) Đối với cơ sở đào tạo không tổ chức ăn tập trung, toàn bộ sinh hoạt phí 
được cấp cho lưu học sinh. 

b) Đôi với co- sở đào tạo tổ chức ăn tập trung theo quy định thì suất ăn tập 
trung cho lưu học sinh Lào, Campuchia theo định mức của cơ sở clào tạo không 
vượt quá 45% định mức chi quy định tại Khoản 2 Điều này; phàn còn lại được chi 
trực tiếp cho lưu học sinh. 

Điều 6. Hỗ trí)' trang cấp ban đầu 

1 ẽ Nội dung chi 

a) Hỗ trợ trang cấp cá nhân cần thiết ban đầu được cơ sở đào tạo cấp một lần 
cho một lưu học sinh đê sử dụng trong cả khoá học bao gôm các vật dụng cần 
thiêt như chăn, màn, chậu rửa, quân áo...Trường họp bị mât hoặc hư hỏng, lưu 
học sinh không cấp lại. 

b) Lưu học sinh đã được hỗ trợ trang: cấp cá nhân ban đầu khi sang học tiếng 
Việt đế thi tuyển vào các bậc học thì sẽ không được hỗ trợ trang câp cá nhân ban 
đâu khi vào bậc học chính thức. 

2. Định mức hô trợ 

a) Lưu học sinh hệ đào tạo dài hạn: 4.480.000 đông/người. 

b) Lưu học sinh hệ đào tạo ngan hạn: 3.580.000 đỏníị/níụrời. 



c) Lưu hc)c sinh khôi quôc phòng, an ninh, C0ẳ yêu, được câp bô sung chênh 
lệch quản trang trị giá 55.000 đỏng/n£ườễi/tháng. 

3. Nguyên tắc chi 

Kinh phí hỗ trợ trang cảp ban đâu được câp qua cơ sở đào tạo để hỗ trợ trực 
tiêp cho lưu học sinh. 

Điều 7. Chi phí đi lại 

1. Đối với lưu học sinh hệ dài hạn tập trung, hệ ngắn hạn: 01 vé máy bay 
khứ hồi hạng phổ thông (vé sang Việt Nam khi nhập học và vé lượt về nước khi 
tốt nghiệp) và lệ phí sân bay, cước hành lý thêm ngoài vé (20kg) theo thực tê theo 
tuyên đường tiết kiệm chi phí nhât. 

Trường hợp học sinh tự lựa chọn phương tiện khác (không phải phương tiện 
máy bay) thì được thanh toán giá vé theo thực tê ghi tại hoá đơn thu tiên của 
phương tiện đi lại. Giá vé không cao hơn giá vé máy bay hạng phô thông thâp 
nhất từ điểm đi đen điêm đẽnể 

2. Đối với hệ cao học chính quy không tập trung: Mỗi kỳ học tập trung học 
sinh được hỗ trợ mộl lượt vé đi hoặc một lượt vé vê. Trường hợp cơ sở đào tạo tô 
chức đưa đón tập trung từ/đến cửa khẩu cho lưu học sinh và được lưu học sinh 
nhất trí thì thanh toán chi phí đi lại từ/đến cửa khấu theo thực chi, không quá 50% 
giá vé máy bay hạng phô thông thấp nhât từ điếm đi đên điêm đên. 

Điều 8. Lập dự toán, giao dự toán, thanh toán, quyết toán vốn viện trọ* 

1. Lập và giao dự toán 

a) Căn cử chỉ tiêu đào tạo mới, sô lượng lưu học sinh hiện đang học và suât 
chi đảo tạo theo quy định tại Thông tư này, các Bộ, cơ quan trung ương và địa 
phương được ..cập có thâm quyên aiao chỉ tiêu đào tạo lưu học sinh Lào, 
Campuchia lập "dự toán chi viện trợ cho dào tạo, gửi Bộ Kc hoạch và Đâu tư, Bộ 
Tài chính để tồng hợp vào dự toán chi viện trợ, trình cấp thẩm quyền xem xét, 
quyết địnhề 

b) Trên cơ sở dự toán vôn viện trợ được giao, các Bộ, cơ quan trung ương 
và các địa phương phân bô dự toán vôn viện trợ cho các cơ sở đào tạo trực thuộc. 

2. Thanh toán vôn viện trợ 

a) Các cơ sở đào tạo thực hiện rút dự toán kinh phí viện trợ qua Kho bạc 
Nhà nước theo quy định. 

b)Kho bạc Nhà nước thiỄrc hiện kiêm soát chi và thanh toán vôn viện trợ 
theo quy định. 

3. Quyết toán vôn viện trợ 

a) Việc quyêt toán kinh phí theo thực chi, với đây đủ hoá đơn, chứng từ 
chứng minh việc chi tiêu theo quy định, tiềừ truờng họp các khoản chi được khoán 
theo quy định của pháp luật. 



3 

b) Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương lập báo cáo quyết toán kinh 
phí viện trợ cho đào tạo, tông hợp trong báo cáo quyết toán kinh phí ngân sách 
nhà nước của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương và gửi báo cáo quyết 
toán cho Bộ Tài chính đe thâm định, tông hợp quyết toán ngăn sách nhà nước của 
các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo quy định. 

Điều 9. Tổ chức thực hiện 

1. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2018 và thay 
thế các Thông tư của Bộ Tài chính: số 120/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 
2012 quy định suất chi đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia (diện Hiệp 
định) học tập tại Việt Nam và Thông tư số 140/2014/TT-BTC ngày 24 tháng 9 
năm 2014 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 7 nam 
2012 nêu trên. 

2. Điêu khoản chuyên tiêp 

Trường hợp các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã được cấp thẩm 
quyên giao dự toán vốn viện trợ năm 2018 cho đào tạo lưu học sinh Lào, 
Campuchia trước thời điếm Thông tư này có hiệu lực thì được đề xuất giao dự 
toán bô sung kinh phí viện trợ đối với phần chênh lệch do thay đổi suất chi đào 
tạo. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng măc, đê nghị các cơ quan, đơn 
vị kịp thời thông báo cho Bộ Tài chính đê phôi hợp giải quyêt./.^ 

/Vr//Ề nhận: 
- Ban Bí thư Trung trong Đàng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Trung ương Dàng và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư ; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chù tịch nước; 
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; 
- To à án Nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phù; 
- IĨDND, UBND các tỉnh, TP trực lliuộc Trung ương; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thểễ, 
- Sờ Tài chính, Kho bạc Nhả nước các tỉnh, TP trực thuộ 

Trung ương; 
- Cục Kiểm tra văn bàn - Bộ Tư pháp; 
- ("npo há<y 
- Cổng thông tin diện tử cùa Chính phủ; 
- Cổng thông tin điện từ cùa Bộ Tài chính; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- LƯU: v R, Cục QLN (2ẫữ.b) 

KT. Bộ TRƯỜNG 
ử TRƯỞNG 

Trân Xuân Hà 

c 




