BỘ TÀI CHÍNH
Số: 223/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2010

THÔNG TƯ
Quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí
thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Bộ Tài chính;
Thực hiện Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02/03/2010 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê;
Quyết định số 668/QĐ-TTg ngày 27/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc
thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu
thống kê;
Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực
hiện Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê (sau đây gọi tắt là Đề
án 312) như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng thực hiện
1. Phạm vi điều chỉnh:
Thông tư này hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán
kinh phí bảo đảm cho các hoạt động xây dựng và triển khai thực hiện Đề án 312,
bao gồm các hoạt động: xây dựng, thẩm định, phê duyệt Đề án 312; phổ biến và
tổ chức thực hiện các nội dung của Đề án 312.
2. Đối tượng thực hiện:
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án 312 được
giao nhiệm vụ xây dựng và triển khai thực hiện Đề án 312.
Điều 2. Nguồn kinh phí
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Nguồn kinh phí xây dựng và thực hiện Đề án 312 do ngân sách Nhà nước
bảo đảm (bao gồm chi đầu tư xây dựng và chi thường xuyên), được bố trí theo
phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước hiện hành.
1. Kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện Đề án 312 tại Trung ương (hệ thống
thống kê tập trung và thống kê Bộ, ngành) do ngân sách Trung ương bảo đảm.
2. Kinh phí triển khai, thực hiện nội dung công việc của Đề án 312 thuộc
phạm vi địa phương phụ trách do ngân sách địa phương bảo đảm.
Điều 3. Nội dung chi đối với các hoạt động xây dựng và thực hiện của Đề án
312
1. Nội dung chi bố trí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên:
1.1) Chi xây dựng và xét duyệt Đề án, gồm:
a) Xây dựng đề cương Đề án.
b) Xét duyệt Đề án.
c) Chi xây dựng các chuyên đề của Đề án.
d) Chi lấy ý kiến thẩm định Đề án bằng văn bản của chuyên gia và nhà quản lý.
1.2) Chi thực hiện Đề án:
a) Chi tổ chức các hội nghị chuyên môn, hội thảo chuyên đề; họp để giải
quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện
Đề án 312; chi sơ kết, tổng kết, khen thưởng toàn bộ quá trình thực hiện Đề án.
b) Chi tổ chức các cuộc điều tra thống kê (gồm: Các cuộc điều tra thống kê
định kỳ; Tổng điều tra thống kê quốc gia).
c) Chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
d) Chi cho các hoạt động tuyên truyền Đề án.
đ) Chi dịch thuật, phiên dịch.
e) Chi tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.
g) Chi thuê chuyên gia có kinh nghiệm trong quá trình xây dựng, triển khai
và thực hiện Đề án: Căn cứ vào mức độ cần thiết triển khai các hoạt động và khả
năng kinh phí, Bộ trưởng; Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (hoặc
người được uỷ quyền) quyết định việc thuê chuyên gia.
h) Chi ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hoá phục vụ Đề án 312 (bao
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gồm: Thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin thống kê, tổ chức cơ sở dữ liệu, dự
báo thống kê, xây dựng trang thông tin điện tử, nghiên cứu ứng dụng thống kê
điện tử).
i) Chi hợp tác quốc tế để tăng cường năng lực công tác thống kê và triển khai
các hoạt động đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê (gồm: Chi đoàn ra,
đoàn vào; chi đào tạo nguồn nhân lực; chi hợp tác về cung cấp chuyên gia...).
k) Chi công tác phí đi thực hiện, kiểm tra Đề án.
l) Chi mua sắm sửa chữa phương tiện đi lại, trang thiết bị làm việc cho hệ
thống thống kê tập trung theo nội dung Đề án được duyệt.
1.3) Chi phí khác liên quan đến hoạt động xây dựng, triển khai và thực hiện
Đề án (điện, nước, cước điện thoại cố định của bộ phận trực tiếp triển khai thực
hiện Đề án, văn phòng phẩm, xăng xe, làm thêm giờ...).
1.4) Chi phụ cấp kiêm nhiệm.
2. Nội dung bố trí từ nguồn kinh phí chi đầu tư xây dựng:
Xây dựng trụ sở làm việc của hệ thống thống kê tập trung.
Điều 4. Mức chi
1. Mức chi từ nguồn kinh phí chi thường xuyên:
Các mức chi cho các hoạt động xây dựng và thực hiện Đề án 312 áp dụng
theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tài chính hiện hành đối với cơ quan
quản lý nhà nước và một số mức chi cụ thể được quy định cụ thể tại phụ lục đính
kèm Thông tư này.
2. Chi đầu tư xây dựng:
Thực hiện theo từng dự án đầu tư xây dựng được cấp có thẩm quyền phê
duyệt theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, các quy định định mức
kinh tế kỹ thuật, chế độ tài chính của nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.
3. Các mức chi quy định tại Thông tư này là mức chi tối đa. Căn cứ vào tình
hình thực tế, tính chất phức tạp của từng nhiệm vụ chi và khả năng ngân sách, Bộ
trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức chi cụ thể cho phù
hợp, đảm bảo không vượt quá mức chi quy định tại Thông tư này.
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Điều 5. Lập, phân bổ, giao dự toán, quyết toán kinh phí và chế độ kiểm tra,
báo cáo
Việc lập dự toán, phân bổ và giao dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán
kinh phí thực hiện Đề án thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước,
các văn bản hướng dẫn thực hiện và quy định cụ thể tại Thông tư này.
1. Lập dự toán:
a) Yêu cầu chung về lập dự toán:
- Căn cứ nội dung, khối lượng công việc cần triển khai để đạt được mục tiêu
và sản phẩm của Đề án 312 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Căn cứ các định mức kinh tế - kỹ thuật do các Bộ, ngành chức năng ban
hành, khung định mức chi quy định của Thông tư này và các chế độ, chính sách
hiện hành của Nhà nước. Trường hợp không có định mức kinh tế - kỹ thuật thì cần
thuyết minh cụ thể làm căn cứ lập dự toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Dự toán kinh phí của Đề án 312 được xây dựng và thuyết minh theo từng
nội dung gắn với các sản phẩm của Đề án 312.
b) Đối với Bộ, cơ quan Trung ương:
Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch hoạt động và các nhiệm vụ được giao; các
cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện các hoạt động thực hiện Đề án 312
có trách nhiệm xây dựng dự toán kinh phí cần thiết thực hiện các nhiệm vụ của
năm kế hoạch (có căn cứ tính toán chi tiết kèm theo), tổng hợp chung trong dự
toán ngân sách nhà nước hàng năm của cơ quan, đơn vị mình, gửi về Bộ Tài
chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ, trình
Quốc hội phê duyệt theo quy định hiện hành.
c) Đối với địa phương:
Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch hoạt động và các nhiệm vụ được giao; các
cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện các hoạt động thực hiện Đề án 312
có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và
dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ của Đề án tại địa phương, trong đó chi tiết
theo từng nhiệm vụ, theo đơn vị thực hiện, gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và
Đầu tư thẩm định và tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định.
2. Phân bổ, giao dự toán và quyết toán:
Việc phân bổ, giao dự toán và quyết toán kinh phí Đề án thực hiện theo quy
định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực
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hiện; kinh phí Đề án cuối năm chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau tiếp
tục sử dụng cho các công việc của Đề án.
3. Chế độ kiểm tra, báo cáo:
a) Định kỳ hàng năm các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương có trách
nhiệm đánh giá, sơ kết tình hình triển khai thực hiện Đề án và gửi báo cáo về Bộ
Kế hoạch và Đầu tư.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổ chức kiểm tra điểm tại một số Bộ,
cơ quan trung ương, địa phương để đánh giá rút kinh nghiệm công tác triển khai
thực hiện Đề án, nhằm bảo đảm việc thực hiện Đề án đúng mục tiêu, yêu cầu tại
Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02/03/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
b) Năm 2015 các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương tổ chức tổng kết, đánh
giá toàn bộ quá trình thực hiện Đề án, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp
tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.
2. Đối với khối lượng công việc các Bộ, ngành, địa phương đã triển khai
thực hiện trước khi Thông tư này có hiệu lực, các Bộ, ngành, địa phương căn cứ
quy định tại Thông tư này và chứng từ chi tiêu thực tế, hợp lý để quyết toán kinh
phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
3. Khi Nhà nước ban hành mới hoặc điều chỉnh, bổ sung, thay thế các chế độ,
mức chi thì các chế độ, mức chi thực hiện Đề án 312 được chuyển đổi tương ứng.
4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị
các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết ./.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Trương Chí Trung
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Phô lôc
MøC CHI Cô THÓ Tæ CHøC X¢Y DùNGVµ TRIÓN KHAI
THùC HIÖN §Ò ¸N 312 Tõ NGUåN KINH PHÝ CHI TH¦êNG XUY£N

(Kèm theo Thông tư số 223 /2010/TT-BTC ngày 31/12/2010
của Bộ Tài chính)
TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

MỨC CHI TỐI ĐA

I

Chi xây dựng và xét duyệt Đề án

1

Xây dựng đề cương Đề án

a

Xây dựng đề cương chi tiết được duyệt

900.000 đ/đề cương chi tiết

b

Tổng hợp hoàn chỉnh đề cương tổng quát

1.500.000 đ/đề cương tổng quát

2

Xét duyệt đề cương Đề án

a

Chủ tịch hội đồng

200.000 đ/người/buổi

b

Thành viên hội đồng, thư ký

150.000 đ/người/buổi

c

Đại biểu được mời tham dự

70.000 đ/người/buổi

d

Bài nhận xét, phản biện

400.000 đ/bài viết

đ

Bài nhận xét của thành viên hội đồng

250.000 đ/bài viết

3

Chi lấy ý kiến thẩm định Đề án bằng văn bản của
chuyên gia và nhà quản lý

300.000 đ/bài viết (trường hợp không thành
lập hội đồng)

4

Chi xây dựng các chuyên đề của Đề án:
Chuyên đề được xây dựng theo từng nội dung của
Đề án và Hệ thống chỉ tiêu thống kê (Chuyên đề
xây dựng theo sản phẩm của Đề án) (*)

a

Chuyên đề loại 1

8.000.000 đồng/chuyên đề

b

Chuyên đề loại 2

12.000.000 đồng/chuyên đề

II

Chi thực hiện Đề án

1

Chi tổ chức các hội nghị chuyên môn, hội thảo
chuyên đề; họp để giải quyết các vướng mắc
phát sinh trong quá trình xây dựng và triển khai
thực hiện Đề án; chi sơ kết, tổng kết toàn bộ
quá trình thực hiện Đề án.

2

Chi tổ chức các cuộc điều tra thống kê

a

b

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số
97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài
chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi
tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan
nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Chi các cuộc Tổng điều tra thống kê Quốc gia

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số
48/2007/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007
của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng
và quyết toán kinh phí các cuộc Tổng điều tra
do Thủ tướng Chính phủ quyết định

Chi các cuộc điều tra thống kê khác

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số
120/2007/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2007
của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng
và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều
tra từ nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách
nhà nước
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TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

MỨC CHI TỐI ĐA

Chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Thực hiện theo Thông tư số 100/2006/TT-BTC
ngày 23/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn
việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà
nước bảo đảm cho công tác xây dựng các văn
bản quy phạm pháp luật.

Chi cho các hoạt động tuyên truyền Đề án

Theo chế độ, định mức, đơn giá của các
ngành có công việc tương tự. Những nội dung
này phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt
dự toán trước khi thực hiện.

Chi dịch thuật

Thực hiện theo mức chi dịch thuật quy định tại
chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào
làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội
nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam quy định tại
Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày
06/01/2010 của Bộ Tài chính.

Chi tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công
chức

Thực hiện theo Thông tư số 139/2010/TT-BTC
ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định
việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí
từ ngân sách nhà nước dành cho công tác
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

7

Chi thuê chuyên gia có kinh nghiệm trong quá
trình xây dựng, triển khai và thực hiện Đề án

Căn cứ vào mức độ cần thiết triển khai các
hoạt động và khả năng kinh phí, Thủ trưởng
các Bộ, cơ quan trung ương, Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương (hoặc người được uỷ quyền) quyết định
việc thuê chuyên gia; trong đó cần tập trung
áp dụng hình thức thuê Hợp đồng giao khoán
công việc, sản phẩm; trong trường hợp hợp
đồng làm việc theo tháng, chi phí trả cho
chuyên gia không quá 4.800.000 đồng/chuyên
gia/tháng.

8

Chi ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hoá
phục vụ Đề án 312 bao gồm: Thu thập, tổng
hợp, phân tích thông tin thống kê, tổ chức cơ
sở dữ liệu, dự báo thống kê, xây dựng trang
thông tin điện tử, nghiên cứu ứng dụng thống
kê điện tử.

Nội dung chi, mức chi thực hiện theo quy định
tại Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BTCBTTTT ngày 26/5/2008 của liên Bộ Tài chính
và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn
việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng
công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ
quan nhà nước.

Chi phụ cấp kiêm nhiệm

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số
78/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội
vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm
nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức
kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ
quan, đơn vị khác
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Chi phí khác liên quan đến hoạt động xây dựng,
triển khai và thực hiện Đề án (điện, nước, cước
điện thoại cố định, văn phòng phẩm, xăng xe...).

Theo hoá đơn, chứng từ chi thực tế hợp pháp
và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm
quyền giao.

Chi hợp tác quốc tế để tăng cường năng lực
công tác thống kê và triển khai các hoạt động
đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê
(gồm: Chi đoàn ra, đoàn vào; chi đào tạo nguồn
nhân lực; chi hợp tác về cung cấp chuyên gia...).

Thực hiện theo quy định về chế độ chi tiêu
đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại
Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội
thảo quốc tế tại Việt Nam quy định tại Thông
tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của
Bộ Tài chính. Chi học tập kinh nghiệm tại
nước ngoài, chi cử cán bộ, công chức, viên
chức đi đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở
ngoài nước thực hiện theo quy định hiện hành
của Bộ Tài chính về 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 đài
thọ.

Chi công tác phí đi kiểm tra, thực hiện Đề án

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số
97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài
chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi
tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan
nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Mua sắm phương tiện đi lại, trang thiết bị làm việc

Thực hiện theo quy định hiện hành về thủ tục
chứng từ mua sắm tài sản; thực hiện theo quy
định của Luật Đấu thầu và văn bản quy định
về công tác đấu thầu mua sắm tài sản và
trong phạm vi dự toán mua sắm tài sản được
cấp có thẩm quyền phê duyệt
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(*) Ghi chú:
- Chuyên đề loại 1 của Đề án 312: Là kết quả đã hoàn thành được nghiệm
thu về một nội dung hoặc một nhóm hệ thống chỉ tiêu thống kê thuộc một trong
những sản phẩm của Đề án 312.
- Chuyên đề loại 2 của Đề án 312: Ngoài việc đảm bảo nội dung như chuyên
đề loại 1 còn bao gồm cả việc thống kê, rà soát; ứng dụng trong thực tế hoạt động
thống kê để đối chứng, so sánh, phân tích và đánh giá ...
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