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

THÔNG Tư1
Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mói giai đoạn 2016-2020
Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 05 năm 2017 của Bộ Tài
chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình
mục tiêu quốc gia xây dụng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, có hiệu lực thi
hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2017, được sửa đổi, bổ sung bởi:
Thông tư số 08/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Bộ Tài
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12
tháng 05 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự
nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai
đoạn 2016-2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 03 năm 2019.

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cẩu to chức của Bộ
Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 của
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lỷ, điều hành thực hiện các
Chương trình mục tiêu quốc gia;
Căn cứ Quyết định sổ 12/2017/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2017 của Thủ
tướng Chính phủ ban hành Qưy định nguyên tắc, tiêu chỉ, định mức phân bổ von
ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đổi ứng của ngân sách địa phương thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020;
Thực hiện Quyết định sổ 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ
tướng Chỉnh phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới giai đoạn 2016 -2020 (sau đây viết tắt là Quyết định so 1600/QĐ-TTg);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chỉnh Hành chỉnh sự nghiệp;
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Văn bản này họp nhất từ 02 văn bản sau:

Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 05 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử
dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016
2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2017 (sau đây gọi tắt là Thông tư số 43/2017/TT-BTC).
Thông tư số 08/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số
điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 05 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử
dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quôc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016
2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 03 năm 2019 (sau đây gọi tắt là Thông tư số 08/2019/TT-BTC).
Văn bản họp nhất này không thay thế 02 văn bản nêu trên.

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định quản lý và sử dụng
kỉnh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới giai đoạn 2016-2020 (sau đây viết tắt là Chương trình).2
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều lệ Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1.3 Thông tư này quy định việc quản lỷ và sử dụng kỉnh phí sự nghiệp của
ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định sổ 1600/QĐ-TTg và Quyết định
sổ 1760/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ điều
chỉnh, bo sung Quyết định so 1600/QĐ-TTg, trừ các khoản hỗ trợ có mục đích,
địa chỉ của các to chức, cá nhân trong và ngoài nước, hoặc các khoản ho trợ mà
nhà tài trợ hoặc đại diện cỏ tham quyền của nhà tài trợ và Bộ Tài chính có thỏa
thuận về nội dung chỉ và mức chỉ.
2. Đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, tổ
chức, cá nhân, hộ gia đình sử dụng và thụ hưởng nguồn kinh phí sự nghiệp của
ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có
liên quan đến việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện
Chương trình.
Điều 2. Nguyên tắc thực hiện
1. Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện
theo Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng
Chính phủ ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân
2 Thông

tư số 08/2019/TT-BTC có căn cứ ban hành như sau:
"Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích
phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sàn phắm nông nghiệp;
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 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;
Thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê dicyệt
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây gọi là Quyết định số
1600/QĐ-TTg); Quyết định sổ 1760/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chỉnh phủ điều chinh,
bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg;
Thực hiện Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 21/4/2018 của Thủ tướng Chỉnh phủ ban hành Chương
trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 -

2020;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TTBTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
3 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 08/2019/TT-BTC, có hiệu lực
thi hành kể từ ngày 18 tháng 03 năm 2019.
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sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện
Chương trình mục tiêu quôc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020
(sau đây viết tắt là Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg).
2.4 Kinh phí sự nghiệp thực hiện các nội dung của Chương trình phải
hướng tới đạt mục tiêu thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai
đoạn 2016 - 2020 ban hành tại Quyết định sổ 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10
năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới ban hành
tại Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chỉnh
phủ, tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao theo quy định của úy ban nhân dân
tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương và tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu
giai đoạn 2018 - 2020 ban hành tại Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05 thảng 6
năm 2018 của Thủ tướng Chỉnh phủ.
3.5 Ke thừa và lồng ghép nội dung, kinh phí của Chương trình mục tiêu
quôc gia Giảm nghèo bên vững giai đoạn 2016 - 2020, các chương trình mục
tiêu, các chương trình, dự án khác đang trỉến khai trên địa bàn nông thôn; phù
hợp với kế hoạch phát triển kỉnh tế - xã hội của địa phương và đồ án quy hoạch
xây dựng nông thôn mới đã được cấp cỏ thấm quyền phê duyệt.
4. Công khai, minh bạch về quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp
thực hiện các nội dung của Chương trình.
Điều 3ề Nội dung, mức chi chung
Ngoài nội dung chi, mức chi cụ thể theo nội dung thành phần của Chương
trình, một sô nội dung, mức chi chung được quy định như sau:
1.6 Chỉ tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn (hội nghị chuyên môn, hội nghị
sơ kêt và tông kêt chuyên đề, hội nghị tong kết năm; hội nghị tập huấn Men khai
nhiệm vụ; lớp tập huân đào tạo bồi dưỡng thực hiện các nội dung của Chương
trình): Thực hiện theo quy định tại Thông tư sổ 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4
năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chỉ tổ chức hội
nghị đoi với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp (sau đây viết tắt là Thông tư sổ
40/2017/TT-BTC),ế Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày ỉ 7/8/2018 hướng dẫn nội
dung chỉ, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học
đoi với giảo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; Thông tư so 36/2018/TT-BTC ngày
30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc lập dự toán, quản
ỉỷ, sử dụng và quyêt toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công chức, viên chức.
2. Chi tổ chức hội thảo khoa học trong nước; chi hội thảo chuyên môn
nghiệp vụ có tính chất nghiên cứu khoa học gắn với nội dung, nhiệm vụ của
Chương trình theo đề cương nghiên cứu được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Thực
4 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 08/2019/TT-BTC, có hiệu lực
thi hành kể tò ngày 18 tháng 03 năm 2019.
5 Khoản

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoàn 2 Điều 1 Thông tư số 08/2019/TT-BTC, có hiệu lực
thi hành kể từ ngày 18 tháng 03 năm 2019.

6 Khoản

này được bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 08/2019/TT-BTC, có hiệu lực thi hành
kể tù ngày 18 tháng 03 năm 2019.

hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22
tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn đinh
mức xây dựng, phân bố dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học
và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch
số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN).
3.7 Chỉ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, tổ chức hội
nghị, hội thảo quốc tế của Chương trình (bao gồm cả tiếng dân tộc) tại Việt
Nam và tiếp khách trong nước: Thực hiện theo quy định tại Thông tư so
71/2018/TT-BTC ngày 10 thảng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ
tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi to chức hội nghị,
hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.
4. Chi kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chính sách trong Chương
trình: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2007/TT-BTC ngày 26 tháng
01 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh
phí bảo đảm cho công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy
hoạch, kế hoạch.
Đối với đoàn công tác kiểm tra, giám sát đánh giá liên ngành, liên cơ
quan: cơ quan, đon vị chủ trì đoàn công tác hoặc chủ chương trình (được bố trí
kinh phí kiểm tra, giám sát) chịu trách nhiệm thanh toán chi phí cho chuyến
công tác 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) cho các thành viên
trong đoàn. Đe tránh chi trùng lắp, cơ quan, đơn vị chủ trì đoàn công tác thông
báo bằng văn bản (trong giấy mời, triệu tập) cho cơ quan, đơn vị cử người đi
công tác nguồn kinh phí kiếm tra, giám sát và nêu rõ cơ quan, đơn vị cử người
không phải thanh toán các khoản chi này.
5. Chi tổ chức các cuộc điều tra thống kê: Thực hiện theo quy định tại Thông
tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập
dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống
kê, tống điều tra thống kê quốc gia.
6.8 Chi tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài nước: Theo quy
định tại Thông tư sổ 40/2017/TT-BTC và Thổng tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21
tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phỉ cho cán bộ, công
chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước đảm
bảo kinh phí.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Mục 1

QUY HOẠCH XÂY DỤ>ỈG NÔNG THÔN MỚI
7 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 08/2019/TT-BTC, có hiệu lực thi hành
kể từ ngày 18 tháng 03 năm 2019.
8 Khoản

này được bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 08/2019/TT-BTC, có hiệu lực thi hành
kể từ ngày 18 tháng 03 năm 2019.

Điều 4. Nội dung quy hoạch
Nội dung quy hoạch xây dựng nông thôn mới thực hiện theo hướng dẫn
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định tại Thông tư số
02/2017/TT-BXD ngày 01 tháng 03 năm 2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quy
hoạch xây dựng nông thôn.
Điều 5. Lập kế hoạch, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán
1. ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh trên cơ sở mức hỗ trợ của ngân sách
Trung ương, có trách nhiệm chủ động chỉ đạo lập kế hoạch kinh phí quy hoạch
của tỉnh; quy định mức kinh phí quy hoạch cho cấp xã cho phù họp với điều
kiện thực tế của tỉnh; bố trí, bổ sung kinh phí ngân sách địa phương để lập quy
hoạch xây dựng vùng của địa phương; rà soát, điều chỉnh bổ sung các quy hoạch
sản xuất trong đồ án quy hoạch xã nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp
cấp huyện, cấp vùng của địa phương và cấp tỉnh; rà soát, điều chỉnh bổ sung quy
hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường nông thôn.
2. Việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí cho các nhiệm vụ,
dự án quy hoạch thực hiện theo quy định tại Thông tư số 24/2008/TT-BTC ngày
14 tháng 3 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh
quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch.
3. Nguồn kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đảm bảo từ nguồn chi
các hoạt động kinh tế.
Mục 2
TĂNG CƯỜNG Cơ 'sở VẬT CHÁT CHO
HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ TRUYÈN THÔNG cơ SỞ

Điều 6. Nội dung chi, mức chi
1. Nội dung chi, mức chi
a) Chi mua sắm, lắp đặt trang thiết bị, cột phát sóng (đối với trạm sử dụng
công nghệ vô tuyến), cột treo dây, treo loa, dây dẫn và các vật tư, thiết bị phụ trợ.
Cơ cấu, thành phần, yêu cầu kỹ thuật về trang thiết bị cần mua sắm để thiết lập
mới, nâng cấp các đài, trạm truyền thanh; đài truyền thanh, truyền hình cấp
huyện; trạm tiếp phát, phát lại truyền thanh, truyền hình khu vực thực hiện theo
hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Việc mua sắm thực hiện theo quy
định hiện hành về mua sắm hàng hoá, vật tư thiết bị và các văn bản liên quan.
b) Chi đào tạo, hướng dẫn quản lý, vận hành đài, trạm truyền thanh, trạm
truyền tiếp phát, phát lại truyền thanh cho cán bộ đơn vị thụ hưởng. Trình tự ưu tiên
thực hiện nhiệm vụ và yêu cầu về nội dung chương trình đào tạo, hướng dẫn khai
thác, vận hành trang thiết bị thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền
thông. Mức chi thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Thông tư này.
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3? Nguồn kinh phí thực hiện: Do ngân sách nhà nước hỗ trợ từ nguồn chi sự
nghiệp vãn hóa thông tin của Chương trình; ỉồng ghép từ các chương trình mục
tiêu, chương trình, dự án và nguồn kinh phí hợp pháp khác.
Mục 2a
PHÁT TRIÉN HẠ TANG KINH TÉ XÃ HỘI10

Tiểu mục 1: Hoàn thiện hệ thống Trung tâm văn hóa - thể thao, Nhà văn hỏa
- Khu thể thao thôn, bản
Điều 6a. Nội dung chi, mức chi
1. Dự án đầu tư xây dựng, hỗ trợ trang thiết bị cho các Trung tâm văn
hóa, thể thao xã
a) Chi hỗ trợ trang thiết bị phục vụ cho hoạt động văn hóa đổi với Trung
tâm văn hỏa, thế thao, nhà văn hóa, hội trường sinh hoạt đa năng, điếm vui chơi
giải trí cho trẻ em của các xã, phường, thị ừ-ấn. Mức chỉ không quá 40 triệu
đồng/1 Trung tâm văn hóa, thế thao, nhà văn hóa, hội trường sinh hoạt đa năng,
điếm vui chơi giải trí cho trẻ em;
b) Chi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho các cản bộ công
tác tại thiết chế văn hóa, thế thao cấp xã. Mức chi thực hiện theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 của Thông tư sổ 43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017
của Bộ Tài chính.
2. Dự án đầu tư xây dựng, hỗ trợ trang thiết bị cho các Nhà vãn hóa Khu thế thao thôn, bản: Chỉ hô trợ trang thiết bị phục vụ cho hoạt động văn hóa
đối với các Nhà vãn hóa, khu thế thao thôn, làng, ấp, bản, điếm vui chơi giải trí
cho trẻ em. Mức hô trợ không quá 30 triệu đồng/01 nhà văn hóa, khu thể thao
thôn, làng, ấp, bản, điếm vui chơi giải trí cho trẻ em.
3. Hỗ trợ xây dựng trang thông tin điện tử của xã để xã đạt chuẩn tiêu chí
so 8 về thông tin và truyền thông.
Điều 6b. Nguồn kinh phỉ
Nguồn kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước hễ trợ từ nguồn chi sự
nghiệp văn hóa thông tin của Chương trình; lồng ghép từ các chương trình mục
tiêu, các chương trình, dự án và các nguồn kỉnh phí hợp pháp khác.
Tiểu mục 2ềỂ Hoàn chỉnh các công trình đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt
cho người dân
Điều 6c. Nội dung chi, mức chi
1. Nội dung chỉ

Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 08/2019/TT-BTC, có hiệu lực
thi hành kể từ ngày 18 tháng 03 năm 2019.
9

Mục này bao gồm các Điều 6a, Điều 6b, Điều 6c, Điều 6d, được bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 1
Thông tư số 08/2019/TT-BTC, có hiệu lực thi hành kể tò ngày 18 tháng 03 năm 2019.
10

Công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường
nông thôn; ìúếm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước
bị ô nhiêm.
2. Mức chỉ: UBND cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân quy định mức chỉ cụ
thế đế thực hiện.
Điều 6d. Nguồn kinh phỉ
Nguồn kỉnh phỉ thực hiện do ngân sách nhà nước hỗ trợ từ nguồn chỉ các
hoạt động kỉnh tế của Chương trình; lồng ghép từ các chương trình mục tiêu,
các chương trình, dự án và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
Mục 3
PHÁT TRIẺN SẢN XUẤT GẮN VỚI TÁI cơ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP,
CHYẺN DỊCH cơ CẤU KINH TÉ NÔNG THÔN,
NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN

Tiểu mục 1
Phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị
và phát triển ngành nghề nông thôn
Điều 7. Hỗ trợ dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị,
gắn sản xuất vói tiêu thụ sản phẩm
l.11 Liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp là hình thức liên kết
trong sản xuất, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
2. Đối tượng, nội dung, quy trình triển khai hỗ trợ dự án phát triển sản
xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm: Thực hiện
theo Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
(sau đây viết tắt là Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT).
2. Nội dung chi, mức chi
a)12 Chi hỗ trợ tư vấn xây dựng liên kết (chỉ áp dụng đối với xây dựng liên
kết theo chuôi giá trị mới), bao gồm tư vấn, nghiên cứu đế xây dựng phương án,
kế hoạch sản xuất kỉnh doanh, phát triến trị trường. Mức ho trợ 100% chỉ phí
thực hiện, toi đa không quá 300 triệu đồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 7
Nghị định sổ 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về
chính sách khuyến khích phát trỉến hợp tác, liên kết trong trong sản xuất và tiêu
thụ sản phấm nông nghiệp;

11 Khoản

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư số 08/2019/TT-BTC, có hiệu lực
thi hành kể tò ngày 18 tháng 03 năm 2019.
12 Điểm

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư số 08/2019/TT-BTC, có hiệu lực
thi hành kể từ ngày 18 tháng 03 năm 2019.
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b) Chi tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, nâng cao năng lực quản lý, quản trị
chuỗi giá trị, phát triển thị trường. Nội dung chi, mức chi thực hiện theo quy định
tại Khoản 1 Điều 3 của Thông tư này.
c) Chi hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ (bao
gồm các quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt và các chứng nhận chất
ỉượng sản phẩm theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phảt triến nông thôn).
Nội dung chi, mức chi thực hiện theo quy định tại Quyết định số
01/2012/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số
chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong
nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản và Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLTBNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện
Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg.
d)13 Chi hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm theo dự án được
cấp có thấm quyền phê duyệt, toi đa 3 vụ/chu kỳ sản xuất, cụ thế:
- Hỗ trợ toi đa 100% chỉ phỉ mua bao bì, nhãn mác sản phẩm.
- Hỗ trợ tối đa 100% chỉ phỉ mua giống và các vật tư thiết yếu (bao gồm:
các loại phân bón, hóa chất, thức ăn chăn nuôi) ở địa bàn khó khăn, huyện
nghèo.
- Hỗ trợ tối đa 70% chi phí mua giống và các vật tư thiết yếu ở địa bàn
trung miền núi, bãi ngang.
- Hỗ trợ tối đa 50% chi phí mua giống và các vật tư thiết yếu ở địa bàn
đồng bằng.
đ) Các khoản chi khác liên quan đến dự án phát triển sản xuất liên kết theo
chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm (nếu có).
3. Căn cứ quy định hiện hành và nhu cầu thực té, UBND cấp tỉnh quy
định cụ thể các mức chi phù hợp với điều kiện, nguồn lực của địa phương.
4. Ngoài nội dung chi, mức chi quy định tại Khoản 2 Điều này, doanh
nghiệp, họp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân thực
hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu
thụ sản phẩm còn được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định
của pháp luật đất đai; được áp dụng các chính sách tín dụng khuyến khích sản
xuất nông nghiệp theo mô hình liên kết và các chính sách hỗ trợ khác theo quy
định pháp luật hiện hành.
5.14 Nguồn kỉnh phỉ thực hiện do ngân sách nhà nước hỗ trợ từ nguồn chi
các hoạt động kinh tế của Chương trình, lồng ghép từ các Chương trình mục
tiêu, Chương trình, dự án và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
13 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoãn 6 Điều 1 Thông tư số 08/2019/TT-BTC, có hiệu lực
thi hành kể từ ngày 18 tháng 03 năm 2019.
14 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư số 08/2019/TT-BTC, có hiệu lực
thi hành kể tò ngày 18 tháng 03 năm 2019.

Điều 8. Thực hiện Chương trình khoa học, công nghệ phục vụ xây
dựng nông thôn mới
1. Nội dung Chương trình khoa học, công nghệ phục vụ xây dựng nông
thôn mới thực hiện theo quy định tại Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 12 tháng 1
năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khoa học và công
nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020 (sửa đổi, bổ sung
Quyết định số 27/QĐ-TTg ngàỵ 5 tháng 1 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ),
sau đây viết tắt là Quyết định số 45/QĐ-TTg.
2. Điều kiện thực hiện đề tài, mô hình của Chương trình
a) Đối tượng và điều kiện thực hiện đề tài
- Đối tượng: Các đề tài nghiên cứu khoa học theo nội dung quy định tại
Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Mục II Điều 1 Quyết định số 45/QĐ-TTg.
- Điều kiện thực hiện đề tài: Có địa chỉ tiếp nhận sản phẩm của đề tài
(bao gồm cả đề tài cơ chế, chính sách); đăng ký công bố bài báo trên Tạp chí
Khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ,
ngành, địa phương hoặc Tạp chí Khoa học công nghệ nước ngoài.
b)15 Đối tượng và điều kiện thực hiện mô hình:
- Đổi tượng: Các mô hình triển khai nội dung quy định tại Khoản 4 Mục
IIĐiều 1 Quyết định sổ 45/QĐ-TTg.
- Điều kiện đơn vị thực hiện mô hình: Có chức năng, nhiệm vụ phù hợp
với lĩnh vực thuộc mô hình cần trỉến khai, đáp ứng yêu cầu theo quy định tại
Thông tư sổ 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 thảng 5 năm 2014 của Bộ Khoa học
và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công
nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước, Thông tư sổ 03/2017/TTBKHCN ngày 03 thảng 4 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ
sung một sổ điều của Thông tư sổ 07/2014/TT-BKHCN (đổi với các mô hình do
ngân sách Trung ương ho trợ kinh phí) và yêu cầu của ủy ban nhân dân cấp
tỉnh (đôi với các mô hình do ngân sách địa phương hỗ trợ kinh phỉ); đồng thời
tuân thủ Thông tư sổ 08/2017/TT-BKHCN ngày 26 thảng 6 năm 2017 của Bộ
Khoa học và công nghệ quy định tuyến chọn, giao trực tiếp to chức, cá nhân
thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà
nước.
3.16 Nội dung chỉ, mức chỉ đề tài nghiên cứu khoa học: Đổi với các đề tài
nghiên cứu khoa học do Trung ương quản lý thực hiện theo quy định tại Thông
tư Hên tịch sổ 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của liên Bộ Tài
chỉnh - Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dân định mức xây dựng, phân
bo dự toán và quyết toán kinh phí. Đổi với nhiệm vụ khoa học do ngân sách địa
phương ho trợ kỉnh phỉ thực hiện theo quy định hiện hành của địa phương về
15 Điểm

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 08/2019/TT-BTC, có hiệu lực
thi hành kể từ ngày 18 tháng 03 năm 2019.
16 Khoàn

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 08/2019/TT-BTC, có hiệu lực
thi hành kể tò ngày 18 tháng 03 năm 2019.
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quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và
công nghệ có sử dụng ngân sách.
4. Nội dung, mức hỗ trợ triển khai mô hình
a) Nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ:
- Hỗ trợ xây dựng mô hình thử nghiệm, bao gồm mô hình xây dựng nông
thôn kiểu mẫu gắn với đô thị văn minh; mô hình chuyển đổi hợp tác xã kiểu
mới, hoạt động theo luật Họp tác xã năm 2012: Ngân sách nhà nước hồ trợ kinh
phí thực hiện dự án mô hình theo yêu cầu của từng dự án cụ thể;
- Hỗ trợ thực hiện dự án mô hình quy hoạch, kiến trúc nông thôn mới; dự
án mô hình ứng dụng công nghệ năng lượng tái tạo để xây dựng nông thôn mới;
dự án mô hình quản lý và xử lý môi trường nông thôn; dự án mô hình phát triển
nông nghiệp, nông thôn bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu: Ngân sách
Nhà nước hỗ trợ tối đa 70% kinh phí thực hiện dự án mô hình theo phân cấp
ngân sách Nhà nước hiện hành (không bao gồm nhà xưởng), phần kinh phí còn
lại sẽ do các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác hỗ trợ, người hưởng
lợi từ mô hình đóng góp.
- Hỗ trợ thực hiện mô hình bảo quản, chế biến nông sản và tổ chức sản
xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm; mô hình
ứng dụng công nghệ tưới tiêu kết họp với các biện pháp canh tác nông nghiệp
giảm phát thải khí mê tan và hiệu ứng nhà kính; mô hình sản xuất nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao kết họp với cơ giới hóa nông nghiệp: Ngân sách Nhà
nước hỗ trợ tối đa 50%; mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phù họp với điều
kiện thực tế của các xã khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo: Ngân
sách Nhà nước hỗ trợ tối đa 70% kinh phí thực hiện dự án mô hình (không bao
gồm nhà xưởng) theo quy định tại Thông tư 348/2016/TT-BTC ngày 30 tháng
12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý tài chính thực hiện "Chương
trình hỗ trợ ứng dụng, chuyến giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát
triển kinh tê xã hội nông thôn, miền núỉ, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 2025"; phần kinh phí còn lại sẽ do các tổ chức, người hưởng lợi từ thực hiện dự
án mô hình đóng góp.
b) Quy mô thực hiện mô hình, định mức kinh tế kỹ thuật, nội dung hỗ trợ
của từng loại mô hình theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(đối với các mô hình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực
hiện); UBND cấp tỉnh (đối với các mô hình do ƯBND cấp tỉnh tổ chức thực hiện).
c) Chi quản lý mô hình: Đơn vị triển khai thực hiện mô hình được chi
không quá 3% dự toán (phần ngân sách hỗ trợ) để chi công tác quản lý, chỉ đạo,
kiếm tra, giám sát thực hiện mô hình.
d) Kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ theo tiến độ và tương ứng với tỷ lệ
đầu tư thực tế của chủ dự án mô hình
5. Các nội dung chi khác:
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a) Chi thù lao trách nhiệm đối với các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban chủ
nhiệm Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới.
Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 207/2013/TTLT-BTCBKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công
nghệ về quy định quản lý tài chính các Chương trình khoa học và công nghệ
trọng điểm cấp nhà nước.
b) Chi xây dựng nội dung và tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn: Thực hiện
theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Thông tư này.
6.17 Nguồn kinh phí thực hiện do ngân sách Trung ương hễ trợ từ nguồn chỉ
sự nghiệp khoa học công nghệ của chương trình; đổi ứng từ ngân sách địa phương,
nguôn tài trợ từ các tô chức hợp tác quốc tế, của doanh nghiệp, các to chức hợp
tác nông nghiệp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác; lồng ghép từ các chương
trình phát triến kinh tế xã hội và chương trình khoa học và công nghệ khác có liên
quan.

Điều 9. Hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn 18
1. Nội dung chi, mức chi thực hiện theo quy định tại Nghị định số
52/2018/ NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về phát triển ngành
nghề nông thôn, Quyết định sổ 490/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018
- 2020 và các văn bản hướng dân thực hiện.
2. Căn cứ nội dung chi, mức chỉ quy định tại Thông tư này và hướng dẫn
của Bộ Nông nghiệp và Phát triến nông thôn, úy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo
thực hiện mức hỗ trợ, thời gian ho trợ cụ thể cho từng nội dung phù hợp với
điều kiện, nguồn lực của từng tỉnh.
3. Nguồn kinh phỉ thực hiện do ngân sách nhà nước hỗ trợ từ nguồn chỉ
các hoạt động kỉnh tế của Chương trình, lồng ghép từ các Chương trình mục
tiêu, Chương trình, dự án và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
Tiểu mục 2
Hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực phát triển hợp tác xã
giai đoạn 2015- 2020
Điều 10. Đối tượng, phạm vi, nội dung thực hiện
Đối tượng, phạm vi, nội dung hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực phát triển
hợp tác xã giai đoạn 2015- 2020 thực hiện theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg
ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình
hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015- 2020 và hướng dẫn của Bộ Ke
hoạch và Đầu tư.
Điều 11. Nội dung chi, mức chi
17 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 08/2019/TT-BTC, có hiệu lực
thi hành kể từ ngày 18 tháng 03 năm 2019.
18 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 08/2019/TT-BTC, có hiệu lực
thi hành kể tò ngày 18 tháng 03 năm 2019.

11

lể Nội dung chi, mức chi: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số
340/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về
mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của Họp tác xã,
thành lập mới Họp tác xã, tổ chức lại hoạt động của Hợp tác xã theo Chương trình
hỗ trợ phát triển Họp tác xã giai đoạn 2015- 2020.
2. Nguồn kinh phí thực hiện do ngân sách đảm bảo từ nguồn chi sự
nghiệp giáo dục- đào tạo và dạy nghề.
Tiểu mục 3
Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn
Điều 12. Nội dung, mức chi chung
1. Chi lập và thẩm định các dự án hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo
dưới 03 tháng: Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN.
2. Chi thuê địa điểm, máy móc, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo:
Mức chi theo hợp đồng, giá cả thực tế tại thời điểm thuê, phù hợp với từng
công việc thực hiện cụ thể và do thủ trưởng đơn vị triển khai quyết định.
3. Chi tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng
nghề cho giáo viên giảng dạy trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng, kỹ năng dạy
học cho người dạy nghề; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục nghề
nghiệp ở trong và ngoài nước; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên giảng dạy kiến thức
kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp cho lao động nông thôn; bồi dưỡng nghiệp vụ
quản lý và tư vấn đào tạo nghề, tư vấn việc làm cho lao động nông thôn; bồi
dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ giáo viên, các bộ quản lý đào tạo
nghề, cộng tác viên về tư vấn học nghề, việc làm: Nội dung chi, mức chi thực
hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Thông tư này.
4. Chi thực hiện công tác quản lý và kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện
công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; chi xây dựng hệ thống quản lý
thông tin và cơ sở dữ liệu vê đào tạo nghê cho lao động nông thôn: Thực hiện theo
quy định tại Điều 45, Điều 46 của Thông tư này.
Điều 13. Tuyên truyền, tư vấn học nghề, việc làm
1. Chi hoạt động truyền thông
a) Nội dung chi
- Chi thông tin, tuyên truyền về đạo tạo nghề, việc làm cho lao động nông
thôn trên các phương tiện thông tin đại chúng, gôm: Các báo, tạp chí, bản tin, tập
san, chuyên san, đài phát thanh, đài truyền hình, thông tin lưu động, triển lãm
chuyên đề;
- Chi in ấn các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền; xuất bản sách chọn nghề, cẩm
nang việc làm cho lao động nông thôn và các hoạt động khác có liên quan.
b) Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ truyền thông chịu
trách nhiệm lựa chọn hình thức, nội dung và mức hỗ trợ, đảm bảo nguyên tắc
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tiết kiệm, hiệu quả, phù họp với quy định của pháp luật về đấu thầu, đặt hàng và
giao nhiệm vụ.
2. Chi tư vấn học nghề, việc làm cho lao động nông thôn, người khuyết tật:
Mức chi 15.000 đồng/người được tư vấn.
3.19 Chi cho công tác xây dựng, biên soạn tài liệu để tổ chức bồi dưỡng
kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động đối với đội ngũ tuyên truyền viên. Mức
chỉ cụ thể như sau:
a) Chỉ biên soạn tài liệu: 60.000 đồng/trang chuẩn (350 từ);
b) Chi sửa chữa, biên tập tổng thể: 40.000 đồng/ừ-ang chuẩn (350 từ);
c) Chi thẩm định, nhận xét: 35.000 đồng/trang chuẩn (350 từ).Điều 14. Rà
soát, cập nhật, bo sung nhu cầu đào tạo nghề.
Điều 14. Rà soát, cập nhật, bổ sung nhu cầu đào tạo nghề
1. Nội dung rà soát, cập nhật, bổ sung nhu cầu đào tạo nghề cho lao động
nông thôn thực hiện theo quy định tại Tiết b Điểm 1 Mục V Điều 1 Quyết định số
1956/QĐ-TTg ngàỵ 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 (sau đây viết tắt là
Quyết định số 1956/QĐ-TTg); Khoản 8 Điều 1 Quyết định số 971/QĐ-TTg ngàỵ
01 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số
1956/QĐ-TTg (sau đây viết tắt là Quyết định số 971/QĐ-TTg).
2. Mức chi: Thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 của Thông tư này.
Điều 15. Xây dựng chương trình đào tạo, giáo trình, tài liêu giảng dạy
trình độ sơ cấp, dưói 03 tháng
1. Chi xây dựng chương trình đào tạo
a) Chi phân tích nghề, phân tích công việc để xây dựng chuẩn kiến thức
kỹ năng nghề
- Xin ý kiến chuyên gia góp ý sơ đồ phân tích nghề: Mức chi tối đa
250.000 đồng/ý kiến bằng văn bản (tối đa 7 ý kiến);
- Biên soạn phiếu phân tích nghề từ 3 bước công việc trở xuống: Mức chi
là 250.000 đồng/phiếu, từ 4 đến 5 bước công việc là 280.000 đồng/phiếu và từ 6
bước công việc trở lên là 320.000 đồng/phiếu;
- Xin ý kiến chuyên gia bộ phiếu phân tích công việc: tối đa 500.000
đồng/phiếu/ý kiến bằng văn bản (tối đa 7 ý kiến);
- Nghiệm thu bộ phiếu phân tích nghề, phân tích công việc từ 3 bước công
việc trở xuống: 220.000 đồng/phiếu, từ 4 đến 5 bước công việc: 250.000
đồng/phiéu và từ 6 bước công việc trở lên: 260.000 đồng/phiếu.
b) Chi thiết kế chương trình đào tạo được cấp có thẩm quyền phê duyệt:
25.000 đồng/1 giờ.
c) Chi biên soạn chương trình đào tạo
19 Khoản

này được sừa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 08/2019/TT-BTC, có hiệu lực
thi hành kể từ ngày 18 tháng 03 năm 2019.
-

-
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- Biên soạn mới chương trình: 70.000 đồng/1 giờ (bao gồm cả chi phí thuê
chuyên gia tư vấn hướng dẫn, giám sát xây dựng chương trình là 15.000 đồng/1 giờ);
- Sửa chữa, biên tập tổng thể chương trình: 40.000 đồng/1 giờ.
d) Chi thẩm định, nhận xét đánh giá chương trình: 35.000 đồng/1 giờ.
đ) Chi chỉnh sửa, bổ sung chương trình: Mức chi tối đa bằng 30% mức chi
xây dựng mới chương trình đào tạo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này.
Số giờ chuẩn để thiết kế, biên soạn, thẩm định chương trình đào tạo cho
từng nghề trình độ sơ cấp, dưới 3 tháng thực hiện theo quy định tại Thông tư số
42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ Lao động- Thương
binh và Xã hội quy định về đào tạo trình độ sơ cấp và Thông tư số 43/2015/TTBLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội quy định về đào tạo thường xuyên.
2. Chi biên soạn giáo trình đào tạo trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng
a) Viết giáo trình (bao gồm cả chi phí thuê chuyên gia tư vấn hướng dẫn
giám sát): Mức chi là 60.000 đồng/trang chuẩn (350 từ);
b) Vẽ bản kỹ thuật, hình minh họa trong giáo trình: Mức chi từ 130.000
đồng đến 260.000 đồng/bản tùy thuộc vào mức độ phức tạp của bản vẽ và hình
minh họa;
c) Sửa chữa, biên tập tổng thể: 40.000 đồng/trang chuẩn (350 từ);
d) Thẩm định, phản biện, nhận xét: 35.000 đồng/trang chuẩn (350 từ);
đ) Chi chỉnh sửa, bổ sung giáo trình: Mức chi tối đa không quá 45% mức
chi xây dựng mới.
3. Chi xây dựng tài liệu giảng dạy
a) Chi xây dựng tài liệu hướng dẫn: Mức chi tối đa bằng 70% mức chi
biên soạn giáo trình đào tạo trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng quy định tại Khoản 2
Điều này;
b) Chi mua học liệu: Thực hiện theo định mức quy định cụ thể của từng
nghề và thực hiện mua sắm theo quy định hiện hành của Nhà nước về mua sắm
hàng hoá, vật tư thiết bị và các văn bản liên quan.
4. Chi phát triển chương trình, giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng
theo hình thức đào tạo từ xa: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định về thí
điểm xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng.
5. Chi xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và danh mục thiết bị đào tạo
trình độ sơ cấp nghề và đào tạo dưới 3 tháng: Nội dung chi, mức chi thực hiện
theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
6. Xây dựng chuẩn đầu ra và minh chứng kèm theo (khối lượng kiến thức
tối thiếu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp) đối với
trình độ sơ cấp, bao gồm:
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a) Thực hiện khảo sát, đánh giá, lựa chọn quy định khối lượng kiến thức tối
thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với trình
độ sơ cấp: Mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC.
b) Biên tập, thẩm định, phản biện, nhận xét, phê duyệt ban hành khối lượng
kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp
đối với trình độ sơ cấp:
- Chi thiết kế: 30.000 đồng/giờ;
- Chi biên soạn: 100.000 đồng/giờ;
- Chi sửa chữa, biên tập tổng thể: 60.000 đồng /giờ;
- Chi xin ý kiến chuyên gia để chỉnh sửa, hoàn thiện: 2.000.000 đồng/ý
kiến (tối đa 7 ý kiến);
- Thuê chuyên gia, tư vấn hướng dẫn, giám sát xây dựng: 25.000 đồng/giờ;
- Chi thẩm định, nhận xét, đánh giá: 40.000 đồng/giờ;
- Chi chỉnh sửa, bổ sung quy định, bao gồm: Chi thiết kế, biên soạn, sửa
chữa, biên tập tổng thể được tính bằng 30% mức chi xây dựng mới; Chi khảo sát,
hội thảo, xin ý kiến chuyên gia, thuê chuyên gia, tư vấn hướng dẫn, giám sát xây
dựng; thâm định, nhận xét, đánh giá được tính băng 100% mức chi xây dựng mới.
Điều 16. Biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ
1. Nội dung chi: Biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ sư
phạm và kỹ năng nghề cho giáo viên dạy trình độ cơ cấp và người dạy nghề;
chương trình, tài liệu bồi dưỡng công nghệ mới; chương trình, tài liệu bồi dưỡng
nâng cao kỹ năng nghề; chương trình, tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo
dục nghề nghiệp; chương trình, tài liệu bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý và tư vấn
đào tạo nghề, tư vấn việc làm; chương trình, tài liệu bồi dưỡng về kiến thức kinh
doanh và khởi sự doanh nghiệp đối với lao động nông thôn.
2. Mức chi
a) Biên soạn chương trình:
- Biên soạn chương trình: 100.000 đồng/1 giờ;
- Sửa chữa, biên tập tổng thể: 40.000 đồng/1 giờ;
- Thẩm định chương trình: 30.000 đồng/1 giờ.
b) Biên soạn tài liệu bồi dưỡng
- Biên soạn tài liệu bồi dưỡng: 55.000 đồng/trang chuẩn (350 từ);
- Sửa chữa, biên tập tổng thể: 35.000 đồng/trang chuẩn (350 từ);
- Thẩm định nhận xét đánh giá tài liệu bồi dưỡng: 20.000 đồng/trang
chuẩn (350 từ).
c) Chỉnh sửa, bổ sung chương trình, tài liệu bồi dưỡng: Tối đa bằng 30%
mức chi xây dựng mới.
Số giờ chuẩn quy định cho từng chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp
vụ sư phạm, kỹ năng nghề cho giáo viên giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp và
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người dạy nghề thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội.
Điều 17. Hỗ trơ• sửa chữa cơ sở vât
# chất,' mua sắm thiết bi• đào tao,
• 7
phương tiện vận chuyến đào tạo lưu động
1. Đối tượng được hỗ trợ
a) Trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện hoặc trung tâm giáo
dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập cấp huyện đã được tổ chức lại
theo Thông tư liên tịchỆ số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19
tháng 10 năm 2015 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào
tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn việc sáp nhập trung tâm dạy nghề, trung tâm giáo dục
thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tống họp - hướng nghiệp công lập cấp huyện
thành trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; chức năng nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục
thường xuyên (sau đây viết chung là Trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập);
b) Các trường trung cấp thủ công mỹ nghệ, trường trung cấp công lập ở
huyện chưa có trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập;
c)20 Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên; Trung tâm giáo dục nghề
nghiệp thanh niên; Trung tâm dạy nghề, dịch vụ việc làm của các to chức chỉnh
trị xã hội.
d)21 Cơ sở trợ giúp xã hội có hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề cho
người khuyết tật.
2. Nội dung hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg
để tiếp tục hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trong giai đoạn 2016-2020.
Các Bộ, ngành, địa phương rà soát, đề xuất danh mục các cơ sở quy định tại
Khoản 1 Điều 17 của Thông tư này chưa được hỗ trợ trong giai đoạn 2009-2015
hoặc đã được hỗ trợ đủ mức trong giai đoạn 2009-2015 nhưng chưa đáp ứng
được yêu cầu đảm bảo chất lượng đào tạo gửi Bộ Lao động-Thương binh và Xã
hội tổng hợp, phê duyệt danh sách các cơ sở được hỗ trợ đầu tư giai đoạn 2016
2020 theo quy định. Việc hỗ trợ mua ô tô bán tải thực hiện theo quy định hiện
hành của Nhà nước về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quàn lý, sử dụng phương
tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước.
Các địa phương không sử dụng kinh phí sự nghiệp của Chương trình để đầu tư,
xây dựng mới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.
3. Mức hỗ trợ căn cứ vào Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp
với dự toán được giao và Quyết định số 1956/QĐ-TTg; đảm bảo tổng mức hỗ trợ
không vượt quá 30% kinh phí sự nghiệp được giao cho nội dung "Nâng cao chất
lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn".

20 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 08/2019/TT-BTC, có hiệu lực
thi hành kể từ ngày 18 tháng 03 năm 2019.

Điểm này được bổ sung theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 08/2019/TT-BTC, có hiệu lực thi hành
kể từ ngày 18 tháng 03 năm 2019.
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Điều 18. Xây dựng, nhân rộng các mô hình đào tạo nghề cho lao động
nông thôn
1. Nội dung, mức chi, phương thức thực hiện mô hình thí điểm đào tạo
nghề cho lao động nông thôn thông qua hợp đồng giữa cơ quan quản lý nhà
nước với cơ sở đào tạo theo quy định tại Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày
17 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí
hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng (sau đây viết tắt là Thông
tư số 152/2016/TT-BTC).
Riêng đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề dành
riêng cho người khuyết tật được quyết toán theo số lượng thực tế; nội dung và
mức chi theo thực hiện theo quy định tại Thông tư số 152/2016/TT-BTC.
2. Chi nhân rộng mô hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn (bao gồm
kiểm tra, đánh giá, tổng kết, hướng dẫn nhân rộng): Không quá 5% tổng kinh phí
xây dựng mô hình.
Điều 19. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn
1. Nội dung hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người
khuyết tật, thợ thủ công, thợ lành nghề gắn với nhu cầu của thị trường lao động:
Thực hiện theo quy định tại Điểm g Khoản 8 Điều 1 Quyết định số 971/ QĐTTg, Điểm c Khoản 3 Mục II Quyết định số 1100/QĐ-TTg ngày 21 tháng 6 năm
2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Ke hoạch thực hiện công ước của
Liên họp quốc về quyền của người khuyết tật và Quyết định số 46/2015/QĐTTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách
hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng.
2. Nội dung chi, mức chi: Thực hiện theo Thông tư số 152/2016/TT-BTC.
Riêng đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề dành
riêng cho người khuyết tật được quyết toán theo số lượng thực tế; nội dung và
mức chi theo thực hiện theo quy định tại Thông tư số 152/2016/TT-BTC.
Điều 20. Nguồn kinh phí22
Nguồn kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước hỗ trợ từ nguồn chi sự
nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề của Chương trình, lổng ghép từ các
Chương trình mục tiêu, Chương trình, dự án và các nguồn kinh phí hợp pháp
khác.
Tiểu mục 4
Nâng cao chất lượng thực hiện Chu trình trong Chương trình mỗi xã một
sản phẩm giai đoạn 2018-2020 (tên tiếng Anh là: One commune one
product, gọi tắt là Chương trình OCOP) 23

Điều nàỵ được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Thông tư số 08/2019/TT-BTC, có hiệu lực
thi hành kể từ ngày 18 tháng 03 năm 2019.

22

23 Tiểu mục này bao gồm các Điều 20a, Điều 20b, được bổ sung theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Thông tư số
08/2019/TT-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 03 năm 2019.
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Điều 20a. Đối tượng, phạm vi, nội dung thực hiện
Thực hiện theo quy định tại Quyết định sổ 490/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5
năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình moi xã một sản
phấm giai đoạn 2018 - 2020 và hướng dân của Bộ Nông nghiệp và Phát triến
nông thôn.
Điều 20b. Nội dung chi, mức chi
1. Nội dung chỉ
a) Chi xây dựng Đe án, Ke hoạch cấp tỉnh, huyện, bao gồm chỉ hễ trợ
điều tra, khảo sát, thu thập dữ liệu sản phấm, thuê chuyên gia tư vấn xây dựng
đề án, kế hoạch;
b) Chỉ hỗ trợ truyền thông, thông tin tuyên truyền; dữ liệu sản phẩm,
tham gia hoạt động xúc tiến thương mại sản phấm đạt sao OCOP; xây dựng tài
liệu hướng dân, tập huấn, quảng bá phục vụ Chương trình OCOP;
c) Chi kiểm tra, hướng dẫn thực hiện Chương trình OCOP;
d) Chỉ tập huấn, đào tạo cán bộ thực hiện Chương trình OCOP, bao gồm
tham quan, học tập kỉnh nghiệm trong và ngoài tỉnh. Trường hợp to chức đi
thăm quan, học tâp kỉnh nghiệm quốc tế cần được thực hiện theo các chỉ đạo
của cấp có thấm quyển, đúng quy định quản lỷ tài chính;
đ) Chi tập huẩn, đào tạo tổ chức, cá nhân tham gia chu trình OCOP các
cấp;

e) Chi tổ chức thỉ và đánh giả, phân hạng sản phẩm OCOP các cấp hàng
năm, trong đó bao gồm chỉ thuê chuyên gia, vận chuyến và bảo quản sản phấm
dự thi, tô chức chẩm thỉ, chỉ phỉ kiêm tra chất lượng sản phấm theo yêu cầu, tổ
chức công bổ kết quả;
g) Chi hễ trợ quản lý nhãn hiệu các sản phẩm OCOP, bao gồm cả chỉ phí
đăng kỷ nhãn hiệu sản pham, ho trợ chỉ phí thiết kế nhãn hiệu sản phẩm tham
gia chu trình OCOP, ỉn tem, giấy chứng nhận.
2. Mức chi: Thực hiện theo quy định hiện hành và quy định tại Điều 5 và
Điều 6 và Điều 7 của Thông tư.
Mục 4
GIẢM NGHÈO VÀ AN SINH XÃ HỘI

Điều 21. Giảm nghèo
1. Nội dung chi, mức chi: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số
15/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính về quản lý và sử
dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo
bền vững giai đoạn 2016-2020.
2. Nguồn kinh phí: Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững
giai đoạn 2016-2020 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
Điều 22. Thực hiện các chương trình an sinh xã hội ở xã, thôn

1. Nội dung chi, mức chi: Thực hiện theo các quy định hiện hành và một số
nội dung, mức chi như sau:
a) Tuyên truyền, phổ biến về chính sách an sinh xã hội, cụ thể:
- Sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình trên các phương tiện
thông tin đại chúng; mua, nhân bản và phát hành các ấn phẩm truyền thông. Việc
lựa chọn hình thức, nội dung tuyên truyền, chương trình truyền thông do Thủ
trưởng cơ quan thực hiện nhiệm vụ truyền thông quyết định trên cơ sở dự toán
được cấp có thẩm quyền giao và thực hiện theo quy định hiện hành về đấu thầu, đặt
hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.
- Làm mới, sửa chữa pa nô, áp phích, khẩu hiệu: Mức chi theo giá thị
trường tại địa phương và chứng từ chi tiêu hợp pháp.
b) Truyền thanh tại cộng đồng (hỗ trợ biên tập và phát thanh)
^
- Chi biên tập: 80.000 đồng/bài từ 350 từ đến dưới 600 từ, 100ế000
đồng/bài từ 600 từ trở lên;
- Chi bồi dưỡng phát thanh viên: Mức chi 15.000 đồng/lần. Trường hợp
phát thanh bằng tiếng dân tộc, mức chi là 20.000 đồng/lần.
c) Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, đối thoại chính sách
- Bồi dưỡng báo cáo viên, nước uống cho người tham dự theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 của Thông tư này;
- Chi thuê hội trường, phông, bạt, bàn ghế, thiết bị loa đài (nếu có): Mức chi
theo họp đồng, giấy biên nhận hoặc hoá đơn (trong trường họp thuê dịch vụ).
d) Chi hỗ trợ cải tạo, sửa chữa nhỏ công trình công cộng của thôn, xã, bảo
đảm tiếp cận cho người khuyết tật
- Việc lập dự toán, giao dự toán, phân bổ dự toán kinh phí cải tạo, sửa
chữa nhỏ công trình công cộng của thôn, xã thực hiện theo quy định của Luật
Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn;
- Việc quản lý, thanh toán kinh phí cải tạo, sửa chữa nhỏ công trình công
cộng của thôn, xã thực hiện theo quy định tại Mục D Phần II Thông tư số
86/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định về quản
lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân
sách nhà nước (sau đây viết tắt là Thông tư số 86/2011/TT-BTC) và Thông tư số
39/2016/TT-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung
một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2012 của
Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà
nước qua Kho bạc nhà nước (sau đây viết tắt là Thông tư số 39/2016/TT-BTC).
Đối với công trình cải tạo, sửa chữa do cấp xã làm chủ đầu tư có sự tham gia của
cộng đồng thực hiện theo quy định tại Điều 49 của Thông tư này.
đ) Chi kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên
địa bàn: Thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 3 của Thông tư này.
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Điều 23ắ Nguồn kinh phí24
Nguồn kỉnh phí bổ trí trong dự toán chi thường xuyên của ngân sách địa
phương, nguồn kinh phí lồng ghép từ Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm
nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, các chương trình an sinh xã hội và các
nguồn kỉnh phí hợp pháp khác.
Mục 5
PHÁT TRIẺN GIÁO DỤC Ở NÔNG THÔN

Điều 24. Nội dung chi, mức chi
1.25 Các nội dung chi, mức chỉ chung thực hiện theo quy định tại Khoản 1
và Khoản 5 Điểu 3 của Thông tư này, cụ thế:
a) Chỉ giám sát, kiểm tra, đánh giả đột xuất, định kỳ hàng năm, sơ kết
giữa kỳ, tong kết cuối kỳ các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình; bao gồm cả
kiếm tra công nhận giáo dục, xóa mù chữ, kiếm tra công tác đảm bảo đạt chuẩn
cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục;
b) Chi hội nghị, hội thảo; chỉ tập huấn bồi dưỡng nội dung giáo dục đặc
thù, tiếng dân tộc thiếu sổ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường
chuyên biệt và các cơ sở giáo dục vùng dân tộc thiếu so; tập huấn, hỗ trợ kỹ
thuật cho các đối tượng tham gia công tác xóa mù chữ, phố cập giáo dục mầm
non, tiêu học, trung học cơ sở và các nội dung liên quan đến xóa mù chữ, chổng
tái mù chữ, phố cập giáo dục ở nông thôn;
c) Chi điều tra, khảo sát đổi với các nội dung: số người mù chữ, tái mù
chữ trong độ tuoỉ 15 - 60; pho cập giáo dục mầm non, tiếu học và trung học cơ
sở; đảm bảo đạt chuấn về cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục.
2. Chi hỗ trợ học phẩm, tài liệu học tập thực hiện xóa mù chữ và chống tái
mù chữ:
a) Đối với các học viên các lóp học xóa mù chữ được nhà nước hỗ trợ học
phẩm, tùy thuộc tình hình thực tế tại địa phương, UBND cấp tỉnh phê duyệt danh
mục tên học phẩm, số lượng học phẩm hỗ trợ trong phạm vi danh mục hỗ trợ học
phâm đôi với cấp trung học cơ sở quy định tại Khoản 6 Điều 2 Thông tư liên tich
số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính,
Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với hoc sinh các
trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc;
b) Đối với các lóp học phổ cập, xóa mù chữ ban đêm, ngân sách nhà nước
hỗ trợ kinh phí chi thắp sáng ban đêm, chi mua sổ sách theo dối quá trình học
tập, sách giáo khoa dùng chung. Mức hỗ trợ thực tế do địa phương quyết định

24 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Thông tư số 08/2019/TT-BTC, có hiệu lực
thi hành kể từ ngày 18 tháng 03 năm 2019.

Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 14 Điều 1 Thông tư số 08/2019/TT-BTC, có hiệu
lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 03 năm 2019.
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căn cứ nguồn kinh phí được cân đối, quy mô và thời gian hoạt động của các lớp
xóa mù chữ.
3. Chỉ tuyên truyền, huy động người mù chữ, tái mù chữ đến lớp xóa mù
chữ. Mức hỗ trợ thực tế do địa phương quyết định căn cứ nguồn kinh phí được
cân đối, quy mô và thời gian hoạt động của các lớp xóa mù chữ.
4. Chi phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học,
phổ cập trung học cơ sởử- Chi hỗ trợ cơ sở vật chất cho các trường mầm non, tiểu
học, trung học cơ sở đảm bảo các điều kiện quy định về quy mô trường lóp, cơ sở
vật chất và thiết bị đạt chuẩn quốc gia mức độ (1). Việc mua sắm thực hiện theo
quy định hiện hành về mua sắm hàng hoá, vật tư thiết bị và các văn bản liên quan.
5. Chi trả thù lao đối với giáo viên, người ngoài biên chế dạy lóp xóa mù,
chống tái mù chữ, cụ thể:
a) Đối với giáo viên thuộc biên chế: Mức chi thù lao tính theo số giờ thực
dạy. Trường hợp số giờ dạy vượt định mức giờ chuẩn được thanh toán theo quy
định tại Thong tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8 thang
3 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn
thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo
dục công lập;
b) Đối với những người ngoài biên chế, nếu có đủ tiêu chuẩn và năng lực
giảng dạy, tình nguyện tham gia giảng dạy các lóp xóa mù chữ:
- Đối với trường họp trả thù lao: Ngân sách nhà nước thực hiện hỗ trợ trả thù
lao cho các đối tượng này theo họp đồng thỏa thuận. Mức thù lao tối đa theo họp
đồng tương đương với mức lương giáo viên trong biên chế có cùng trình độ đào
tạo, thâm niên công tác dạy cùng cấp học, lóp học theo bảng lương ban hành kèm
theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về
chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
- Đối với tình nguyện viên: Ngân sách nhà nước thực hiện hỗ trợ chi phí
ăn, ở, đi lại cho các đối tượng này theo chế độ công tác phí. Nội dung và mức
chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC.
Điều 25. Nguồn kinh phí26
Nguồn kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước hễ trợ từ nguồn chỉ sự
nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề của Chương trình, lồng ghép từ các
Chương trình mục tiêu, Chương trình, dự án và các nguồn kinh phí hợp pháp
khác.
Mục 6
PHÁT TRIỂN Y TÉ cơ SỞ,' NÂNG CAO CHÁT LƯƠNG
CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI DÂN NÔNG THổN

Điều 26. Nội dung, mức chi chung 27
26 Điều nàỵ được sừa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 15 Điều 1 Thông tư số 08/2019/TT-BTC, có hiệu lực
thi hành kể từ ngày 18 tháng 03 năm 2019.
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Nội dung và mức chi chung thực hiện theo quy định tại quy định tại Điều
3 Thông tư sỗ 43/2017/TT-BTC và Điều 4 Thông tư sổ 26/2018/TT-BTC ngày 21
thảng 3 năm 2018 của Bộ Tài chỉnh quy định quản lý và sử dụng kỉnh phỉ sự
nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân so giai đoạn 2016 — 2020.
Điều 27. Chi đặc thù về chăm sóc sức khỏe sinh sản
1.28 Chi bồi dưỡng cho cô đỡ ở thôn, bản thuộc các xã vùng núi, vùng sâu,
vùng xa, hải đảo đã được đào tạo và đang trực tiếp thực hiện các hoạt động
chăm sóc sức khỏe sinh sản tại cộng đồng (chưa được hưởng mức phụ cấp nhân
viên y tế thôn bản theo Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm
2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp của nhân viên y
tế thôn bản): 0,3 lần mức lương cơ sở/người/tháng (môi thôn, bản chỉ ho trợ 1
cô đỡ).
2. Chi hỗ trợ túi cô đỡ thôn, bản theo hướng dẫn chuyên môn do Bộ
trưởng Bộ Y tế ban hành.
3. Chi xét nghiệm tìm tác nhân gây nhiễm khuẩn đường sinh sản và ung
thư đường sinh sản(bao gồm cả chi lấy mẫu bệnh phẩm) theo mức thu giá dịch
vụ y tế hiện hành.
Điều 28. Chi đặc thù về cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em
1.29 Chi hỗ trợ mua nguyên vật liệu cho hoạt động thực hành dinh dưỡng,
kỹ thuật chế biến thức ăn cho bà mẹ đang mang thai, người chăm sóc trẻ em
dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng hoặc thừa cân béo phì; trẻ em khuyết tật: 10.000
đong/người.
2. Chi mua, vận chuyển các sản phẩm dinh dưỡng cấp miễn phí cho phụ
nữ mang thai, phụ nữ đang cho con bú và trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng
thuộc hộ gia đình nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn, số lượng theo quy định
của cấp có thẩm quyền, trong phạm vi dự toán được duyệt.
Trường họp tổ chức thực hiện cùng với chiến dịch khám sàng lọc cải thiện
tình trạng dinh dưỡng trẻ em hoặc chiến dịch bổ sung vitamin A và ngày vi chất
dinh dưỡng (ngày 1 tháng 6 và tháng 12 hàng năm), chỉ hỗ trợ 01 lần chi vận
chuyển sản phẩm dinh dưỡng theo quy định tại Khoản 2 Điều này hoặc Điểm đ
Khoản 6 Điều 26 của Thông tư nàyẽ
3 30 Hỗ trợ frẻ em 6 tháng đến 60 tháng tuổi uổng vỉtamin A tại cộng đồng:
a) Đổi với xã đặc biệt khó khăn: 4.000 đồng/ừ-ẻ/liều (lần uổng);
b) Đối với xã còn lại: 2.000 đồng/trẻ/lỉều (lần uổng).
27 Điều

nàỵ được sữa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Thông tư số 08/2019/TT-BTC, có hiệu lực
thi hành kể từ ngày 18 tháng 03 năm 2019.
28 Khoản

này được sừa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 17 Điều 1 Thông tư số 08/2019/TT-BTC, có hiệu
lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 03 năm 2019.
Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 18 Điều 1 Thông tu sổ 08/2019/TT-BTC, cỏ hiệu
lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 03 năm 2019.
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Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 18 Điều 1 Thông tư sổ 08/2019/TT-BTC, có hiệu lực thi
hành kể từ ngày 18 tháng 03 năm 2019.
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Điều 29ễ Nguồn kinh phí31
Nguồn kinh phí thực hiện lồng ghép từ các Chương trình mục tiêu,
chương trình, dự án và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
Mục 7
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỜI SÓNG VĂN HÓA
CỦA NGƯỜI DÂN NÔNG THÔN MỚI

Điều 30. Nội dung chi
1. Văn hóa phẩm sử dụng trong các thiết chế văn hóa:
a) Sách pháp luật: Nguồn sách và kinh phí thực hiện theo Quyết định số
06/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc
xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật;
b) Sách, tài liệu về nông nghiệp, nông thôn: Phối họp với ngành nông nghiệp
và phát triển nông thôn trong việc luân chuyển, phổ biến các tài liệu về khuyến
nông, khuyến ngư, khuyến lâm... Nguồn kinh phí thực hiện từ các chương trình
khuyến nông và ngân sách địa phương và các nguồn huy động họp pháp khác .
c) Thực hiện cung cấp sách văn hóa, báo, tạp chí
- Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa (nội dung cấp sách, trang thiết
bị, sản phẩm văn hóa thông tin cho các đồn Biên phòng và các đội tuyên truyền
văn hóa Bộ đội Biên phòng để xóa các điểm trắng văn hóa tại vùng biên giới,
hải đảo; Hỗ trợ ấn phẩm văn hóa cho các xã đặc biệt khó khăn, các đội thông tin
lưu động cấp huyện vùng đặc biệt khó khăn; một số trường dân tộc nội trú).
- Chương trình cấp báo không thu tiền cho vùng dân tộc thiểu số và miền
núi, vùng đặc biệt khó khăn;
- Đóng góp của người dân, xã hội.
2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, các hoạt động vui chơi, giải
trí cho trẻ em ở cấp xã, thôn, bản: Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu
cho ngân sách địa phương, ngân sách cấp xã và nguồn kinh phí huy động tự
nguyện, hợp pháp từ nhân dân để tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa, thể
thao theo nội dung chuyên môn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn.
3. Nhân rộng các mô hình tốt về phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống
tốt đẹp của từng vùng, miền, dân tộc
a)32 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Vãn hóa, Thể thao và Du lịch
(Sở Vãn hóa, Thế thao) thực hiện các nhiệm vụ, dự án được phê duyệt (các Đe
tài nghiên cứu khoa học; các Dự án điều tra cơ bản) từ nguồn kinh phí thường
xuyên thực hiện các nhiệm vụ này.
b) Ngân sách địa phương (cấp tỉnh, huyện) thực hiện việc nhân rộng các
kết quả nghiên cứu đế phố biến phù họp tại địa phương (các giá trị văn hóa
truyền thống của địa phương, vùng miền; các lễ hội được phục dựng...).
31 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 19 Điều 1 Thông tư số 08/2019/TT-BTC, có hiệu lực
thi hành kể từ ngày 18 tháng 03 năm 2019.
32 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 20 Điều 1 Thông ta số 08/2019/TT-BTC, có hiệu lực
thi hành kể từ ngày 18 tháng 03 năm 2019.
^
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4. về việc mua sắm bổ sung, thay thế, sửa chữa các công trình văn hóa, thể
thao và các trang thiết bị phục vụ hoạt động chuyên môn của thiết chế văn hóa,
thể thao (loa, đài, micro, phông sân khấu, thiết bị luyện tập thể dục thể thao cơ
bản...): Ngân sách Trung ương bố sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương;
ngân sách địa phương và đóng góp tự nguyện của người dân trên địa bàn.
Điều 31. Nguồn kinh phí33
Nguồn kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước hễ trợ từ nguồn chỉ sự
nghiệp vãn hóa thông tin; nguồn dự toán chi thường xuyên được giao hàng năm
của Bộ Vãn hóa, Thế thao và Du lịch, các địa phương; lồng ghép từ các Chương
trình mục tiêu, các chương ừình, dự án và huy động đổng góp của cộng đồng dân
cư.
Mục 8
VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN, KHẮC PHỤC Ô NHIỄM
VÀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC LÀNG NGHÈ

Điều 32. Chi hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh 34
1. Nội dung chi: Hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp công trình
nhà tiêu hợp vệ sinh cho các hộ gia đình (hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính
sách và hộ gia đình có người khuyết tật); trường học (nhà trẻ, mẫu giáo, trường
tiếu học, trường trung học cơ sở, trường Trung học pho thông), trạm y tế xã.
2. Mức chi:
a) Đổi với các hộ gia đình
- Hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập, hộ nghèo tiếp cận đa chiều thiếu hụt
dịch vụ xã hội cơ bản về ho xí/nhà tiêu hợp vệ sinh, gia đình chính sách, hộ gia
đình có người khuyết tật được ngân sách nhà nước ho trợ không quá 70% giá
thành nhà tiêu hợp vệ sinh mâu;
- Hộ nghèo tiếp cận đa chiều không thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản về hổ
xí/nhà tiêu hợp vệ sinh, hộ cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ không
quá 35% giá thành nhà tiêu hợp vệ sinh mẫu.
b) Đối với các đổi tượng khác (trường học, trạm y tế xã): UBND cấp tỉnh
quy định mức hô trợ cụ thế nhưng không quả 25% giá thành nhà tiêu hợp vệ
sinh mau;
c) UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan được UBND cấp tỉnh ủy quyền phê duyệt
thiết kê mâu và giá thành nhà tiêu hợp vệ sinh phù hợp với điều kiện của địa
phương ỉàm căn cứ ho trợ.
3. Quy trình hô trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh được thực hiện theo
QCVN 01 được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo Thông tư sổ 27/2011/TT-BYT
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ngày 24 thảng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế và hướng dẫn của ủy ban
nhân dân cấp tỉnh.
Điều 33. Chi hỗ trợ xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh
1. Nội dung chi: Hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách xây
dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh (bao gồm thiết bị, dụng cụ, công trình
thu gom, xử lý chất thải, vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường), góp phần đảm bảo
tỷ ỉệ hộ có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh đạt chuấn theo quy định.
2. Mức chi: Các hộ nghèo, gia đình chính sách được ngân sách nhà nước
hỗ trợ không quá 70% giá thành chuồng trại chăn nuôi họp vệ sinhề Hộ cận
nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ không quá 35% giá thành chuồng trại
chăn nuôi hợp vệ sinh.
3. ƯBND cấp tỉnh hoặc cơ quan được UBND cấp tỉnh ủy quyền phê duyệt
thiết kế mẫu và giá thành xây dựng chuồng trại chăn nuôi họp vệ sinh phù họp
với điều kiện của địa phương làm căn cứ hỗ trợ.
Điều 34. Chi hỗ trợ thu gom, xử lý chất thải rắn; thu gom, xử lý nước thải
sinh hoạt tập trung, phân tán; cải tạo cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp
1. Đối tượng, nội dung, nguyên tắc, quy trình hỗ trợ: Thực hiện theo
hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , Bộ Tài nguyên và Môi
trường và UBND cấp tỉnh.
2. Nội dung chi: Hỗ trợ hoạt động thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt tại
các xã đặc biệt khó khăn, các làng nghề truyền thống, làng nghề được công nhận
thuộc ngành nghề được khuyến khích phát triển theo quy định tại Nghị định số
19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo,
gia đình chính sách xây dựng hố rác di động để tự phân loại và xử lý chất thải
rắn tại gia đình; hỗ trợ công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, tập huấn,
tham quan, học tập các mô hình về quản lý, thu gom và xử lý chất thải, nước
thải cho các tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện tiêu chí môi trường
trong xây dựng nông thôn mới; hồ trợ mua cây và hạt giống, phân bón, xây dựng
bồn cây dọc các tuyến đường theo quy hoạch; hỗ trợ cải tạo, phục hồi môi
trường diện tích mặt nước công cộng trong khu vực dân cư (gồm ao, hồ, kênh,
mương, sông) để xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường nông thôn.
3. Mức chi thực hiện theo các chế độ quy định hiện hành; trong đó: chi
công tác phí, tổ chức hội nghị, chi xây dựng chương trình khung và biên soạn
chương trình, giáo trình các môn học thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều
3 của Thông tư này. UBND cấp tỉnh căn cứ chế độ quy định hiện hành, thực tế
thực hiện ở địa phương để quy định cụ thể các mức hỗ trợ phù hợp với điều
kiện, nguồn lực của địa phương.
Zụể

Điều 35. Khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề
ô nhiễm nghiêm trọng35
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1. Nội dung chi: Hỗ trợ cải tạo, nâng cấp hệ thống thu gom, xử lý chất
thải tập trung tại các làng nghề bị ô nhiễm môi trường đặc biệt nghiêm trọng,
theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bao gồm nội dung điều tra, khảo
sát, phân tích, đánh giá tình hình ô nhiễm môi trường đế xây dựng dự án, kiểm
tra, nghiệm thu dự án).
2. Mức hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách trung ương tối đa không quá 50%
tổng kinh phí dự án; phần còn lại từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn
vốn khác (nếu có).
3ẵ Điều kiện được hỗ trợ: Các dự án được xem xét hỗ trợ vốn khi có đủ
các điều kiện sau đây:
a) Đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định
hiện hành của pháp luật và được đưa vào kế hoạch ngân sách hàng năm;
b) UBND cấp tỉnh có văn bản cam kết bố trí đủ vốn đối ứng để thực hiện
dự án và cam kết dự án chưa được bố trí kinh phí thực hiện và chưa được hỗ trợ
từ các nguồn vốn khác;
c) Dự án phải có nội dung về kế hoạch và cam kết vận hành bền vững và
duy tu hệ thống thu gom, xử lý chất thải sau khi dự án kết thúc;
d) Ưu tiên hỗ trợ vốn đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn
nhận trợ cấp cân đối từ ngân sách Trung ương.
4. Đối với các dự án được ngân sách Trung ương hỗ trợ, trường họp địa
phương không thực hiện dự án, không bố trí vốn đối ứng theo cam kết hoặc sử dụng
không đúng mục đích, thì phải thu hồi vốn đã hỗ trợ nộp ngân sách Trung ương.
5. Việc đề xuất hỗ trợ, nội dung, tiêu chí xác định làng nghề bị ô nhiễm
môi trường đặc biệt nghiêm trọng được ưu tiên hỗ trợ theo hướng dẫn của Bộ
Tài nguyên và Môi trường.
Điều 35a. Thực hiện Đề án thỉ điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình
bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên
giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017 — 2020 36
Các nội dung chi khác thực hiện Đe án thỉ điểm hoàn thiện và nhân rộng
mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn,
biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017 - 2020 theo Quyết định
so 712/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ (ngoài các
nội dung chỉ quy định tại Điều 32, Điều 33, Điều 34, Điều 35 của Thông tư này)
thực hiện theo quy định của Thông tư sổ 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01
năm 2017 của Bộ Tài chính hưởng dân quản lỷ kinh phí sự nghiệp môi trường.
Điều 36. Nguồn kinh phí37
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Nguồn kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước hễ trợ từ nguồn chỉ sự
nghiệp bảo vệ môi trường của Chương trình, lồng ghép từ các Chương trình
mục tiêu, chương trình, dự án, đóng góp của cộng đổng dân cư, doanh nghiệp
và to chức khác theo quy định của pháp luật và các nguồn kinh phí hợp pháp
khác.
Mục 9
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TỎ CHỨC ĐẢNG,
CHÍNH QUỸÈN, ĐOÀN THẺ CHÍNH TRỊ- XÃ HỘI
TRONG XAY DựNG NÔNG THÔN MỚI

Điều 37. Nội dung chi
1. Nội dung 1: Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành
chính, quản lý kinh tế - xã hội chuyên sâu cho cán bộ, công chức cấp xã
a) Chi biên soạn, chỉnh sửa tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, năng
lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội chuyên sâu cho cán bộ, công
chức cấp xã trong giai đoạn 2016-2020;
b) Chi tổ chức lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã phù
hợp với nội dung chương trình;
c) Chi công tác phí đi chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, việc tổ chức thực hiện
công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã.
2. Nội dung 2: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã
hội tham gia xây dựng nông thôn mới theo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
a) Chi công tác phí cho các đoàn công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát,
khảo sát những vấn đề có liên quan phục vụ hoạt động giám sát.
b) Chi tổ chức các Hội nghị triển khai, sơ kết, tổng kết, tổ chức tọa đàm,
hội thảo về công tác giám sát.
c) Chi xây dựng báo cáo kết quả giám sát văn bản kiến nghị.
d) Chi tham gia ý kiến bằng văn bản đối với các báo cáo hoạt động giám sát.
b) Chi các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông
tin đại chúng;
d) Chi khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích thực hiện phong
trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".
đ) Các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho công tác giám sát.
3. Nội dung 4: Triển khai phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây
dựng nông thôn mới"
a) Chi công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông về phong
trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới";
b) Chi biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu về gương điển hình tiên tiến
tham gia xây dựng nông thôn mới;
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c) Chi công tác phí đi kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua
"Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới";
d) Chi khen thưởng cá nhân, doanh nghiệp, doanh nhân có đóng góp cho
xây dựng nông thôn mới.
3a.38 Nội dung 5: Cải thiện và nâng cao chất ỉưọmg các dịch vụ hành
chính công
Chỉ chuyển đổi, chuấn hóa, tạo lập dữ ỉỉệu; chuẩn hóa quy trình cung cấp
dịch vụ công trực tuyến thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về quản lý, sử
dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin.
4. Nội dung 6: Đánh giá, công nhận, xây dựng xã tiếp cận pháp luật; bảo
đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân.
Thực hiện theo quy định về nội dung chi cho công tác chuẩn tiếp cận pháp
luật quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27 tháng
01 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý,
sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.
5. Nội dung 7: Thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch"
a) Chi cho công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến thức, trách
nhiệm, vai trò của phụ nữ và cộng đồng về xây dựng nông thôn mới và các tiêu
chí của cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch".
b) Chi tổ chức hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, khen thưởng, biểu
dương các điến hình thực hiện cuộc vận động.
c) Chi xây dựng tài liệu tập huấn; chi tổ chức tập huấn nâng cao năng lực
cho cán bộ Hội các cấp về xây dựng nông thôn mới và thực hiện cuộc vận động
"Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch".
d) Chi duy trì sinh hoạt các mô hình "Chi hội phụ nữ xây dựng nông thôn
mới" gắn với hoạt động tài chính vi mô.
Điều 38. Mức chi
1. Các nội dung chi, mức chi chung thực hiện theo quy định tại Điều 3
Thông tư này, bao gồm: Chi biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng; chi tổ chức
lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng; chi công tác phí phục vụ chỉ đạo, kiểm tra,
giám sát; chi hội nghị, hội thảo chuyên đề, sơ kết, tổng kết; chi các hoạt động
thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.
2. Chi in ấn, phát hành tài liệu, sách: Thực hiện theo chứng từ, hóa đơn
thực tế, hợp pháp.
3. Chi duy trì sinh hoạt các mô hình "Chi hội phụ nữ xây dựng nông thôn
mới" gắn với hoạt động tài chính vi mô:
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a) Chi hỗ trợ tiền nước uống cho thành viên tham gia các buổi sinh hoạt:
Mức chi tối đa 10.000 đồng/người/buổi.
b) Chi sao chụp tài liệu: Theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
c) Chi hỗ trợ ăn trưa cho các thành viên tham dự tọa đàm, tập huấn tại mô
hình: Mức chi tối đa 50.000 đồng/người/ngày.
d) Chi hỗ trợ tiền thuê địa điểm, trang thiết bị cho các hoạt động tại Chi
hội: Mức chi tối đa 500.000 đồng/lần, không quá 4 lần/năm và chỉ thực hiện đối
với các thôn/bản/làng không có nhà văn hóa.
4. Chi khảo sát, đánh giá và xây dựng tiêu chí đánh giá 5 không, 3 sạch:
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC.
5. Chi phục vụ công tác giám sát: Nội dung chi và mức chi thực hiện theo
quy định tại Thông tư số 337/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ
Tài chính quy định về lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt
động giám sát, phản biện xã hội của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các
tổ chức chính trị - xã hội.
Điều 39. Nguồn kinh phí
l.39 Nguồn kinh phí thực hiện nội dung sổ 1 quy định tại Khoản 1 Điều 37
của Thông tư này do ngân sách nhà nước hô trợ từ nguồn chỉ sự nghiệp giảo
dục - đào tạo và dạy nghề của Chương trình, lồng ghép từ các Chương trình
mục tiêu, chương trình, dự án và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
2. Nguồn kinh phí thực hiện các nội dung còn lại quy định tại Điều 37 của
Thông tư này từ nguồn dự toán chi thường xuyên được giao hàng năm của các
Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương; nguồn kinh phí lồng ghép từ các
chương trình, dự án khác.
Mục 10
GIỮ VỮNG QUÓC PHÒNG, AN NINH VÀ TRẬT Tự XÃ HỘI NÔNG THÔN

Điều 40. Đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã
hội, bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự xã hội địa bàn nông thôn
1. Nội dung chi
a) Tổ chức tuyên truyền về công tác Công an thực hiện Chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
b) Xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình công tác Công an bảo đảm an
ninh, trật tự, xây dựng nông thôn mới.
c) Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động của các mô hình tự
quản về an ninh, trật tự khu vực nông thôn;

Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Thông tư số 08/2019/TT-BTC, có hiệu
lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 03 năm 2019.
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d) Tổ chức các lớp bồi dưỡng; hội thảo chuyên đề về công tác bảo đảm an
ninh, trật tự địa bàn nông thôn.
đ) Tổ chức nghiên cứu xây dựng đề án, đề tài khoa học cấp Bộ "Công tác
Công an bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng nông thôn mới".
e) Kiểm tra, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới theo sự
phân công của Ban chỉ đạo Trung ương.
g) Sơ kết, tổng kết công tác công an thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới hàng năm và giai đoạn 2016 - 2020ẽ
h) Khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong
công tác công an thực hiện Chương trình.
i) Mua sắm phương tiện (máy tính, máy in, camera...) và văn phòng phẩm
phục vụ công tác.
2. Mức chi: Thực hiện theo quy định tại Điều 3, Điều 45 và Điều 46 của
Thông tư này.
Điều 41. Nguồn kinh phí40
Nguồn kinh phỉ thực hiện lồng ghép từ các Chương trình mục tiêu,
chương trình, dự án và các nguồn kỉnh phí hợp pháp khác.
Mục 11
NÂNG CAO NĂNG Lực, GIÁM SÁT, ĐANH GIÁ THựC HIÊN CHƯƠNG TRÌNH;
TRUYỀN THÔNG VÈ XÂY DựNG NÔNG THồN MỚI

Điều 42. Tập huấn nâng cao năng lực, nhận thức cho cộng đồng và
người dân về nông thôn mới; tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán
bộ xây dựng nông thôn mớiễ
1 ễ Đối tượng, thời gian, nội dung tập huấn, bồi dưỡng thực hiện theo quy
định tại Thông tư so 05/2017/TT-BNNPTNT.
2. Nội dung chi, mức chi: Thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư này.
3. Căn cứ mức chi theo quy định hiện hành, UBND cấp tỉnh chỉ đạo thực
hiện mức chi từng nội dung cho phù hợp với điều kiện của từng tỉnh.
Điều 43. Ban hành Bộ tài liệu chuẩn phục vụ cho công tác đào tạo, tập
huấn kiến thức cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới
l.41 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng Bộ tài liệu
chuân phục vụ cho công tác đào tạo, tập huấn kiến thức cho cán bộ làm công
tác xây dựng nông thôn mới cung cấp cho các địa phương. Trên cơ sở Bộ tài
liệu chuân của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương căn cứ
nhu câu đào tạo, tập huấn, điều kiện thực tế, chủ động biên soạn bổ sung các
40 Điều

nàỵ được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 28 Điều 1 Thông tư số 08/2019/TT-BTC, có hiệu lực
thi hành kể từ ngày 18 tháng 03 năm 2019.
Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 29 Điều 1 Thông tư số 08/2019/TT-BTC, có hiệu
lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 03 năm 2019.

41

30

chuyên đề và tổ chức in cung cấp cho các lớp tập huấn. Kỉnh phí biên soạn tài
liệu và in ấn tài liệu được tính trong chi phí của lớp đào tạo, tập huấn.
2. Nội dung chi, mức chi biên soạn tài liệu, chi tổ chức lóp tập huấn, đào
tạo, bồi dưỡng: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Thông tư này.
Điều 44. Truyền thông về xây dựng nông thôn mới
1. Đối tượng, nội dung thực hiện truyền thông về xây dựng nông thôn mới
thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT.
2. Nội dung chi, mức chi
a)42 Chi tuyên truyền:
- Chi nhuận bút, thù lao đổi với tác phẩm báo chí, xuất bản phẩm (các
chương trình, chuyên mục, tiếu phấm, kỷ sự, bài viết): Thực hiện theo quy định
tại Nghị định so 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ quy
định về nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.
- Chi hỗ trợ sản xuất, biên tập, phát hành, truyền tải, lưu giữ, quảng bá
các sản phâm thông tin như tờ rơi, áp phích, pa-no, khấu hiệu, đoạn băng hình
(video clỉp), chương trình truyền thanh... đế tăng cường nội dung thông tin,
tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới. Thủ trưởng cơ quan được giao thực
hiện nhiệm vụ truyền thông chịu trách nhiệm lựa chọn hình thức, nội dung và
mức hô trợ, bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với quy định của
pháp luật về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ. Riêng đối với chỉ hỗ trợ biên
tập các nội dung truyền thông tại cộng đồng (bao gồm tuyên truyền trên đài
truyền thanh), mức hô trợ là 80.000 đong/tin, bài có 350 từ đến dưới 600 từ và
100.000 đồng/bài có 600 từ trở lên;
- Chi duy trì cập nhật tin, bài liên quan đến xây dựng nông thôn mới trên
trang thông tin điện tử của các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương. Nội
dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch so
19/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của liên Bộ
Tài chỉnh, Bộ Kê hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và 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 chỉ tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các
cơ quan, đon vị sử dụng ngăn sách nhà nước.
- Chi ỉn ấn, phát hành các tài liệu, xuất bản phẩm, ấn phẩm tuyên truyền,
xuất bản sách, so tay và các hoạt động khác có liên quan: Mức hô trợ thực tế do
UBND tỉnh quyết định trên cơ sở cân đối nguồn kinh phí, quy mô, thời gian thực
hiện và theo các quy định hiện hành về quản lý sử dụng ngân sách nhà nước.
- Chỉ tổ chức sự kiện truyền thông (cuộc thi, lễ tôn vinh, ngày hội, hội chợ
triển lãm): Thực hiện theo quy định và các hóa đom, chứng từ hợp pháp được
cấp có thấm quyền phê duyệt.
Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 30 Điều 1 Thông tư số 08/2019/TT-BTC, có hiệu lực
thi hành kể từ ngày 18 tháng 03 năm 2019.
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- Chi hỗ trợ các tổ chức chính trị, xã hội phổi hợp tuyên ừ-uyền triển khai
Chương trình: Theo quy định và hóa đơn, chứng từ hợp pháp và được cấp có
thấm quyền phê duyệt.
b) Chi tổ chức biểu dương, tôn vinh, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân
có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình theo quyết định của cấp
có thẩm quyền: Nội dung và mức chi khen thưởng thực hiện theo quy định của
Luật Thi đua, Khen thưởng; Luật sửa đối, bố sung một số điều của Luật Thi đua,
Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn Luật.
Điều 45. Công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình
lẻ Nội dung chi:
a) Đánh giá Chương trình, bao gồm: Đánh giá giữa kỳ; đánh giá kết thúc
và đánh giá tác động; đánh giá đột xuất tình hình thực hiện Chương trình.
b) Giám sát đầu tư của cộng đồng.
c) Vận hành, duy trì, nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin
về giám sát, đánh giá Chương trình.
d) Tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn, hướng dẫn nghiệp
vụ, xây dựng tài liệu phục vụ đào tạo, tập huấn, thuê chuyên gia, tư vấn.
2. Mức chi:
a) Chi xây dựng khung kết quả của Chương trình, gồm hệ thống các mục
tiêu, chỉ tiêu giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách; chi hoạt động
điều tra, khảo sát; chi xây dựng bộ chỉ số theo dõi kết quả thực hiện Chương
trình, hệ thống các biểu mẫu báo cáo, cơ chế thu thập thông tin; nội dung, cơ chế
báo cáo; cách thức sử dụng thông tin của hệ thống giám sát và đánh giá cho
quản lý, tổ chức thực hiện: Thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 của
Thông tư này và Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016
của Bộ Tài chính hướng dẫn 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.
b) Chi kiểm tra, đánh giá: Thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 3
của Thông tư này.
c) Chi thuê chuyên gia trong nước: Căn cứ mức độ cần thiết triển khai các
hoạt động của Chương trình và dự toán ngân sách được giao, Thủ trưởng cơ quan,
đơn vị thực hiện Chương trình quyết định việc thuê chuyên gia trong nước. 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 họp
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.
d) Chi duy trì, phát triển, nâng cấp trang tin điện tử về nông thôn mới; thiết
lập cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý dữ liệu về nông thôn mới ở cấp trung
ương, tỉnh, và huyện; nâng cao năng lực vận hành hệ thống giám sát, đánh giá và
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cập nhật thông tin về nông thôn mới: Nội dung chi, mức chi thực hiện theo quy
định tại Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT ngày 15
tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và
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 nhằm duy trì hoạt động thường xuyên
của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.
đ) Chi tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ, xây
dựng tài liệu phục vụ đào tạo tập huấn, chi công tác phí: Thực hiện theo quy
định tại Khoản 1 Điều 3 của Thông tư này.
Điều 46. Chi quản lý Chưong trình
1. Nội dung chi quản lý Chương trình thực hiện theo quy định tại Quyết
định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ
ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc
gia; Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg, cụ thể;
a) Chi tổ chức hội nghị, hội thảo (hội nghị về lập kế hoạch, triển khai thực
hiện; hội nghị sơ kết, tổng kết Chương trình, tham quan mô hình, trao đổi kinh
nghiệm về nông thôn mới giữa các địa phương và các hoạt động, dự án thành
phần thuộc Chương trình; hội thảo khoa học trong nước, hoạt động chuyên môn
có tính chất nghiên cứu khoa học; hội nghị, hội thảo quốc tế): Thực hiện theo
quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 3 Thông tư này.
b) Chi quản lý chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các nội dung thành phần của
Chương trình theo nhiệm vụ được phân công; chi hoạt động của cơ quan chỉ đạo
Chương trình các cấp ở địa phương. Nội dung chi và mức chi thực hiện theo quy
định hiện hành.
c) Chi thực hiện thẩm định hồ sơ để xem xét, công nhận địa phương đạt
chuấn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
(bao gồm: tổ chức họp, kiểm tra, đánh giá thực địa, khảo sát lấy ý kiến về sự hài
lòng của người dân...) theo Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm
2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự,
thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới;
địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020.
d)43 Chi xây dựng các mô hình thỉ điểm nghiên cứu, xây dựng cơ chế
chính sách. Mức chỉ cụ thê thực hiện theo quy định hiện hành và các Thông tư
hướng dân nội dung chỉ, mức chỉ theo từng lĩnh vực chuyên ngành.
đ) Chi vật tư văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, trang thiết bị, mua sắm, sửa
chữa phương tiện (máy tính, máy in, camera...) và các khoản phát sinh chi đột xuất
theo quyết định của các cấp có thẩm quyền thực hiện theo quy định hiện hành.

Điểm nậy được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 31 Điều 1 Thông tư số 08/2019/TT-BTC, có hiệu lực
thi hành kể từ ngày 18 tháng 03 năm 2019.
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2. Các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực
hiện các nội dung của Chương trình được sử dụng nguồn kinh phí giám sát,
đánh giá đế chi cho công tác kiếm toán theo quy định hiện hành.
Điều 47. Nguồn kinh phí44
1. Nguồn kỉnh phí thực hiện nội dung quy định tại Điều 42 và Điều 43 của
Thông tư này do ngân sách nhà nước hô trợ; lồng ghép từ các chương trình mục
tiêu, các chưcmg trình, dự án và các nguồn kỉnh phí hợp pháp khác. Ngân sách
trung ương của Chương trình (chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề) hễ
trợ kinh phí tập huấn, nâng cao kiên thức, kỹ năng cho cán bộ xây dựng nông
thôn mới cấp tỉnh và kinh phí ban hành Bộ Tài liệu chuấn phục vụ công tác đào
tạo, tập huấn kiến thức cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới.
2. Nguồn kỉnh phí thực hiện nội dung quy định tại Điều 44 của Thông tư
này do ngân sách nhà nước hô trợ từ nguồn chỉ sự nghiệp văn hóa thông tin của
Chương trình; lồng ghép từ các chương trình mục tiêu, các chương trình, dự án
và các nguồn kỉnh phí hợp pháp khác.
3. Nguồn kinh phí thực hiện nội dung quy định tại Điều 45 và Điều 46 của
Thông tư này được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các Bộ,
cơ quan Trung ưong và địa phương; chỉ sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy
nghề của Chương trình mục tiêu quốc gia; lồng ghép từ các chương trình mục
tiêu, các chương trình, dự án và các nguôn kỉnh phí hợp pháp khác.
Mục 12
DUY TU, BẢO DƯỠNG, VẬN HÀNH CÁC CÔNG TRÌNH
SAU ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

Điều 48. Nguyên tắc thực hiện
1. Công trình được duy tu, bảo dưỡng là công trình đầu tư sau khi đã hoàn
thành và đưa vào sử dụng trên địa bàn xã. Nhà nước chỉ hỗ trợ công tác duy tu,
bảo dưỡng, vận hành kế từ thời gian đã hết thời hạn bảo hành công trình.
2. Mỗi công trình phân cấp cho cấp xã quản lý phải được giao cho 01 tổ
chức, cá nhân cụ thế chịu trách nhiệm vận hành, duy tu bảo dưỡng, bảo vệ và
sửa chữa thường xuyên.
3. Mức kinh phí duy tu, bảo dưỡng từng công trình do UBND cấp xã quyết
định theo quy định hiện hành, phù họp với đặc điểm của từng công trình trên địa
bàn, trong phạm vi dự toán kinh phí duy tu, bảo dưỡng được duyệt hàng năm.
4. Việc quản lý, thanh toán kinh phí duy tu, bảo dưỡng thực hiện theo quy
định tại Mục D Phần II Thông tư số 86/2011/TT-BTC và các văn bản chuyên
ngành quy định về công tác duy tu, bảo dưỡng công trình.
Điều 49. Lập dự toán, giao dự toán, phân bổ dư toán, thanh toán và
quyết toán kinh phí duy tu, bảo dưỡng
1. Lập dự toán, giao dự toán và phân bổ dự toán
Điều nàỵ được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 32 Điều 1 Thông tư số 08/2019/TT-BTC, có hiệu lực
thi hành kể từ ngày 18 tháng 03 năm 2019.
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Hàng năm, căn cứ quy trình duy tu, bảo dưỡng và hiện trạng công trình,
UBND cấp xã giao Ban quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia lập danh
mục công trình, hạng mục công trình cần duy tu, bảo dưỡng. UBND cấp xã
thông báo kế hoạch duy tu, bảo dưỡng đến người dân và cộng đồng, tổ chức thảo
luận công khai trước khi hoàn thiện kế hoạch duy tu, bảo dưỡng và dự toán kinh
phí duy tu, bảo dưỡng công trình do ƯBND cấp xã quản lý, sử dụng (gồm cả
công trình giao thôn, bản quản lý), trình Hội đồng nhân dân (HĐND) cùng cấp
thông qua, đồng thời gửi ƯBND cấp huyện tổng hợp. vốn duy tu, bảo dưỡng
được giao thành một khoản riêng trong ngân sách cấp xã. Căn cứ quyết định
giao kế hoạch vốn duy tu, bảo dưỡng của UBND cấp huyện và Nghị quyết của
HĐND cấp xã, UBND cấp xã tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt kinh phí duy tu,
bảo dưỡng từng công trình trên địa bàn.
UBND cấp xã làm chủ đầu tư và ra quyết định giao tổ chức cộng đồng
hoặc tổ, nhóm thợ trên địa bàn xã nhận thầu thực hiện hoặc giao cho Trưởng
thôn, bản tố chức các hộ gia đình trong thôn, bản có đủ điều kiện và khả năng
thực hiện duy tu, bảo dưỡng đối với công trình do thôn, bản quản lý và sử dụng;
Trường hợp tổ chức cộng đồng, tổ, nhóm thợ, các hộ gia đình trong thôn,
bản không đủ điều kiện và khả năng thực hiện, UBND cấp xã ký hợp đồng thuê
tố chức, cá nhân đủ năng lực thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng trên địa bàn.
2.45 Tạm ứng, thanh toán kinh phí duy tu, bảo dưỡng: Thực hiện theo quy
định tại Thông tư sổ 92/2017/TT-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính
quy định về lập dự toán, phân bo và quyết toán kinh phí đế thực hiện sửa chữa, bảo
trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất.
3. Quyết toán kinh phí duy tu, bảo dưỡng
a) Hồ sơ quyết toán gồm:
- Quyết định phê duyệt kinh phí duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng
của ƯBND cấp xã.
- Quyết định của chủ đầu tư (UBND cấp xã) giao cho tổ chức cộng đồng, tổ,
nhóm thợ, Trưởng thôn, bản (để tổ chức các hộ gia đình trong thôn, bản) thực hiện
công tác duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn;
- Hợp đồng, Biên bản nghiệm thu, thanh lý họp đồng giữa chủ đầu tư
(UBND cấp xã) với đại diện tổ chức cộng đồng; tổ, nhóm thợ; các hộ gia đình
trong thôn, bản thực hiện duy tu bảo dưỡng (có xác nhận của Trưởng thôn, bản).
Trường hợp việc duy tu, bảo dưỡng không thông qua họp đồng, hồ sơ gồm: Văn
bản yêu cầu công việc và chất lượng công việc của chủ đầu tư, Bảng chấm công
và Bảng thanh toán kinh phí cho người tham gia công tác duy tu, bảo dưỡng,
chứng từ, hóa đơn mua vật tư, thiết bị theo giá thị trường tại địa phương. Đối với
vật liệu xây dựng và những hàng hóa mua của người dân trực tiếp làm ra, chứng
từ thanh toán là giấy biên nhận mua bán với các hộ dân theo giá phù hợp mặt
bằng chung của thị trường trên địa bàn.
45 Khoản

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 33 Điều 1 Thông tư số 08/2019/TT-BTC, có hiệu
lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 03 năm 2019.
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b) Trường họp kinh phí duy tu, bảo dưỡng có giá trị lớn hơn 01 (một) tỷ
đồng thì hồ sơ quyết toán thực hiện theo quy định tại Thông tư số 349/2016/TTBTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về thanh toán, quyết
toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu
quốc gia giai đoạn 2016- 2020.
4. Việc quản lý, thanh toán kinh phí duy tu, bảo dưỡng thực hiện theo quy
định tại Thông tư số 39/2016/TT-BTC.
Mục 13
LẬP, PHÂN BỎ, CHẤP HÀNH Dự TOÁN VÀ QUYÉT TOÁN
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Điều 50. Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình
1. Ngân sách trung ương
a) Bố trí kinh phí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các
Bộ, ngành trung ương và địa phương để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của
Chương trình theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ quy định tại Điều 3,
Điều 4 và Điều 5 Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg.
b) Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương chưa tự cân đối được
ngân sách nhà nước (căn cứ theo dự toán thu, chi ngân sách năm 2014) và tỉnh
Quảng Ngãi để triển khai các nội dung của Chương trình.
2. Ngân sách địa phương
a) Các địa phương tự cân đối được ngân sách (trừ tỉnh Quảng Ngãi): 100%
nguồn vốn thực hiện Chương trình bố trí từ ngân sách địa phương và các nguồn
vốn huy động hợp pháp khác trên địa bàn.
b) Các địa phương nhận hỗ trợ từ ngân sách trung ương và tỉnh Quảng Ngãi
bố trí vốn đối ứng của ngân sách địa phương theo tỷ lệ như sau: địa phương nhận
hỗ trợ từ ngân sách trung ương dưới 50% và tỉnh Quảng Ngãi, đối ứng tối thiểu gấp
1,5 lần tổng vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình; địa phương
nhận hỗ trợ từ ngân sách trung ương từ 50% đến dưới 70%, đối ứng tối thiểu bằng
tổng vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương tình; địa phương nhận hỗ
trợ từ ngân sách trung ương từ 70% trở lên, ưu tiên bố trí vốn tò ngân sách địa
phương tùy thuộc điều kiện thực tế và khả năng cân đối ngân sách hàng năm.
3. Nguồn huy động, đóng góp của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước và
các nguồn tài chính hợp pháp khác.
Điều 51. Lập, phân bổ, chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách nhà
nước thực hiện Chương trình
1. Việc lập, phân bổ, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí Chương trình
thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, các văn bản
hướng dẫn Luật và cơ chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu
quốc gia. Các cơ quan, đơn vị được phân bổ và giao dự toán kinh phí thực hiện

Chương trình chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và quyết toán theo đúng chế độ
quy định.
2. Khi quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình, các Bộ, cơ
quan Trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được phân bổ và
giao dự toán đồng thời gửi Báo cáo quyết toán và Thông báo quyết toán về cơ
quan chủ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn
2016-2020 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để tổng họp, báo cáo
quyết toán Chương trình hàng năm, trình Chính phủ, trình Quốc hội xem xét,
quyết định.
3. Việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ, duy tu, bảo dưỡng thực hiện theo quy
định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn. Đối với các hoạt động,
nhiệm vụ cơ quan, đơn vị được giao dự toán ký hợp đồng đặt hàng các cơ quan,
đơn vị khác thực hiện, chứng từ làm căn cứ thanh, quyết toán được lưu tại cơ
quan, đơn vị được giao dự toán gồm: Hợp đồng (kèm theo dự toán chi tiết được
cơ quan chủ trì phê duyệt), biên bản nghiệm thu công việc, biên bản thanh lý
họp đồng, báo cáo quyết toán kinh phí của cơ quan, đơn vị thực hiện hợp đồng
ký kết, uỷ nhiệm chi hoặc phiếu chi và các tài liệu có liên quan khác. Các hoá
đơn, chứng từ chi tiêu cụ thể do cơ quan trực tiếp thực hiện họp đồng lưu giữ.
Cơ quan, đơn vị thực hiện họp đồng có trách nhiệm triển khai thực hiện
các nhiệm vụ của Chương trình đã ký kết, trực tiếp sử dụng kinh phí theo chế độ
chi tiêu tài chính hiện hành; lập báo cáo quyết toán số kinh phí được cấp theo
quy định gửi cơ quan, đơn vị ký hợp đồng (không tống hợp vào báo cáo quyết
toán của cơ quan, đơn vị mình).
Chương III
TỞ CHỨC THựC
• HIỆN
•
Điều 52. Chế đô báo cáo
Các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương thực hiện chế độ báo cáo
kết quả phân bổ, tình hình thực hiện Chương trình theo quy định tại Khoản 1 và
Khoản 2 Mục VI của Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của
Thủ tướng Chính phủ và Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT.
46
Điều 53. Hiêu
• lưc
• thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

2. Các Thông tư hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực
thi hành: Thông tư liên tịch sổ 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngay 30 tháng 7
46 Điều

2 Thông tư số 08/2019/TT-BTC quy định như sau:
"Điều 2ế Hiệu lực thi hành

ỉ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 3 năm 2019.
2. Trường hợp các văn bản qưy phạm pháp luật dẫn chiểu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay
thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đối, bổ sung, thay thế đó.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu cổ khó khăn, vướng mắc để nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ
Tài chính để phối hợp giải quyết.l."
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năm 2010 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xấ hội về hướng dẫn
quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đe án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn
đến năm 2020" theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của
Thủ tướng Chính phu; Thông tư liên tịch số 128/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH
ngày 09 tháng 8 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTCBLĐTBXH; Thông tư liên tịch số 191/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 13
tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với kinh phí Chương trình Khoa học và
công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới.
3. Các nhiệm vụ, hoạt động của Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng
nông thôn mới đã thực hiện trong giai đoạn 2010-2015 và tiếp tục triển khai trong
năm 2016 và năm 2017 (bao gồm cả các hoạt động của các Chương trình mục tiêu
quốc gia dự kiến lồng ghép vào Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông
thôn mới giai đoạn 2016- 2020): Nội dung, mức chi, công tác lập dự toán, chấp
hành và quyết toán ngân sách nhà nước thực hiện theo các văn bản hướng dẫn hiện
hành áp dụng cho Chương trình trong giai đoạn 2010-2015.
4. Trường họp các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn tại Thông tư này
được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác thì
áp dụng quy định tại văn bản sửa đối, bố sung hoặc thay thế.
5. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời
về Bộ Tài chính để nghiên cửu, giải quyết./yuí^
Bộ TẢI CHÍNH

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

Số: 30/VBHN-BTC

Hà Nội, ngày ÁO tháng % năm 2019

Nơi nhận: y
- Văn phòng Chính phủ (để đăng Công báo);
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tó Bộ Tài chính:
- Lưu: VT, PC (05b)

KT. Bộ TRƯỞNG
TRUỞNG

ăn Hiếu
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PHỤ• LỤC
•
Mức chi xây dựng Danh mục thiết bị dạy nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy
nghề dưói 3 tháng
(Kèm theo Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy
định quản lý, sử dụng và quyết toán kỉnh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020).
I. Mức chi xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật đào tạo trình độ sơ cấp nghề
và đào tạo dưói 3 tháng
1. Định mức kinh tế kỹ thuật là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư
và thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học trình độ sơ cấp, đào tạo
dưới 03 tháng đối với từng nghề, theo từng nội dung hoạt động đào tạo sau:
a) Tuyển sinh, khai giảng, bế giảng, cấp chứng chỉ;
b) Tài liệu, văn phòng phẩm, giáo trình, học liệu đào tạo;
c) Giáo viên, người dạy nghề;
d) Nguyên, nhiên vật liệu phục vụ hoạt động đào tạo;
đ) Tài sản, thiết bị, phương tiện trực tiếp phục vụ hoạt động đào tạo;
e) Các nội dung khác trực tiếp phục vụ hoạt động đào tạo;
g) Quản lý hoạt động đào tạo.
2. Nội dung và mức chi
STT
Nội dung chi
1
Chi cho các hoạt động hội thảo, tập huân;
điều tra khảo sát; xây dựng tài liệu báo cáo,
tổng hợp, đề cương chi tiết để xây dựng
định mức tiêu hao lao động, vật tư và thiết
bị cơ bản để hoàn thành thực hiện từng nội
dung hoạt động đào tạo trình độ sơ cấp, đào
tạo dưới 03 tháng cho từng nghề
2 Chi biên soạn bộ đinh mức tiêu hao lao
động, vật tư, thiết bị ừong đào tạo cho từng
nghề theo từng cấp độ, gồm:
2.1 Từng nội dung hoạt động
2.2 Tiêu chí tiêu hao lao động, vật tư, thiết bị
trong từng nội dung hoạt động đào tạo
3 Chi thẩm định, nghiệm thu bộ định mức
kinh tế kỹ thuật của Hội đồng thẩm định do
thủ trưởng cơ quan, đơn vị thành lập

Định mức chi
Mức chi thực hiện theo quy định hiện
hành

500.000 đông/nội dung
100.000 đồng/tiêu chí tiêu hao
Mức chi thực hiện theo quy định tại
Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLTBTC-BKHCN ễ ngày 22/5/2015 về
hướng dẫn đinh mức xây dựng, phân
bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối
với nhiệm vụ khoa học và công nghệ
có sử dụng ngân sách nhà nước.
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II. Mức chi xây dựng danh mục thiết bị đào tạo trình độ sơ cấp nghề và đào
tạo dưới 3 tháng

Nội dung chi
STT

7

Rà soát lại và hoàn thiện các đê xuât
về dụng cụ và trang thiết bị đã nêu
trong chương trình đào tạo
Xác đinh danh mục thiêt bị dạy nghê
theo từng môn học, mô-đun
Xác định yêu câu sư phạm cho từng
thiết bị trong từng môn học, mô-đun
Xác đinh yêu câu kỹ thuật cơ bản của
từng thiết bị trong từng môn học, môđun
Xác định sô lượng thiêt bị tôi thiêu
cho từng thiết bị trong từng môn học,
mô-đun
Tông họp danh mục thiêt bị tôi thiêu
cho các môn học, mô-đun bao gồm:
Chuân tên gọi (chủng loại) thỉêt bị.
Xác định sô lượng tôi thiê u cho tât
cả các môn học, mô-đun
Xác định yêu câu kỹ thuật cơ bản của
thiết bị (đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của
tất cả môn học, mô-đun).
Biên soạn danh mục thiêt bị dạy nghê

8

Sửa chữa biên tập tổng thể

1
2
3
4
5
6
6.1
6.2
6.3

Mức chi cho 01 mô đun, môn hoc theo
số lượng thiết bị trong từng mô đun,
môn học
(đơn vị tính: 1.000 đồng)
Số lượng
Số lượng
Số lượng
thiết bị
thiết bi
thiết bị
trong một
trong một
trong một
mô đun,
mô đun,
mô đun,
môn học <
môn học
môn học
>10 và <20
>20
10
50

100

150

150

200

250

250

300

400

350

500

600

400

500

600

50

50

50

400

400

400

800

800

800

200

200

200

200

200

200
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