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

Số: lị0 /2Q16/TT-BTC Hà Nội, ngày QA thảng b năm 2016 

THÔNG Tư 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27 tháng 
11 năm 2008 của Bộ Tài chính hưóng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi 
ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước và một số biểu mẫu kèm theo 

Thông tư số 08 /2013/TT-BTC ngày 10 tháng Olnăm 2013 của Bộ Tài chính 
hưóng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản 

lý Ngân sách và Kho bạc Nhà nưóc (TABMIS) 

Căn cứ Nghị định sổ 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính 
phủ quy định chỉ tiêt và hướng dân thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 2Ỉ5/2013/NĐ-CP ngày 23 thảng 12 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức của Bộ Tài 
chỉnh; 

Căn cứ Ouyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ câu tố chức của 
Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà mcớc, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một sổ điều của 
Thông tư sổ 113/2008/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chỉnh 
hướng dân quản lý và kiếm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà 
nước và một so biếu mẫu kèm theo Thông tư sổ 08 /2013/TT-BTC ngàv ỉ0 tháng 
01 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dan thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho 
Hệ thống thông tin quản ỉỷ Ngăn sách và Kho bạc Nhà nước (TABMIS). 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 113/2008/TT-BTC 
ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và kiểm soát 
cam kết chi ngân sách nhà nưóc qua Kho bạc Nhà nước 

1. Điểm 3.1 khoản 3 mục I được sửa đổi, bổ sung như sau: 

"3.1. Tất cả các khoản chi của ngân sách nhà nước đã được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền giao dự toán đối với chi thường xuyên hoặc giao kế hoạch vốn 



đôi với chi đâu tư (gồm cả dự toán ứng trước), có họp đồng mua bán hàng hoá, dịch 
vụ theo chế độ quy định và có siá trị họp đồng từ 200 triệu đồns, trở lên đối với các 
khoản chi thường xuyên hoặc từ 1.000 triệu đồne, trỏ' lên trong chi đầu tư xây dựng 
cơ bản thì phải được quản lý, kiểm soát cam kêt chi qua Kho bạc Nhà nước trừ các 
trườnơ hợp cụ thê sau: 

- Các khoản chi của nsân sách xã; các dự án, công trình do xã, phường, thị 
trân làm chủ đầu tư (bao gồm tât cả các nguồn vốn, thuộc các cấp ngân sách); 

- Các khoản chi cho lĩnh vực an ninh, quốc phòng (bao gôm cả các khoản chi 
đầu tư); 

- Các khoản thực hiện nghĩa vụ trả nợ của Nhà nước, của Chính phủ; 

- Các khoản chi từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài theo phương thức tài 
trợ chương trình, dự án; chi viện trợ trực tiếp; các khoản chi vốn đối ứng của các 
dự án ODA. 

- Các khoản chi góp cố phần, đóng góp nghĩa vụ tài chính, đóng niên liễm 
cho các tổ chức quốc tế; 

- Các khoản chi theo hình thức lệnh chi tiền của cơ quan tài chính các cấp; 

- Các khoản chi từ tài khoản tiền gửi cùa các đon vị giao dịch tại Kho bạc 
Nhà nước; 

- Các khoản chi ngân sách nhà nước bằng hiện vật và ngày công lao động; 

- Các khoản chi dịch vụ công ích gồm: Hợp đồng cung cấp điện, nước, điện 
thoại, intemet, thuê kết nối mạng (thuê đường truyền, băng thông), vệ sinh công 
cộng, quản lý chăm sóc cây xanh. 

- Các khoản chi để tổ chức hội nghị, thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học 
(không bao gồm những khoản mua sắm trang thiết bị phải thực hiện đấu thầu theo 
quy định của Luật Đấu thầu và thuộc phạm vi phải thực hiện cam kết chi), các khoản 
chi mua vé máy bay, mua xăng dầu; 

- Các khoản chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; trừ trường hợp chủ đầu 
tư ký họp đồng trực tiếp với các nhà thầu để thực hiện xây dựng khu tái định cư, 
chi phí rà phá bom mìn, di chuyển đường điện, đường cáp; 

- Các họp đồng của công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp, cấp bách; 

- Các khoản chi hoàn thuế, các khoản chi hoàn trả vốn ứng trước từ dự toán 
được giao; 

- Các hợp đồng có nhiều nguồn vốn tham gia đầu tư thuộc nhiều cấp ngân 
sách và thanh toán tại từ 2 Kho bạc Nhà nước (nơi kiểm soát, thanh toán cho dự án) 
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trở lên. 

- Các họp đồng của các khoản chi thuộc Chương trình Quốc gia và Chương 
trình Mục tiêu Quốc gia do chủ đầu tư kv hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ vói 
các cá nhân, hộ dân, tổ, đội thợ. 

Mức giá trị hợp đồns mua bán hàng hoá, dịch vụ phải làm thủ tục kiểm soát 
cam kết chi với Kho bạc Nhà nước được xem xét diều chỉnh cho phù họp vói tình 
hình phát triển kinh tế - xã hội theo tùng thời kỳ". 

2. Điếm 1.1 khoản 1 mục II được sửa đổi như sau: 

" 1.1. Thời hạn gửi và chấp thuận cam kết chi: 

- Trong thời hạn tối đa 10 naày làm việc kể từ khi hợp đồng mua bán hàng 
hoá, dịch vụ giữa đơn vị dự toán, chủ đầu tư với nhà CUĨ12, cấp hàng hóa, dịch vụ, 
nhà thầu có hiệu lực, đon vị dự toán hoặc chủ đầu tư phải gửi hợp đồng kèm ĩheo 
đề nghị cam kết chi đến Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch- Trường hợp, hợp đồng 
mua bán hàng hoá, dịch vụ không quy định ngày có hiệu lực thì thời hạn nêu trên 
được tính từ ngày ký họp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ. 

- Đối với hợp đồng nhiều năm, kể từ năm thứ 2 trở đi, trong thời hạn tối đa 
10 ngàv làm việc (kế từ ngày đon vị dự toán hoặc chủ đầu tư nhận được văn bản 
giao dự toán của cơ quan có thẩm quyền), đơn vị dự toán hoặc chủ đầu tư phải gửi 
đề nghị cam kết chi đến Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch. 

Trường hợp cấp có thẩm quyền phân bổ và giao dự toán ngân sách (hoặc kế 
hoạch vốn) trong tháng 12 năm trước, thì thời hạn gửi đề nghị cam kết chi đối với 
cả hai trường họp nói trên được tính từ ngày 01 tháng 01 năm sau. 

- Đổi với các hợp đồng được bổ sung hoặc điều chỉnh dự toán trong năm của 
cấp có thẩm quyền, trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc (kể từ ngày đơn vị dự 
toán hoặc chủ đầu tư nhận được văn bản bổ sung hoặc điều chỉnh dự toán của cơ 
quan có thẩm quyền), đơn vị dự toán hoặc chủ đầu tư phải gửi đề nghị cam kết chi 
(bổ sung hoặc điều chỉnh) đến Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch. 

- Trường hợp đơn vị bổ sung hoặc điều chỉnh giá trị hợp đồng đã ký thì trong 
thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày họp đồng điều chỉnh có hiệu lực hoặc 
kể từ ngày ký hợp đồng điều chỉnh (trường hợp, hợp đồng điều chỉnh không quy 
định ngày có hiệu lực), đơn vị dự toán hoặc chủ đầu tư phải gửi đề nghị cam kết chi 
(bổ sung hoặc điều chỉnh) đến Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch. 

- Trong phạm vi 2 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đề nghị của đơn vị dự 
toán hoặc chủ đầu tư và dự toán của các đem vị đã được nhập trên hệ thống 
TABMIS, Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm tra các điều kiện để thực hiện cam kết 
chi cho đơn vị trên hệ thống TABMIS và gửi 01 liên chứng từ cam kết chi đã được 
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châp thuận trên hệ thống TABMIS (có ghi sổ cam kết chi) cho đơn vị. Trường họp 
không châp nhận cam kết chi, trong thời hạn quy định nêu trên, Kho bạc Nhà nước 
phải thône báo ý kiến tù' chối cam kết chi bằng văn bản cho đơn vị được biết. 

3. Tiẻt 1.4.3 điếm 1.4 khoản 1 mục II được sửa đôi như sau: 

"lẽ4.3. Đe nghị cam kết chi năm ngân sách hiện hành của đơn vị dự toán 
hoặc chủ đầu tư phải gửi đến Kho bạc Nhà nước chậm nhất đến trước naày 25/01 
năm sau (trù' cam kết chi dự toán ÚTL2, trước của các khoản kinh phí thường 
xuyên)". 

4. Tiết 1.5.1 điểm 1.5 khoản 1 mục II được sửa đổi như sau: 

"1.5.1. Hồ sơ cam kết chi thường xuyên: 

Khi có nhu cầu cam kết chi, ngoài dự toán chi ngân sách nhà nước gửi Kho 
bạc Nhà nước 1 lần vào đầu năm, đơn vị dự toán gửi Kho bạc Nhà nước các hồ sơ, 
tài liệu có liên quan như sau: 

- Họp đồne mua bán hàng hoá, dịch vụ có giá trị từ 200 triệu đồng trở lên 
(gửi lần đầu hoặc khi có điều chỉnh hợp đồng); 

- Đề nghị cam kết chi hoặc đề nghị điều chỉnh cam kết chi". 

5. Tiết 1.5.4 điểm 1.5 khoản 1 mục II được sửa đổi như sau: 

"1.5.4. Quản lý cam kết chi đối với các họp đồng nhiều năm: 

Đối với hợp đồng; mua bán hàng hoá, dịch vụ được thực hiện trong nhiều 
năm ngân sách và có giá trị từ 200 triệu đồng trở lên, đơn vị dự toán gửi hợp đồng 
đến Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để theo dõi, quản lý. 

Hàns năm, thủ trưởng đơn vị dự toán có trách nhiệm xác định số kinh phí bố trí 
cho hợp đồng mua sắm hàng hoá, dịch vụ; đồng thời, được quyền chủ động điều chỉnh 
tăng, giảm sổ kinh phí bố trí cho hợp đồng đó, đảm bảo ừong phạm vi dự toán ngân 
sách nhà nước đã được duyệt và giá trị hợp đồng còn được phép cam kết chi. 

Căn cứ sổ kinh phí bổ trí cho hợp đồng trong một năm ngân sách, đcm vị dự 
toán gửi đề nghị cam kết chi trong năm cho hợp đồng đó đến Kho bạc Nhà nước 
nơi giao dịch để làm thủ tục kiểm soát cam kết chi. 

Quy trình quản lý, kiểm soát hợp đồng nhiều năm và cam kết chi đối với chi 
thường xuyên từ họp đồng nhiều năm được thực hiện tương tự như quản lý họp đồng và 
cam kết chi đầu tư được quy định tại điểm 1.6, Khoản 1, Mục n, Thông tư này". 

6. Tiết 1.6.1 điểm 1.6 khoản lmục II được sửa đổi như sau: 

"1.6.1. Hồ sơ cam kết chi đầu tư: 

Khi có nhu cầu cam kết chi, ngoài các hồ sơ, tài liệu gửi 1 lần và gửi hàng 
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năm theo chế độ quy định, chủ đầu tư e;ửi Kho bạc Nhà nước các hồ sơ, tài liệu có 
liên quan như sau: 

- Họp đồng có giá trị từ 1.000 triệu đồng trở lên (gửi lần đầu khi đề nơhị cam 
kết chi hoặc gửi khi có điều chinh họp đồng); 

- Đe nshị cam kết chi hoặc đề nghị điều chỉnh cam kết chi". 

7. Tiết 1.6.2 điểm 1.6 khoản 1 mục II được sửa đổi như sau: 

"1.6.2. Quản lý họp đồng chi đầu tư : 

Căn cứ họp đồng mua sắm hàng hoá, dịch vụ do chủ đầu tư gửi đến, Kho bạc 
Nhà nước kiêm soát tính pháp lý của hợp đồng theo quy định tại tiết 1.4.1 điểm 1.4 
khoản 1 phần II Thông tư này, nếu phù hợp thì nhập các thông tin của họp đồng 
vào TABMIS và thông báo số cam kết chi được quản lý trên TABMIS cho chủ đầu 
tư được biết để quản lý và thanh toán cam kết chi. 

- Hàng năm, chủ đầu tư phải có trách nhiệm xác định số vốn đầu tư bố trí cho 
từng hợp đồng; đồng thời, được quyền chù động điều chỉnh tăng, giảm số vốn đàu 
tư bố trí cho từng hợp đồng, đảm bảo trong phạm vi kế hoạch vốn năm đã được cơ 
quan nhà nước có thấm quyền giao và giá ừị hợp đồng còn được phép cam kết chi 
của dự án đó. 

+ Trường họp họp đồng được thực hiện trọn trong 1 năm ngân sách, thì sổ 
vốn bố trí ừong năm cho hợp đồng đúng bằno; giá trị của hợp đồng đó. 

+ Trường họp họp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ có nhiều loại tiền, thì 
chủ đầu tư phai có trách nhiệm xác định số vốn đầu tư trong năm bổ trí cho hợp 
đồng chi tiết theo từng loại tiền. 

+ Trường hợp hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ có nhiều loại nguồn vốn, 
thì chủ đầu tư có trách nhiệm xác định số vốn đầu tư trong năm bố trí cho hợp đồng 
chi tiết theo từng loại nguồn von". 

8. Tiết 2.2.1 điểm 2.2 khoản 2 mục II được sửa đổi, bổ sung như sau: 

"2Ẽ2.1. Các trường hợp huỷ cam kết chi và hợp đồng : 

- Huỷ hợp đồng hoặc tạm dừng, giãn tiến độ thực hiện họp đồng dẫn đến đơn 
vị dự toán, chủ đầu tư không có nhu cầu sử dụng cam kết chi để thanh toán cho các 
họp đồng trong năm; 

- Các khoản cam kết chi hoặc hợp đồng (hợp đồng nhiều năm trong chi 
thường xuyên hoặc hợp đồng chi đầu tư) mà đơn vị dự toán, chủ đầu tư không có 
nhu cầu sử dụng tiếp; 
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- Các khoản cam kết chi không đủ điều kiện thanh toán theo quy định của 
Luật Ngân sách nhà nước; 

- Dự toán dành để cam kết chi không được cơ quan có thẩm quyền cho phép 
chuyên sang năm sau. 

- Họp đồng mua sắm hàng hoá, dịch vụ bị huỷ bỏ hoặc có sự thay đổi về loại tiền 
hoặc các thône tin liên quan đến nhà cưng cấp (tên, mã số và điếm nhà cung cấp). 

- Họp đồng mua sắm hàng hoá, dịch vụ chưa thực hiện thanh toán nhưng có 
thay đổi giá trị hợp đồng từ mức phải thực hiện cam kết chi theo quy định xuống 
mức không phải thực hiện cam kết chi". 

9. Điểm 3.2 khoản 3, mục II được sửa đổi, bổ sung như sau: 

"3.2. Xử lý các khoản cam kết chi từ dự toán ứng trước: 

Các khoản cam kết chi từ dự toán ứng trước được thanh toán đến hết ngày 
ngày 31 tháng 01 năm sau và hạch toán vào niên độ ngân sách năm trước (trừ 
trường hợp đặc biệt khác được cấp có thẩm quyền cho phép)". 

Điều 2. Ban hành kèm theo Thông tư này một số biểu mẫu thay thể biểu 
mẫu kèm theo Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2008 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn quản ]ý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước 
qua Kho bạc Nhà nước (Thông tư số 113/2008/TT-BTC) và Thông tư số 08 
/2013/TT-BTC ngày 10 tháng Olnăm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực 
hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và 
Kho bạc Nhà IIước (Thông tư số 08/2013/TT-BTC) 

1. Ban hành Mau C2-12/NS - Giấy đề nghị cam kết chi NSNN thay thế cho 
Mầu số 01 - Giấy đề nghị cam kết chi ngân sách kèm theo Thông tư số 
113/2008/TT-BTC và Mầu C2 - 12/NS - Giấy đề nghị cam kết chi kèm theo Thông 
tư số 08/2013/TT-BTC. 

2. Ban hành Mầu C2-13/NS- Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi thay thể 
cho Mầu số 02 - Giấy đề nghị chỉnh sửa cam kết chi kèm theo Thông tư số 
113/2008/TT-BTC và Mầu C2-13/NS - Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi NSNN 
kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC. 

Điều 3. Hiêu lưc thi hành • • 
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2016ế 

2. Đối với các hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ đã ký và đơn vị dự toán 
hoặc chủ đầu tư đã gửi họp đồng hoặc cam kết chi đến Kho bạc Nhà nước trước 
ngày Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện việc quản lý kiểm soát cam kết 
chi theo quy định tại Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2008 
của Bộ Tài chính. Các hợp đồng đã ký trước ngày thông tư này có hiệu lực nhưng 
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đến thời điểm Thông tư này có hiệu lực mà đơn vị dự toán hoặc chủ đầu tư chưa 
gửi họp đồng và cam kết chi đến Kho bạc Nhà nước thì thực hiện việc quản lý kiếm 
soát cam kết chi theo quy định tại Thông tư này. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Các cơ quan tài chính, đơn vị thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước, các đơn 
vị dự toán và các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm thực hiện Thông 
tư này. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn 
chiếu để áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn 
bản mới thì sẽ áp dụng theo các văn bản mới đó; trường hợp có phát sinh vướng 
mắc đề nghị cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính đế xem xét, phối 
hợp giải quyết./. é!Ềi-

Nơi nhận: 
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng; 
- Vãn phòng Quốc hội; 
- V ă n  p h ò n g  T ô n g  B í  t h ư ;  
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Ban Chì đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Uỷ ban giám sát Tài chính Quốc gia; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, ca quan thuộc Chính phủ, cơ 
quan TW của các Hội, đoàn thể, Tổng công ty nhà nước; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Công báo; 
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Tài chính, KBNN 
- Lưu: VTịKBNN (400) . 

KT. Bộ TRƯỞNG 
TRƯỞNG 

Trân Xuân Hà 
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