
BỘ TÀI CHÍNH - CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ KHOA HỌC VẢ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2011

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
Hướng dẫn quản lý tài chính đối vói các dự án sản xuất thử nghiệm 

được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP 
ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật 
Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 62/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2010 
của Thủ tướng Chính phủ về việc không thu hồi kinh phí do ngân sách nhà 
nước hỗ trợ đối với các dự án sản xuất thử nghiệm sản phẩm;

Liên Bộ Tài chính - Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc quản lý 
tài chính đối với các dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách nhà nước hỗ 
trợ kinh phí như sau:

Điều 1. Những quy định chung
1. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các dự án sản xuất thử nghiệm (sau đây 
gọi tắt là dự án SXTN) được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để thực hiện 
thuộc hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trọng điểm xác 
định trong chiến lược phát triển khoa học và công nghệ và hướng khoa học 
ưu tiên của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thảnh 
phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là các bộ, ngành, tỉnh, thành 
phố), bao gồm:



a ) Các dự án SXTN cấp nhà nước gồm: Dự án độc lập, dự án thuộc các 
Chương trình khoa học và công nghệ (KH&CN) trọng điểm cấp Nhà nước, 
dự án thuộc các Dự án KH&CN, dự án thuộc các Chương trình, Đề án 
KH&CN theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ ngành 
thục hiện được quy định tại Quyết định số 62/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 
cua Thu tướng Chính phủ.

b ) Các dự án SXTN cấp bộ, ngành, tỉnh, thành phố.

2. Thông tư này không áp dụng đối với các dự án SXTN được hỗ trợ từ 
nguồn Quỹ phát triển KH&CN Quốc gia hoặc các nguồn Quỹ hỗ trợ phát 
triển KH&CN khác.

3 Kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện các dự án SXTN được 
bố trí trong dự toán chi sự nghiệp KH&CN hàng năm của các bộ ngành, các 
tỉnh thành phố theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản 
hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách hiện hành.

4 Tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét duyệt các dự án SXTN được hỗ trợ 
kinh phí từ ngân sách nhà nước được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Khoa 
hoc và c ông nghệ tại văn bản khác.

Điều 2. Những quy đinh cụ thể

1 Các nội dung chi được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước

a) Chi hoàn thiện, đổi mới công nghệ; hoàn thiện, đoi mới dây chuyên 
san xuất (hoàn thiện, đối mới quy trình công nghệ, giải mã công nghệ cua 
nước ngoài, thiết lập quy trình công nghệ tối ưu, thiết kế kỹ thuật, thiết kế chế 
tạo sản phẩm của dự án, hoàn thiện, đổi mới dây chuyền sản xuất, bổ sung 
hoặc làm mới thiết bị máy móc và dụng cụ kiểm tra, đo lường...) để thực hiện 
các dự án SXTN.

b) Chi sản xuất thử sản phẩm loạt đầu tiên của dự án (mua giống, 
nguyên vật liệu; chi phí tiêu thụ năng lượng; chi thuê nhân công...);

c ) Chi mua tài liệu kỹ thuật của nước ngoài (mà trong nước không có);

đ ) Chi thuê tư vấn, chuyên gia;

đ) Chi thuê, mua sắm, nhập khẩu trang thiết bị chuyên dụng phục vụ 
trực tiếp cho dự án;

e) Chi đào tạo, tập huấn cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ 
thuật, nông dân (đối với các dự án SXTN trong nông nghiệp)... phục vụ trực 
tiếp cho dự án;

f) Chi phí kiểm tra, phân tích các kết quả nghiên cứu trong quá trinh 
thực nghiệm;
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i) Chi phí kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hoá là kết quả của dự
án;

k) Chi tuyên truyền, tiếp thị, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp 
hoặc đăng ký bảo hộ giống cây trồng;

g) Các chi phí khác trực tiếp phục vụ cho thực hiện dự án (không bao 
gồm kinh phí chi phí đỉ công tác nước ngoài, lãi tiền vay phát sinh do chủ dự 
án phải vay vốn để thực hỉện dự án trên phần vốn của tổ chức chủ trì).

2. Mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước

Ngân sách nhà nước hỗ trợ:

- Tối đa đến 30% tổng mức kỉnh phí đầu tư mới cần thiết để thực hiện 
dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (không tính giá trị còn lại hoặc 
chi phí khấu hao trang thiết bị, nhà xưởng đã có vào tổng mức kinh phí đầu tư 
thực hiện dự án );

- Tối đa đến 50% tổng mức kinh phí đầu tư mới cần thiết để thực hiện 
dự án SXTN trong lĩnh vực nông nghiệp, dự án triển khai tại địa bàn có điều 
kiện kinh tế- xã hội khó khán theo quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ- 
TTg ngày 5/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục các tổ 
chức hành chính thuộc vùng khó khăn và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu 
có);

- Tối đa đến 70% tổng mức kinh phí đầu tư mới cần thiết để thực hiện 
dự án SXTN trong lĩnh vực nông nghiệp triển khai trên địa bàn có điều kiện 
kinh tế xã hội khó khăn theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 
của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục các tổ chức hành chính 
thuộc vùng khó khăn và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

3. Thẩm quyền phê duyệt mức hỗ trợ

Thẩm quyền phê duyệt mức hỗ trợ cụ thể cho từng dự án được quy 
định như sau:

a) Đổi với dự án SXTN cấp nhà nước

- Các dự án SXTN độc lập, các dự án SXTN thuộc các Chương trình 
KH&CN trọng điểm cấp nhà nước, các dự án SXTN thuộc các Dự án 
KH&CN: Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định mức kinh phí hỗ trợ từ ngân 
sách nhà nước đối với từng dự án tính trên tổng mức kinh phí đầu tư mới cần 
thiết để thực hiện dự án theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

- Các dự án SXTN thuộc các Chương trình, Đề án KH&CN được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt hoặc do Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền cho các
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bộ. ngành phê duyệt và giao cho các bộ, ngành quản lý: Các bộ, ngành được 
giao quản lý quyết định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với từng dự án 
tính trên tổng mức đầu tư mới cần thiết để thực hiện theo quy định tại khoan 
2 Điều này và theo các Thông tư hướng dẫn được xây dựng riêng cho các
chương trình, đề án.

b) Đối với các dự án SXTN cấp Bộ ngành, cấp tỉnh, thành phố; Các bộ 
ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quyết định mức kinh phí hỗ trợ 
từ ngân sách nhà nước đối với từng loại dự án tính trên tổng mức kình phí 
đầu tư mới cần thiết để thực hiện dự án theo quy định tại Khoản 2 Điêu này.

Điều 3. Công tác quản lý tài chính đối với các dự án

Việc lập, giao dự toán, thực hiện dự toán và thanh quyết toán kinh phí 
hồ trợ tư ngân sách nhà nước cho các dự án căn cứ theo quy định tại Thông tu 
liên tịch so 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 7/5/2007 hướng dẫn định 
mức xây dựng và phân bố dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học 
và cõng nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; Thông tư liên tịch số 
93 2Q06/TTLT-BTC-BKHCN ngày 4/10/2006 hướng dẫn chế độ khoán kinh 
phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước va 
được thực hiện theo các quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các ván 
ban hướng dẫn hiện hành, các văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung (nếu có) và 
một số điểm hướng dẫn tại Thông tư này như sau:

1 Lập và giao dự toán chi ngân sách hàng năm

Hàng năm căn cứ vào dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt 
cho ca giai đoạn thực hiện dự án SXTN (trong đó có kinh phí ngân sách nha 
nước hỗ trợ), tiến độ triển khai thực hiện dự án; các tổ chức lập dự toán chi 
ngân sách nhà nước gửi cơ quan có thẩm quyền (Bộ Khoa học và Công nghệ 
đối với các dự án SXTN cấp nhà nước; các bộ ngành đối với các dự án SXTN 
thuộc các Chương trình, Đề án KH&CN được Thủ tướng Chính phủ  phê 
duyệt và giao quản lý; các bộ ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 
đối với các dự án SXTN cấp bộ, ngành, tỉnh, thành phố).

Các Bộ ngành, các tỉnh, thành phố xem xét tổng hợp dự toán chi ngân 
sách đối với các dự án SXTN được Nhà nước hỗ trợ kinh phí vào dự toán thu, 
chi ngân sách của tổ chức mình theo quy định (chi tiết theo dự án cấp nhà 
nước, cấp bộ ngành, cấp tỉnh, thành phố).

Căn cứ vào dự toán thu, chi ngân sách được cấp có thẩm quyền giao, 
các hộ ngành, các tỉnh, thành phố lập phương án phân bố, giao dự toán chi 
ngân sách nhà nước thực hiện các dự án cho các tổ chức chủ trì và tổ chức 
thực hiện theo quy định hiện hành.
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Các tổ chức chủ trì dự án SXTN không được cấp phát ngân sách nhà 
nước thường xuyên hàng năm (ví dụ như doanh nghiệp, các tập thể, hộ gia 
đình hoặc các tô chức KH&CN, tô chức sự nghiệp thực hiện các dự án đo đâu 
thầu, đặt hàng từ các tổ chức khác có hưởng ngân sách nhà nước) thì thực 
hiện ký hợp đồng KH&CN để thực hiện dự án với cơ quan phê duyệt dự án 
hoặc cơ quan được uỷ quyền. Các nội dung về hợp đồng KH&CN thực hiện 
theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Công tác cấp phát, thực hiện dự toán và thanh quyết toán kinh phí 
ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện các dự án SXTN được thực hiện theo 
các quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện 
hành.

3. Kiểm tra tình hình thực hiện dự án SXTN

a) Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án SXTN có trách nhiệm chủ 
trì phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp và các cơ quan khác có liên quan 
to chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất tình hình thực hiện dự án, cụ thể như
sau:

- Các dự án SXTN cấp nhà nước không thuộc các chương trình 
KH&CN trọng điểm: Bộ Khoa học và Công nghệ chủ tri phối hợp với các bộ, 
ngành, các tỉnh, thành phố và Bộ Tài chính tổ chức kiểm tra

- Các dự án SXTN thuộc các Chương trình, Đề án KH&CN giao cho 
các bộ, ngành quản lý: Các bộ, ngành chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và 
Công nghệ, các bộ ngành, các tỉnh, thành phố liên quan và Bộ Tài chính tổ 
chức kiểm tra

- Các dự án SXTN thuộc các Chương trình KH&CN trọng điểm cấp 
Nhà nước: thực hiện theo quy định hiện hành về Quy chế tổ chức quản lý 
hoạt động Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước.

- Các dự án SXTN cấp bộ, ngành: Các bộ, ngành chủ trì phối hợp với 
Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính tổ chức kiểm tra

- Các dự án SXTN cấp tỉnh, thành phố: Sở Khoa học và Công nghệ 
phối hợp với cơ quan chủ quản và Sở Tài chính kiểm tra

b) Nội đung kiểm tra: Tình hình thực hiện dự án về tiến độ thực hiện, 
các nội dung KH&CN, ... theo hợp đồng KH&CN đã ký và tình hình sử dụng 
kinh phí, bao gồm cả nguồn ngân sách nhà nước và nguồn vốn huy động khác 
của tô chức thực hiện dự án.

Trong quá trình kiểm tra càn xem xét tỷ lệ giữa nguồn ngân sách nhà 
nước và nguồn vốn huy động.

4. Trách nhiệm thực hiện các dự án SXTN
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Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm dự án có trách nhiệm đảm bảo thực hiện 
các điều khoản ghi trong hợp đồng KH&CN đã ký, huy động đủ các nguồn 
vỏn như đà cam kết để thực hiện dự án; sử dụng kinh phí đúng mục đích, 
đúng chế độ tiêu chuẩn, báo cáo tình hình sử dụng kinh phí ngân sách nhà 
nước theo đúng quy định.

5 Xử lý vi phạm hợp đồng KH&CN thực hiện dự án SXTN

a) Dự án không đảm bảo huy động đủ các nguồn vốn ngoài ngân sách 
để đối ứng thực hiện dự án theo cam kết trong Hợp đồng KH&CN:

c ă n cứ vào tình hình thực tế và khả năng tác động của sự thay đổi các 
nguồn vốn đối với nội đung và kết quả dự án, cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt mức hỗ trợ cụ thể cho từng dự án (quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông 
tư này) xem xét, quyết định việc điều chỉnh mức hỗ trợ hoặc thu hồi kinh phí 
hỗ trợ; cụ thể như sau:

Trường hợp tổ chức chủ tri và chủ nhiệm dự án chứng minh được các 
yếu tố khách quan đẫn tới không bảo đảm kinh phí đối ứng: Cơ quan có thâm 
quyền phê duyệt mức hỗ trợ xem xét, quyết định điều chỉnh tổng mức kinh 
phỉ cua dự án và tăng mức kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước nhưng phải 
đảm bảo không vượt quá tỷ lệ hỗ trợ quy định tại khoản 2, Điều 2 Thông tư 
nảy.

Trường hợp tổ chức chủ trì và chủ nhiệm dự án không chửng minh 
được các yếu tố khách quan đẫn tới không bảo đảm kinh phí đối ứng thì cơ 
quan có thẩm quyền phê duyệt mức hỗ trợ xem xét, quyết định:

* Điều chỉnh giảm số kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo tỷ lệ 
giảm nguồn vốn dự kiến huy động ngoài ngân sách nhà nước trên tổng dự 
toan kinh phí của dự án nếu việc điều chỉnh giảm này không làm thay đối kết 
qua dự kiến của dự án.

t Trường hợp việc điều chỉnh giảm nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách 
nha nước dẫn tới thay đổi kết quả dự kiến của dự án thì yêu cầu tổ chức chu 
trì va chủ nhiệm dự án phải huy động bổ sung kinh phí đối ứng từ nguồn 
ngòai ngân sách nhà nước để dự án đạt được kết quả đã được phê duyệt. Nếu 
tổ chức chủ trì và chủ nhiệm dự án không xác nhận bổ sung kinh phí đối ứng 
thi cơ quan quản lý có thẩm quyền ra quyết định đừng thực hiện dự án và yêu 
cầu tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đự án nộp ngân sách nhà nước toàn bộ số 
kinh phí ngân sách đã hỗ trợ. Nguồn kinh phí nộp trả ngân sách nhà nước: 
50% do Chủ nhiệm dự án chịu trách nhiệm nộp trả; 50% từ các Quỹ và các 
nguồn kinh phí tự có khác của tổ chức chù trì.

b) Dự án không hoàn thành (gồm các dự án phải dừng thực hiện theo 
quyết định của cơ quan quản lý có thẩm quyền hoặc dự án được đánh gía
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nghiệm thu ở mức “không đạt”) do nguyên nhân ngoài nguyên nhân về huy 
động vôn đối ứng ngoài ngân sách nêu tại điểm a khoản 5 Điều này thì:

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể íừ ngày nhận được văn bản xác 
định dự án phải dừng thực hiện hoặc không hoàn thành của cơ quan quản lý 
Nhà nước có thẩm quyền, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm dự án có trách nhiệm 
lập báo cáo chi tiết toàn bộ quá trình thực hiện (nội dung hoạt động và sử 
dụng kinh phí) của dự án; xác định rõ các nguyên nhân gửi cơ quan quản lý 
Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt dự án.

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của tô 
chức chủ trì và chủ nhiệm dự án, cơ quan quản lý Nhà nước có thâm quyên 
phê duyệt dự án chịu trách nhiệm kiêm tra, xác định nguyên nhân dân đên 
việc dự án khổng hoàn thành.

- Cơ quan quản lý Nhà nước có thầm quyền ra quyết định xử lý cụ thể 
như sau:

Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm dự án có trách nhiệm:

+ Nộp hoàn trả ngân sách nhà nước toàn bộ kinh phí ngân sách nhà 
nước đã được cấp nhưng chưa sử dụng;

+ Thu hồi nộp ngân sách nhà nước tối đa đến 100% kinh phí ngân sách 
nhà nước đã được sử dụng cho dự án.

Căn cứ vào tình hình thực tế (tình hình kinh phí đã đầu tư vào dự án 
sản xuất thử nghiệm, các yếu tố khách quan, chủ quan dẫn đến dự án không 
hoàn thành, khả năng thu hồi kính phí từ việc bán các sản phẩm, tài sản của 
dự ánv ..) cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định mức 
thu hồi cụ thể cho phù hợp với thực tế thực hiện dự án. Nguồn kinh phí nộp 
trả ngân sách nhà nước: 50% do Chủ nhiệm dự án chịu trách nhiệm nộp trả; 
50% từ các Quỹ và các nguồn kinh phí tự có khác của tổ chức chủ trì.

c) Trong thời hạn 360 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt dự án có quyêt định vê việc nộp hoàn trả kinh phí cho ngân sách nhà 
nước, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm dự án có trách nhiệm nộp hoàn trả kinh 
phỉ cho ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

Trường hợp hết thời hạn nêu trên tổ chức chủ trì và chủ nhiệm dự án 
không nộp hoàn trả kinh phí cho ngân sách nhà nước sẽ thực hiện giảm trừ dự 
toán ngân sách năm sau của cơ quan chủ trì. Đối với các tổ chức chủ trì dự án 
không được cấp phát ngân sách nhà nước thường xuyên hàng năm sẽ không 
được xem xét để tham gia các dự án SXTN trong vòng 02 năm tính từ thời 
điểm có quyết định dừng thực hiện dự án.
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- Trong trường họp nguồn các Quỹ và các nguồn tự có khác hiện có 
của tổ chức chủ trì không đủ nộp hoàn trả ngân sách, thì phần kinh phí con 
thiếu tiếp tục nộp hoàn trả ngân sách nhà nước trong năm sau.

- Các tổ chức chủ trì dự án tổng hợp tình hình thực hiện việc thu hồi 
vinh phí hoàn trả ngân sách nhà nước vào báo cáo quyết toán hàng năm cua 
tổ  chức mình gửi cơ quan chủ quản cấp trên để tổng họp gửi cơ quan tải 
chính cung cấp theo quy định.

đ ) Các hình thức xử lý khác đối với các tổ chức chủ trì và chủ nhiệm
dự án  không hoàn thành được Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tại các
văn bản khác

đ ) Chủ nhiệm dự án, tổ chức chủ trì dự án và các tổ chức, cá nhân cỏ 
liên quan phải hoàn trả ngân sách nhà nước số kinh phí đã sử dụng sai mục 
đích, sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định.

e) Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí

Định kỳ 06 tháng các tổ chức chủ trì dự án gửi báo cáo tình hình sử  
dụng các nguồn kinh phí tương ứng với khối lượng công việc đa triển khai 
cho cơ quan phê duyệt dự án.

Các bộ ngành,các tỉnh, thành phố hàng năm gửi báo cáo tổng hợp kinh 
phí hỗ trợ các dự án SXTN về Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính 
trước hời điểm xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ năm sau.

Điều 4. Tổ chức thực hiện
•  *

1 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 4 năm 2011
va thay  thế Thông tư liên tịch số 85/2004/TTLT-BTC-BKHCN ngày
20/8/2004 của liên Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn  
quản lý tài chính đối với các dự án KH&CN được ngân sách nhà nước hỗ trợ và có 
thu hồi kinh phí

2 Các dự án SXTN được ngân sách nhà nước hỗ trợ đã được cơ quan 
quan lý Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đang thực hiện trước ngày 
Thông tư này có hiệu lực thi hành, thì tiếp tục thực hiện theo các quy định tại 
Thông tư liên tịch số 85/2Ö04/TTLT-BTC-BKHCN ngày 20/8/2004 của liên 
Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ .

3 Các dự án SXTN quy định tại Quyết định số 62/2010/QĐ-TTg ngày 
15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc không thu hồi kinh phí do ngân 
sách nha nước hỗ trợ đối với các dự án SXTN sản phẩm được phê duyệt sau 
ngay 01/12/2010  thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

4 T r ong vòng 12 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành 
bộ, ngành, các tỉnh, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá việc thu
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hồi kinh phí, phối họp với cơ quan tài chính cùng cấp xem xét xử lý miễn, 
giảm kinh phí thu hồi đối với các dự án SXTN đã được phê duyệt trước ngày 
Thông tư này có hiệu lực thi hành thuộc thẩm quyền quản lý, tổng hợp báo 
cáo tình hình và kết quả thực hiện về Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài 
chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản 
ánh về Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu sửa đổi bổ 
sung cho phù hợp ./.

KT. BỘ TRƯỞNG KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ___ BỘ TÀI CHÍNH

THỨ TRƯỞNG THỨ t r ư ở n g

Nơi nhận
-V ăn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về 

phòng chống tham nhũng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan trung ương các Hội, đoàn thể;
- UBND, Sở Tài chính , Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các tổ chức thuộc và trực thuộc hai Bộ KH&CN và BTC;
- Quỹ PTKH&CN QG và các Quỹ trong hệ thống Quỹ phát triển KH&CN;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Công báo; Website Chính phù;
- Website Bộ Tài chính; Website Bộ KH&CN;
- Lưu: Bộ TC, Bộ KH&CN.
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BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
--------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 23/2011/TT-BTC ---------- ---------------------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2011

THÔNG TƯ
Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và_r __

sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP 
ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đôi, bô sung một sô điêu của Nghị định số 
57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
sử dụng đường bộ trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài, như sau:

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng thu phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bắc Thăng 
Long - Nội Bài thực hiện theo quy định tại mục III phần I  Thông tư số 
90/2004/TT-BTC ngày 07/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ (sau đây gọi tắt là Thông tư số 
90/2004/TT-BTC).

Điều 2. Biểu mức thu

Ban hành kèm theo Thông tư này Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ 
trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài (mức thu áp dụng tại Thông tư này đã 
bao gôm thuế giá trị gia tăng).

Điều 3. Chứng từ thu phí

Chứng từ thu phí đường bộ sử dụng tại trạm thu phí Bắc Thăng Long - 
Nội Bài thực hiện theo quy định tại mục I phần III Thông tư số 90/2004/TT- 
BTC.

Điều 4. Quản lý sử dụng tiền phí thu được

1. Phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài được 
thu, nộp, quản lý và sử dụng theo quy định đối với đường bộ đầu tư để kinh 
doanh hướng dẫn tại mục IV phần II của Thông tư số 90/2004/TT-BTC. Tổng 
số tiền thu phí hàng năm sau khi trừ chi tổ chức thu và trừ các khoản thuế theo 
quy định được xác định là khoản tiền thu phí hoàn vốn BOT.


