BỘ TÀI CHÍNHBỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 44 /2007/TTLT-BTC-BKHCN

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2007

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với
các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 171/2004/QĐ-TTg ngày 23/9/2004 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công
nghệ;
Để thống nhất việc xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí của các đề tài,
dự án khoa học và công nghệ (KH&CN) sử dụng ngân sách nhà nước, liên Bộ
Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn như sau:
PHẦN I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh:
Thông tư này áp dụng đối với: Các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án
sản xuất thử nghiệm, dự án KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước (bao
gồm đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sản xuất thử nghiệm, dự án KH&CN
cấp nhà nước, cấp Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn
phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, các Ban của Đảng, cơ quan trung
ương các Hội đoàn thể, cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương - dưới đây
viết tắt là đề tài, dự án KH&CN); các hoạt động phục vụ công tác quản lý các
đề tài, dự án KH&CN của cơ quan có thẩm quyền.
Các định mức chi, lập dự toán khác của đề tài, dự án KH&CN không
quy định cụ thể tại Thông tư này được thực hiện theo các quy định hiện hành
của nhà nước.
2. Giải thích từ ngữ:
a. Đề tài nghiên cứu khoa học: Là một nhiệm vụ KH&CN nhằm phát
hiện quy luật, mô tả, giải thích nguyên nhân vận động của sự vật, hiện tượng
hoặc sáng tạo nguyên lý, những giải pháp, bí quyết, sáng chế,.... được thể
hiện dưới các hình thức: Đề tài nghiên cứu cơ bản, đề tài nghiên cứu ứng
dụng, đề tài triển khai thực nghiệm hoặc kết hợp cả nghiên cứu cơ bản, nghiên
cứu ứng dụng và triển khai thực nghiệm.

b. Dự án sản xuất thử nghiệm (dự án SXTN): Là nhiệm vụ khoa học và
công nghệ nhằm ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và triển khai thực
nghiệm để thử nghiệm các giải pháp, phương pháp, mô hình quản lý kinh tếxã hội hoặc sản xuất thử ở quy mô nhỏ nhằm hoàn thiện công nghệ mới, sản
phẩm mới trước khi đưa vào sản xuất và đời sống
c. Dự án khoa học và công nghệ (dự án KH&CN): Là nhiệm vụ khoa
học và công nghệ, bao gồm một số đề tài nghiên cứu khoa học và một số dự
án sản xuất thử nghiệm gắn kết hữu cơ, đồng bộ được tiến hành trong một
thời gian nhất định nhằm giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ chủ
yếu phục vụ cho việc sản xuất một sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm trọng
điểm, chủ lực có tác động nâng cao trình độ công nghệ của một ngành, một
lĩnh vực và có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
d. Chuyên đề khoa học: Là một vấn đề khoa học cần giải quyết trong
quá trình nghiên cứu của một đề tài, dự án KH&CN, nhằm xác định những
luận điểm khoa học và chứng minh những luận điểm này bằng những luận cứ
khoa học, bao gồm luận cứ lý thuyết (cơ sở lý luận) và luận cứ thực tế (là kết
quả khảo sát, điều tra, thí nghiệm, thực nghiệm do chính tác giả thực hiện
hoặc trích dẫn công trình của các đồng nghiệp khác).
Chuyên đề khoa học được phân thành 2 loại dưới đây:
- Loại 1: Chuyên đề nghiên cứu lý thuyết bao gồm các hoạt động thu thập
và xử lý các thông tin, tư liệu đã có, các luận điểm khoa học đã được chứng
minh là đúng, được khai thác từ các tài liệu, sách báo, công trình khoa học
của những người đi trước, hoạt động nghiên cứu-thí nghiệm trong phòng thí
nghiệm, từ đó đưa ra những luận cứ cần thiết để chứng minh luận điểm khoa
học.
- Loại 2: Chuyên đề nghiên cứu lý thuyết kết hợp triển khai thực nghiệm,
ngoài các hoạt động như chuyên đề loại 1 nêu trên còn bao gồm các hoạt động
điều tra, phỏng vấn, khảo cứu, khảo nghiệm, thực nghiệm trong thực tế nhằm
đối chứng, so sánh, phân tích, đánh giá để chứng minh luận điểm khoa học.
e. Chuyên gia: Là người có trình độ chuyên môn phù hợp và am hiểu
sâu, tối thiểu có 05 năm kinh nghiệm về lĩnh vực KH&CN của đề tài, dự án;
nắm vững cơ chế quản lý KH&CN; có kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện
các nhiệm vụ KH&CN, chuyển giao và áp dụng các kết quả KH&CN vào
thực tế sản xuất; có uy tín chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.
g. Cơ quan có thẩm quyền quản lý đề tài, dự án: Là cơ quan nhà nước
được giao nhiệm vụ: Xác định nhiệm vụ; tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ
trì thực hiện; xét duyệt nội dung và kinh phí; kiểm tra và đánh giá nghiệm thu
kết quả các đề tài, dự án.
h. Tổ chức chủ trì đề tài, dự án: Là tổ chức có tư cách pháp nhân được
cơ quan quản lý có thẩm quyền giao nhiệm vụ và kinh phí để thực hiện đề tài,
dự án.
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PHẦN II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Nội dung chi các hoạt động phục vụ công tác quản lý của cơ quan có
thẩm quyền đối với đề tài, dự án KH&CN:
a. Chi công tác tư vấn: Xác định đề tài, dự án KH&CN; tuyển chọn, xét
chọn các tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài, dự án KH&CN, bao gồm chi công
lao động khoa học của các chuyên gia nhận xét, phản biện, đánh giá các hồ sơ
đề tài, dự án, thẩm định nội dung và tài chính của đề tài, dự án; chi họp các
hội đồng tư vấn; chi phí đi lại, ăn ở của các chuyên gia ở xa được mời tham
gia công tác tư vấn.
b. Chi công tác kiểm tra, đánh giá giữa kỳ (nếu có), đánh giá nghiệm thu
kết quả của đề tài dự án ở cấp quản lý đề tài, dự án, bao gồm chi công khảo
nghiệm kết quả của các đề tài, dự án, chi công lao động của các chuyên gia
nhận xét, phản biện, đánh giá kết quả của các đề tài, dự án; chi các cuộc họp
của đoàn kiểm tra, tổ chuyên gia thẩm định, hội đồng đánh giá giữa kỳ (nếu
có), hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu; chi phí đi lại, ăn ở của các chuyên
gia ở xa được mời tham gia đánh giá giữa kỳ, đánh giá nghiệm thu.
c. Các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến hoạt động phục vụ công
tác quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền đối với đề tài, dự án
KH&CN.
2. Nội dung chi của các đề tài, dự án KH&CN :
a. Chi công lao động tham gia trực tiếp thực hiện đề tài, dự án, bao gồm:
- Chi công lao động của cán bộ khoa học, nhân viên kỹ thuật trực tiếp
tham gia thực hiện các đề tài, dự án KH&CN, như: Nghiên cứu lý thuyết,
nghiên cứu các quy trình công nghệ, giải pháp KHCN, thiết kế, chế tạo thử
nghiệm; nghiên cứu lý thuyết các luận cứ trong khoa học xã hội và nhân văn;
thực hiện, theo dõi thí nghiệm, phân tích mẫu; điều tra khảo sát, thiết kế Phiếu
điều tra, điều tra xã hội học; xử lý, phân tích số liệu điều tra khảo sát, điều tra
xã hội học; viết các phần mềm máy tính; báo cáo khoa học tổng kết đề tài, dự
án, báo cáo kiến nghị; chi hỗ trợ đào tạo, chuyển giao công nghệ.
- Chi công lao động khác phục vụ triển khai đề tài, dự án;
b. Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu, tài liệu, tư liệu, số liệu, sách,
tạp chí tham khảo, tài liệu kỹ thuật, bí quyết công nghệ, tài liệu chuyên môn,
các loại xuất bản phẩm, dụng cụ, bảo hộ lao động phục vụ công tác nghiên
cứu khoa học và triển khai công nghệ.
c. Chi sửa chữa, mua sắm tài sản cố định:
- Chi mua tài sản thiết yếu, phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu
khoa học và phát triển công nghệ của đề tài, dự án;
- Chi thuê tài sản trực tiếp tham gia thực hiện nghiên cứu và phát triển
công nghệ của đề tài, dự án.
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- Chi khấu hao tài sản cố định (nếu có) trong thời gian trực tiếp tham
gia thực hiện đề tài, dự án theo mức trích khấu hao quy định đối với tài sản
của doanh nghiệp.
- Chi sửa chữa trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ trực tiếp cho việc
nghiên cứu của đề tài, dự án.
d. Các khoản chi về: Công tác phí trong nước; đoàn ra, đoàn vào; hội
nghị, hội thảo chung của đề tài, dự án; văn phòng phẩm, in ấn; dịch tài liệu từ
tiếng nước ngoài; quản lý chung của đơn vị chủ trì (bao gồm trả công lao
động gián tiếp phục vụ triển khai đề tài, dự án, trả tiền điện nước, cước phí
văn thư, điện thoại văn phòng; tiền sử dụng phương tiện làm việc của cơ quan
chủ trì, ...); nghiệm thu cấp cơ sở (nghiệm thu nội bộ, bao gồm cả nội dung
chi cho chuyên gia phân tích, đánh giá, khảo nghiệm kết quả, sản phẩm của
nhiệm vụ trước khi đánh giá nghiệm thu); đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
đối với kết quả nghiên cứu khoa học –phát triển công nghệ; chi quảng cáo,
tiếp thị, xúc tiến thương mại (nếu có) đối với sản phẩm của đề tài, dự án; một
số khoản chi khác liên quan trực tiếp đến đề tài, dự án.
3. Phân định nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước:
a. Ngân sách nhà nước đầu tư vào các đề tài, dự án KH&CN thuộc
hướng nghiên cứu trọng điểm được xác định trong chiến lược phát triển
KH&CN; các đề tài, dự án KH&CN thuộc lĩnh vực nghiên cứu cơ bản hoặc
nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng, nghiên cứu chiến lược, chính sách
và lĩnh vực công ích phục vụ phát triển kinh tế xã hội của cả nước, địa
phương, vùng lãnh thổ.
b. Đối với các đề tài, dự án KH&CN thuộc hướng KH&CN ưu tiên của
Nhà nước, ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện đề tài, dự
án theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
c. Các đề tài, dự án KH&CN thuộc hướng KH&CN nghiên cứu triển
khai ứng dụng, phát triển công nghệ và các đề tài, dự án KH&CN thuộc các
lĩnh vực khác, chủ yếu do tổ chức, cá nhân tự đầu tư kinh phí.
Bộ KH&CN ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết việc phân loại các đề
tài, dự án KH&CN thuộc các hướng nghiên cứu KH&CN nêu tại mục này.
4. Các khung định mức phân bổ ngân sách:
a. Đối với các hoạt động phục vụ công tác quản lý của cơ quan có thẩm
quyền đối với các đề tài, dự án KH&CN:
Số
TT
1
a

Đơn vị: 1000 đồng
Đơn vị tính Khung
định mức
chi tối đa

Nội dung công việc

Chi về tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN
Xây dựng đề bài được duyệt của đề tài, dự án Đề tài,dự án
để công bố.
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1.500

b
2
a
b
-

Họp Hội đồng xác định đề tài, dự án
Chủ tịch Hội đồng
Thành viên, thư ký khoa học
Thư ký hành chính
Đại biểu được mời tham dự
Chi về tư vấn tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá
nhân chủ trì
Nhận xét đánh giá của uỷ viên phản biện
01 Hồ sơ
Nhiệm vụ có tới 03 hồ sơ đăng ký
01 Hồ sơ
Nhiệm vụ có từ 4 đến 6 hồ sơ đăng ký
01 Hồ sơ
Nhiệm vụ có trên 7 hồ sơ đăng ký
Nhận xét đánh giá của uỷ viên Hội đồng
01 Hồ sơ
Nhiệm vụ có đến 03 hồ sơ đăng ký

-

Nhiệm vụ có từ 4 đến 06 hồ sơ đăng ký

01 Hồ sơ

270

-

Nhiệm vụ có trên 07 hồ sơ đăng ký

01 Hồ sơ

250

c

-

Chi họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, xét chọn
đề tài, dự án
Chủ tịch Hội đồng
Thành viên, thư ký khoa học
Thư ký hành chính
Đại biểu được mời tham dự
Chi thẩm định nội dung, tài chính của đề tài,
dự án
Đề tài, dự án
Tổ trưởng tổ thẩm định

-

Thành viên tham gia thẩm định

4

Chi tư vấn đánh giá nghiệm thu chính thức ở
cấp quản lý nhiệm vụ KH&CN
Nhận xét đánh giá
đề tài, dự án
Nhận xét đánh giá của phản biện
đề tài, dự án
Nhận xét đánh giá của uỷ viên Hội đồng
Chuyên gia phân tích, đánh giá, khảo nghiệm Báo cáo
kết quả, sản phẩm của nhiệm vụ trước khi
đánh giá nghiệm thu ở cấp quản lý.
(Số lượng chuyên gia cấp có thẩm quyền quyết
định, nhưng không quá 05 chuyên gia/đề tài,
dự án).
Đề tài, dự án
Họp Tổ chuyên gia (nếu có)
Tổ trưởng
Thành viên

3

a
b

c
-

Đề tài, dự án

5

300
200
150
70

450
400
360
300

300
200
150
70

250
200

1.000
600
1.000

250
200

d
-

Đại biểu được mời tham dự
Họp Hội đồng nghiệm thu chính thức
Chủ tịch Hội đồng
Thành viên, thư ký khoa học
Thư ký hành chính
Đại biểu được mời tham dự

70
Đề tài, dự án

400
300
150
70

b. Đối với các hoạt động thực hiện đề tài, dự án KH&CN:
Đơn vị: 1000 đồng
Đơn vị tính Định mức xây

Số Nội dung công việc
TT

dựng và phân
bổ dự toán tối
đa

1 Xây dựng thuyết minh chi tiết được duyệt

Đề tài, dự án

2 Chuyên đề nghiên cứu xây dựng quy trình Chuyên đề
KHCN và khoa học tự nhiên (chuyên đề xây
dựng theo sản phẩm của đề tài, dự án)
- Chuyên đề loại 1
- Chuyên đề loại 2

2.000

10.000
30.000

3 Chuyên đề nghiên cứu trong lĩnh vực KHXH Chuyên đề
và nhân văn
- Chuyên đề loại 1
- Chuyên đề loại 2
4 Báo cáo tổng thuật tài liệu của đề tài, dự án
Phiếu
mẫu
5 Lập mẫu phiếu điều tra;
được
duyệt
-Trong nghiên cứu KHCN
-Trong nghiên cứu KHXH và nhân văn:
+ Đến 30 chỉ tiêu
+ Trên 30 chỉ tiêu
Phiếu
6 Cung cấp thông tin :
-Trong nghiên cứu KHCN
-Trong nghiên cứu KHXH và nhân văn:
+ Đến 30 chỉ tiêu
+ Trên 30 chỉ tiêu
Đề tài, dư án
7 Báo cáo xử lý, phân tích số liệu điều tra
8 Báo cáo khoa học tổng kết đề tài, dự án (bao Đề tài, dự án
gồm báo cáo chính và báo cáo tóm tắt)
9 Tư vấn đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ
KH&CN cấp cơ sở (nghiệm thu nội bộ)
6

8.000
12.000
3.000
500
500
1.000
50
50
70
4.000
12.000

a
b

Nhận xét đánh giá
Đề tài, dự án
Nhận xét đánh giá của phản biện
Đề tài, dự án
Nhận xét đánh giá của uỷ viên Hội đồng
Chuyên gia phân tích, đánh giá, khảo nghiệm Báo cáo
kết quả, sản phẩm của nhiệm vụ trước khi
đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở/nghiệm thu nội
bộ (Số lượng chuyên gia do cấp có thẩm quyền quyết

800
500
800

định, nhưng không quá 05 chuyên gia/đề tài, dự án).

c
d
10

Buổi họp
Họp tổ chuyên gia (nếu có)
Tổ trưởng
Thành viên
Đại biểu được mời tham dự
Buổi họp
Họp Hội đồng nghiệm thu
Chủ tịch Hội đồng
Thành viên, thư ký khoa học
Thư ký hành chính
Đại biểu được mời tham dự
Buổi hội thảo
Hội thảo khoa học
- Người chủ trì
- Thư ký hội thảo
- Báo cáo tham luận theo đơn đặt hàng
- Đại biểu được mời tham dự
11 Thù lao trách nhiệm điều hành chung của chủ Tháng
nhiệm đề tài, dự án
12 Quản lý chung nhiệm vụ KH&CN (trong đó Năm
có chi thù lao trách nhiệm cho Thư ký và kế
toán của đề tài, dự án theo mức do chủ nhiệm
đề tài quyết định).

200
150
70
200
150
100
70
200
100
500
70
1.000
15.000

Đối với các đề tài, dự án KH&CN: Các định mức quy định tại Thông tư
này để thống nhất việc xây dựng và phân bổ dự toán chi ngân sách đối với các
đề tài, dự án và định hướng chi; khi tiến hành chi và kiểm soát chi thực hiện
theo quy định về chế độ khoán kinh phí thực hiện đề tài, dự án quy định tại
Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT/BTC-BKH&CN ngày 04/10/2006 của
liên Bộ Tài chính- Bộ KH&CN.
Đối với các hoạt động phục vụ công tác quản lý của cơ quan có thẩm
quyền: Các định mức quy định tại Thông tư này là định mức chi tối đa.
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PHẦN III. LẬP, THẨM TRA, PHÊ DUYỆT KINH PHÍ

1. Xây dựng dự toán kinh phí đối với các hoạt động phục vụ công tác
quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các đề tài, dự
án KH&CN:
Các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương: Căn cứ vào kế hoạch xác
định, tuyển chọn các đề tài, dự án KH&CN trong năm; kế hoạch kiểm tra,
đánh giá giữa kỳ (nếu có), đánh giá nghiệm thu đối với các đề tài, dự án
KH&CN trong năm và khung định mức chi quy định tại Thông tư này để xây
dựng dự toán và tổng hợp vào dự toán chi sự nghiệp KH&CN của Bộ, cơ
quan trung ương, Sở KH&CN hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý nhà
nước về KH&CN ở địa phương cùng với thời điểm xây dựng dự toán chi
ngân sách hàng năm để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Xây dựng dự toán kinh phí của đề tài, dự án KH&CN :
a- Căn cứ :
- Các nội dung nghiên cứu, khối lượng công việc cần triển khai để đạt
được mục tiêu và sản phẩm của đề tài, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê
duyệt;
- Các định mức kinh tế-kỹ thuật do các Bộ, ngành chức năng ban hành,
các khung định mức phân bổ ngân sách quy định tại Thông tư này và các chế
độ, chính sách hiện hành của nhà nước. Trường hợp không có định mức kinh
tế-kỹ thuật thì cần thuyết minh cụ thể chi tiết căn cứ lập dự toán.
b- Yêu cầu:
- Dự toán kinh phí của đề tài, dự án được xây dựng và thuyết minh theo
từng nội dung nghiên cứu và gắn với các sản phẩm cụ thể của đề tài, dự án.
- Cá nhân được giao chủ trì nhiệm vụ, đơn vị chủ trì có trách nhiệm xây
dựng dự toán trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề tài, dự án KH&CN
xem xét phê duyệt.
3. Thẩm tra và phê duyệt dự toán của đề tài, dự án KH&CN:
a. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đề tài, dự án
KH&CN chịu trách nhiệm tổ chức việc thẩm định dự toán kinh phí của đề tài,
dự án KH&CN theo đúng chế độ quy định. Trường hợp các nội dung chi
không có định mức kinh tế-kỹ thuật của các Bộ, ngành chức năng ban hành
thì cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đề tài, dự án KH&CN
được quyết định các nội dung chi cần thiết và chịu trách nhiệm về quyết định
của mình trước pháp luật.
b- Đối với các đề tài, dự án KH&CN cấp bộ, tỉnh, thành phố có dự toán
kinh phí được xây dựng từ 300 triệu đồng trở lên (đối với đề tài thuộc lĩnh
vực khoa học xã hội và nhân văn) và 600 triệu đồng trở trở lên (đối với các đề
tài, dự án thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ ); các đề
tài, dự án KH&CN cấp nhà nước có dự toán được xây dựng từ 500 triệu đồng
trở lên (đối với đề tài thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn) và từ 1.000
triệu đồng trở lên (đối với các đề tài, dự án thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên
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và khoa học công nghệ ) hoặc các đề tài, dự án phức tạp, căn cứ xây dựng dự
toán chưa rõ và các đề tài, dự án khác mà cơ quan quản lý nhà nước có thẩm
quyền thấy cần thiết phải có tổ thẩm định dự toán kinh phí thì:
- Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đề tài, dự án
KH&CN thành lập Tổ thẩm định dự toán kinh phí của đề tài, dự án KH&CN
(bao gồm các chuyên gia am hiểu sâu về lĩnh vực KH&CN của đề tài, dự án
KH&CN, các chuyên gia kinh tế/ chuyên gia tài chính và các nhà doanh
nghiệp có kinh nghiệm và am hiểu về lĩnh vực liên quan đến đề tài, dự án
KH&CN cần thẩm định);
- Tổ thẩm định căn cứ vào kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn tuyển
chọn (hoặc Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài, dự án KH&CN) tư vấn cho
thủ trưởng cơ quan quản lý đề tài, dự án KH&CN về tổng kinh phí cần thiết
để triển khai đề tài, dự án KH&CN phù hợp với các nội dung được phê duyệt,
số kinh phí cần thiết hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, tính khả thi về thị trường,
hiệu quả dự kiến đối với sản phẩm tạo ra của đề tài, dự án KH&CN .
4. Giao dự toán và quyết toán kinh phí:
- Giao dự toán: Căn cứ vào dự toán chi sự nghiệp KH&CN được cơ
quan có thẩm quyền giao, các Bộ, ngành, địa phương thực hiện giao dự toán
cho các đơn vị trực thuộc như sau:
+ Dự toán chi cho các hoạt động phục vụ công tác quản lý của cơ quan
có thẩm quyền đối với các đề tài, dự án KH&CN: Giao dự toán về các đơn vị
chủ trì thực hiện hoạt động này.
+ Dự toán chi thực hiện đề tài, dự án KH&CN: Giao dự toán về các
đơn vị chủ trì thực hiện đề tài, dự án.
- Về quyết toán kinh phí: Thực hiện theo các quy định của Luật ngân
sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
5. Kinh phí của đề tài, dự án phải được sử dụng đúng mục đích, có hiệu
quả, không chi cho các hoạt động phục vụ công tác quản lý của cơ quan có
thẩm quyền đối với các đề tài, dự án.
PHẦN IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công
báo và thay thế Thông tư liên tịch số 45/2001/TTLT/BTC-BKHCNMT ngày
18/6/2001 “Hướng dẫn một số chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ KH&CN”
của liên Bộ Tài chính - Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Đối với các
đề tài, dự án có sử dụng ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê
duyệt trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo
quy định hiện hành tại thời điểm phê duyệt.
Khi tiền lương tối thiểu chung của Nhà nước được cấp có thẩm quyền
điều chỉnh tăng thêm trên 50% so với mức lương tối thiểu chung quy định tại
Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ điều chỉnh mức
lương tối thiểu chung hoặc khi thay đổi phương pháp xác định dự toán kinh
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phí của đề tài, dự án, thì liên Bộ Tài chính - Bộ KH&CN sẽ xem xét điều
chỉnh, sửa đổi bổ sung định mức phân bổ ngân sách đối với các đề tài, dự án
sử dụng ngân sách nhà nước cho phù hợp.
Căn cứ vào tình hình thực tế và trong phạm vi định mức của Thông tư
này, các Bộ, cơ quan trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương ban hành các định mức cụ thể để thực hiện thống nhất trong
phạm vi Bộ, cơ quan trung ương, địa phương mình.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, các
Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương phản ánh về liên Bộ Tài chính, Bộ
Khoa học và Công nghệ để xử lý ./.
KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THỨ TRƯỞNG

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

Trần Quốc Thắng

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Nơi nhận:
- Văn phòng TW, Văn phòng Quốc hội.
- Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước.
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân tối cao.
- Kiểm toán nhà nước.
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
- UBND, Sở Tài chính, Sở KH&CN, Kho bạc NN
các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
- Cơ quan trung ương của các Đoàn thể.
- Công báo.
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp.
- Website Chính phủ.
- Website Bộ Tài chính.
- Lưu: Bộ TC (VT, Vụ HCSN), Bộ KH&CN (VT, Vụ KHTC).
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