
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1477 /STC-HCSN 

V/v quản lý, sử dụng kinh phí đào 

tạo, bồi dưỡng năm 2018. 

   Lạng Sơn, ngày  01 tháng 8 năm 2018 

    

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

 

Ngày 30/3/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 

36/2018/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 

kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, 

thay thế Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính và có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2018; 

Sở Tài chính hướng dẫn các Sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể, Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng 

năm 2018 sau: 

 1. Về quy định thực hiện chuyển tiếp: 

Tại Khoản 1, 2 Điều 8 Thông tư số 36/2018/TT-BTC quy định:  

“1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2018. 

 2. Bãi bỏ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức nhà nước. 

Các lớp đào tạo, bồi dưỡng CBCC đã thực hiện theo kế hoạch được giao 

năm 2018, thì các cơ quan, đơn vị căn cứ quy định tại Thông tư này và chứng từ 
chi tiêu thực tế tại thời điểm Thông tư có hiệu lực để quyết toán kinh phí theo 
quy định của Luật Ngân sách nhà nước và thực hiện trong phạm vi dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2018 đã được cấp có thẩm quyền giao.” 

Do vậy, đối với các lớp đào tạo bồi dưỡng CBCC được giao kinh phí theo 

kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 và đã triển khai thực hiện trước thời 

điểm ngày 15/6/2018 thì việc quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức nhà nước thực hiện theo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-

BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước. 

Các lớp đào tạo, bồi dưỡng CBCC theo kế hoạch được giao năm 2018, 

thực hiện kể từ ngày 15/6/2018 đến hết năm 2018 các cơ quan, đơn vị căn cứ 

quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính và chứng từ chi 

tiêu thực tế phát sinh kể từ ngày 15/6/2018 để quyết toán kinh phí theo quy định 

của Luật Ngân sách nhà nước và thực hiện trong phạm vi dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2018 đã được cấp có thẩm quyền giao (Các chứng từ chi thực tế phát 
sinh sau ngày 15/6/2018 được quyết toán theo nội dung, mức chi tại Thông tư số 



2 

 

36/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính; trước ngày 15/6/2018 được quyết toán theo 

Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính). 

2. Một số nội dung lưu ý khi thực hiện Thông tư số 36/2018/TT-BTC 

của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2018: 

2.1. Về nội dung chi không được thanh quyết toán, thực hiện sau thời 

điểm 15/6/2018:  

a) Đối với nội dung chi đào tạo CBCC trong nước: 

Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng hoặc các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm 

vụ mở lớp đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức không thực hiện chi trả đối với 

các nội dung chi, cụ thể:  

- Chi phí dịch vụ đào tạo và các khoản chi bắt buộc phải trả cho các cơ 
sở đào tạo; chi hỗ trợ kinh phí mua tài liệu học tập bắt buộc, các nội dung này 

do cơ quan, đơn vị quản lý công chức thực hiện theo mức chi quy định tại điểm 

a Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài 

chính. 

- Chi hỗ trợ một phần tiền ăn cho học viên trong thời gian học tập trung; 

chi hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ; 
nghỉ tết); chi phí thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho học viên trong những ngày 
đi học tập trung tại cơ sở đào tạo bồi dưỡng (nếu có), nội dung chi này do các 

cơ quan, đơn vị cử CBCC, viên chức đi bồi dưỡng sử dụng từ nguồn kinh phí 

chi thường xuyên và nguồn kinh phí khác của cơ quan, đơn vị mình để hỗ trợ hỗ 

trợ cho CBCC, viên chức theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 

36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính. 

- Không thực hiện chi trả đối với nội dung: “Chi tổ chức chi học viên đi 

khảo sát, thực tế” vì nội dung chi này không được quy định tại Khoản 1 Điều 4 

Thông tư số 36/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

b) Đối với nội dung chi bồi dưỡng CBCC trong nước: 

Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng hoặc các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm 

vụ mở lớp đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức: không thực hiện các nội dung 

chi, cụ thể: chi hỗ trợ một phần tiền ăn cho học viên trong thời gian học tập 
trung; chi hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; 

nghỉ lễ; nghỉ tết); chi phí thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho học viên trong 
những ngày đi học tập trung tại cơ sở đào tạo bồi dưỡng (nếu có), những nội 

dung chi này do các cơ quan, đơn vị cử CBCC, viên chức đi bồi dưỡng sử dụng 

từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn kinh phí khác của cơ quan, đơn vị 

mình để hỗ trợ hỗ trợ cho CBCC, viên chức theo quy định tại điểm c Khoản 3 

Điều 4 Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính. 

Riêng đối với đối tượng là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; 

những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, làng, bản, tổ dân phố ở 

phường, thị trấn, nội dung chi hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập 
(một lượt đi và về; nghỉ lễ; nghỉ tết); chi phí thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho 
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học viên trong những ngày đi học tập trung tại cơ sở đào tạo bồi dưỡng (nếu có) 

do các cơ sở bồi dưỡng hoặc các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ mở lớp 

đào tạo, bồi dưỡng CBCC thực hiện theo quy định trong phạm vi dự toán được 

giao. 

2.2. Về mức chi:  

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 8 quy định: “5. Căn cứ tình hình thực tế 

tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động trình Hội đồng nhân dân cùng 
cấp quyết định mức chi cụ thể cho phù hợp để thực hiện ở địa phương.”. Tuy 

nhiên, việc xây dựng và ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh phải 

tuân thủ theo trình tự, thủ tục quy định của Luật ban hành Văn bản quy phạm 

pháp luật và các văn bản hướng dẫn; do vậy, trong khi Hội đồng nhân dân tỉnh 

chưa ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi đối với công tác đào tạo, 

bồi dưỡng; đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện theo mức chi không vượt quá 

quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính 

trong phạm vi dự toán được giao. 

Riêng đối với nội dung, mức chi chế độ công tác phí, hội nghị thực hiện 

theo theo quy định tại Nghị quyết số 58/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của 

HĐND tỉnh, Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND 

tỉnh,.. để thực hiện. 

2.3. Về nguồn kinh phí: Thực hiện trong phạm vi dự toán năm 2018 đã 

được giao cho các cơ quan, đơn vị, không được bổ sung thêm. Trường hợp dự 

toán giao đầu năm còn dư khi thực hiện theo Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 

30/3/2018 của Bộ Tài chính, các cơ quan đơn vị tổng hợp, báo cáo cơ quan quản 

lý cấp trên để tổng hợp báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp để điều chỉnh giảm 

dự toán. 

2.4. Việc lập, phân bổ dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí đào tạo, bồi 

dưỡng CBCC, viên chức: Từ ngày 15/6/2018 thực hiện theo quy định tại Thông 

tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính  

Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quy định, triển khai thực 

hiện; trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh, khó khăn, vướng mắc 

đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh thông tin với Sở Tài chính, để Sở 

Tài chính tổng hợp, phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét; báo cáo cấp 

có thẩm quyền xem xét, giải quyết./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chánh Văn phòng; 

- Phòng TCHCSN; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Hoàng Quý 



4 

 

   

 

 


		2018-08-02T13:46:56+0700
	Việt Nam
	Sở Tài Chính<sotaichinh@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




