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Số: 113/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2008

THÔNG TƯ

Hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước
qua Kho bạc Nhà nước

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

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 235/2003/QĐ-TTg ngày 13/11/2003 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho 
bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Để triển khai hệ thống thông tin quản lý ngân sách -  kho bạc và từng 
bước thực hiện kế toán dồn tích; hỗ trợ lập ngân sách trung hạn của cơ quan tài 
chính các cấp và các Bộ, ngành, địa phương; tăng cường kiểm soát chi tiêu ngân 
sách nhà nước của các đơn vị dự toán và các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, góp 
phần ngăn chặn tình trạng nợ đọng trong thanh toán, Bộ Tài chính hướng dẫn 
công tác quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà 
nước như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối  tượng áp dụng:

Đối tượng áp dụng bao gồm: các đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách nhà 
nước (sau đây gọi chung là đơn vị dự toán); các chủ đầu tư, ban quản lý dự án 
(sau đây gọi chung là chủ đầu tư) thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước (trừ 
ngân sách cấp xã); cơ quan tài chính và các đơn vị Kho bạc Nhà nước.

2. Các khái niệm:

2.1. TABMIS: là hệ thống thông tin quản lý ngân sách - Kho bạc.

2.2. Cam kết chi thường xuyên là việc các đơn vị dự toán cam kết sử dụng 
dự toán chi ngân sách thường xuyên được giao hàng năm (có thể một phần hoặc 
toàn bộ dự toán được giao trong năm) để thanh toán cho hợp đồng đã được ký 
giữa đơn vị dự toán với nhà cung cấp. Giá trị của khoản cam kết chi là:

-Đối với hợp đồng được thực hiện trong 1 năm ngân sách: Là số tiền 
được nêu trong hợp đồng.



- Đối với hợp đồng được thực hiện trong nhiều năm ngân sách: Là số tiền 
dự kiên bồ trí cho hợp đồng đó trong năm, đảm bảo trong phạm vi dự toán năm 
được duyệt và giá trị hợp đồng còn được phép cam kết chi của hợp đồng đó.

2.3. Cam kết chi đầu tư là việc các chủ đầu tư cam kết sử dụng kế hoạch 
vòn đâu tư được giao hàng năm (có thể một phần hoặc toàn bộ kế hoạch vốn 
được giao trong năm) để thanh toán cho hợp đồng đã được ký giữa chủ đầu tư 
với nhà cung cấp. Giá trị của khoản cam kết chi đầu tư bằng số kinh phí dự kiến 
bô trí cho hợp đồng trong năm, đảm bảo trong phạm vi kế hoạch vốn năm được 
duyệt và giá trị họp đồng còn được phép cam kết chi.

2.4. Giá trị hợp đồng còn dược phép cam kết chi là chênh lệch giữa giá trị 
của hợp đồng với tổng giá trị của các khoản đã cam kết chi cho hợp đồng đó 
(bao gồm cả số cam kết chi đã được thanh toán).

2.5. Giao diện ứng dụng là phương thức kết nối trao đổi thông tin dữ liệu 
giữa các ứng dụng với nhau nhằm thực hiện các quy trình nghiệp vụ.

2.6. Đơn vị dự toán có giao diện với TABMIS là đơn vị có phần mềm kế 
toán giao diện được với TAB MIS .

2.7. Đơn vị dự toán không giao diện với TABMIS là đơn vị không có 
phần mềm kế toán giao diện với TAB MIS .

2.8. Dự toán còn được phép sử dụng:

- Đối với chi thường xuyên, chi chương trình mục tiêu và chi sự nghiệp 
kinh tê có tính chất thường xuyên (sau đây gọi chung là chi thường xuyên) là 
chênh lệch giữa dự toán ngân sách đã giao trong năm cho đơn vị với tổng số tiền 
của các khoản đã cam kết chi chưa được thanh toán và số tiền đã thanh toán 
trong năm (bao gồm cả số đã thanh toán và số đang tạm ứng).

- Đối với chi đầu tư, chi chương trình mục tiêu và chi sự nghiệp kinh tế có 
tính chất đầu tư (sau đây gọi chung là chi đầu tư) là chênh lệch giữa kế hoạch 
vốn đã giao trong năm cho một dự án đầu tư với tổng giá trị của các khoản đã 
cam kết chí trong năm chưa được thanh toán và tổng số tiền đã thực hiện thanh 
toán trong năm của dự án đó (bao gồm cả số đã thanh toán và số đang tạm ứng).

2.9. Số cam kết chi (thường xuyên, đầu tư) là mã số do chương trình 
TABMIS tạo ra đối với từng khoản cam kết chi để theo dồi, quản lý khoản cam 
kết chi đó trên TABMIS.

2.10. Điểm nhà cung cấp là Kho bạc Nhà nước nơi trực tiếp thanh toán 
cho nhà cung cấp hàng hoá, dịch vụ theo đề nghị của các đơn vị dự toán hoặc
chủ đầu tư

3. Nguyên tắc quản lý, kiểm soát cam kết chi:

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



vốn đối với chi đẩu tư (gồm cả dự toán ứng trước), có hợp đồng mua bán hàng 
hoá, dịch vụ theo chế độ quy định và có giá trị hợp đồng từ 100 triệu đồng trở 
lên đôi với các khoản chi thường xuyên hoặc từ 500 triệu đồng trở lên trong chi 
đâu tư xây dựng cơ bản thì phải được quản lý, kiểm soát cam kết chi qua Kho 
bạc Nhà nước trừ các trường hợp cụ thể sau:

- Các khoản chi của ngân sách xã;

- Các khoản chi cho lĩnh vực an ninh, quốc phòng;

- 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 góp cổ 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 của các đơn vị giao dịch tại Kho bạc
Nhà nước;

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

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

3.2. Các khoản cam kết chi ngân sách nhà nước phải được hạch toán bằng 
đông Việt Nam; các khoản cam kết chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ được 
theo dõi theo nguyên tệ; đồng thời, được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá 
ngoại tệ hàng tháng do Bộ Tài chính quy định để hạch toán cam kết chi. Các 
phân đoạn mã kê toán đồ của tài khoản chi ngân sách nhà nước (nếu có) phải 
được hạch toán ở mức chi tiết nhất.

Trường hợp khoản cam kết chi ngân sách nhà nước có nhiều nguồn vốn 
(các khoản cam kết chi đối với hợp đồng mua sắm hàng hoá, dịch vụ của dự án 
ODA,...), thì được hạch toán chi tiết theo số tiền được cam kết chi của từng 
nguồn vốn.

3.3. Cam kết chi chỉ được thanh toán khi sô tiên đê nghị thanh toán nhỏ 
hơn hoặc bằng số tiền chưa được thanh toán của khoản cam kết chi đó.

Trường hợp số  tiền đề nghị thanh toán lớn hơn sô tiên còn lại chưa được 
thanh toán của khoản cam kết chi, thì trước khi làm thủ tục thanh toán cam kết 
chi, đon vị dự toán hoặc chủ đầu tư phải đê nghị Kho bạc Nhà nước nơi giao 
dịch điều chỉnh số tiền của khoản cam kết chi đó phù hợp với số tiền đề nghị 
thanh toán và đảm bảo đúng quy định nêu tại khoản 2 mục II Thông tư này.

3.4. Trong quá trinh quản lý, kiểm soát, nếu phát hiện các khoản cam kết



chi sai chế độ quy định hoặc các khoản dự toán để cam kết chi không được 
chuyển nguồn sang năm sau hoặc đơn vị dự toán, chủ đầu tư không có nhu câu 
sử dụng tiếp, thì khoản cam kết chi sẽ được huỷ bỏ. Kho bạc Nhà nước thực 
hiện huỷ các khoản cam kết chi của đom vị dự toán, chủ đầu tư theo chê độ quy 
định (đối với các khoản cam kết chi không được phép chuyển năm sau sử dụng 
tiếp) hoặc theo quyết định của cơ quan tài chính, cơ quan nhà nước có thâm 
quyền (đối với các khoản cam kết chi sai quy định) hoặc đề nghị của đơn vị dự 
toán, chủ đầu tư (đối với các khoản cam kết chi mà đơn vị không có nhu câu sử 
dụng tiếp).

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

1. Quản lý và kiểm soát cam kết chi:

7.7. Thời hạn gửi và chấp  thuận cam kết chi:

Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi ký hợp đồng mua bán hàng hoá, 
dịch vụ có giá trị hợp đồng từ mức quy định tại điểm 3.1 khoản 3 mục I Thông 
tư này, đơn vị dự toán hoặc chủ đầu tư phải gửi hợp đồng kèm theo đê nghị cam 
kết chi đến Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch.

Trong phạm vi 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được đê nghị của đơn vị 
dự toán hoặc chủ đầu tư, Kho bạc Nhà nước phải thông báo ý kiến chấp thuận 
hoặc từ chối cam kết chi cho đơn vị được biết.

1.2. Hình thức gửi đề nghị tạo mới, điều chỉnh, huỷ cam kết chỉ:

1.2.1. Tạo mới, điều chỉnh cam kết chi:

- Đối với chi thường xuyên:

+ Đôi với các đơn vị dự toán có giao diện với TABMIS, thì gửi đề nghị 
cam kết chi hoặc điều chỉnh cam kết chi đến Kho bạc Nhà nước thông qua 
chương trình giao diện giữa phần mềm kế toán của đơn vị với TABMIS. Riêng 
đối với hợp đồng mua sắm hàng hoá, dịch vụ (để làm căn cứ kiểm soát cam kêt 
chi), thì đơn vị dự toán gửi đến Kho bạc Nhà nước băng văn bản giây hoặc dữ 
liệu điện tử theo nguyên tắc trao đổi thông tin nêu tại điểm 1.3 khoản 1 mục II 
Thông tư này.

+ Đôi với các đơn vị dự toán không có giao diện với TABMIS, thì gửi để 
nghị cam kết chi hoặc điều chỉnh cam kết chi và hợp đồng mua sam hàng hoá, 
dịch vụ (đê làm căn cứ kiểm soát cam kết chi) đến Kho bạc Nhà nước bằng văn 
bản giấy (theo mẫu số 01 hoặc 02 đính kèm).

- Đối với chi đầu tư: Chủ đầu tư gửi đề nghị cam kết chi hoặc điều chỉnh 
cam kết chi đầu tư và hợp đồng mua sắm hàng hoá, dịch vụ (đê làm căn cử kiêm 
soát cam kết chi) đến Kho bạc Nhà nước bàng văn bản giấy (theo mẫu số 01 
hoặc 02 đính kèm).

1 .2.2. Hủy cam kết chi:
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- Trường hợp không có nhu cầu chi tiếp đối với các khoản đã cam kết chi, 
đơn vị dự toán, chủ đầu tư gửi đề nghị huỷ cam kết chi đến Kho bạc Nhà nước 
bằng văn bản giấy (theo mẫu số 03 đính kèm).

- Trường hợp các khoản cam kết chi bị phát hiện sai chế độ quy định thì 
căn cứ quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Kho bạc Nhà nước thực 
hiện huỷ cam kết chi của đơn vị dự toán hoặc chủ đầu tư.

1.3. Nguyên tắc trao đổi thông tin, dữ liệu điện tử:

Việc trao đôi thông tin, dừ liệu điện tử về cam kết chi được thực hiện tự 
động bằng chương trình giao diện giữa phần mềm kế toán của đơn vị với 
TABMIS; đông thời, phải có đầy đủ chỉ tiêu thông tin và được bảo mật, đúng 
định dạng trao đôi dữ liệu điện tử theo quy định của Luật Giao dịch điện tử, các 
văn bản hướng dẫn dưới Luật của Chính phủ và Bộ Tài chính.

Tất cả các cơ quan, đơn vị tham gia trao đổi thông tin, dữ liệu điện tử về 
cam kết chi có trách nhiệm đảm bảo tính an toàn, bảo mật, chính xác và toàn vẹn 
của dừ liệu điện tử trong phạm vi nhiệm vụ của mình; đồng thời, có trách nhiệm 
phôi hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các biện pháp kỹ thuật cần thiết để 
đảm bảo tính bảo mật, an toàn của hệ thống.

1.4. Điều kiện thực hiện cam kết chi:

1.4.1. Đè nghị cam kết chi cua đơn vị dự toán hoặc chủ đầu tư phải đầy đủ 
các chỉ tiêu thông tin theo mẫu quy định và đảm bảo tính pháp lý, cụ thể:

+ Dấu, chữ ký của đơn vị dự toán, chủ đầu tư trên hồ sơ phải phù hợp với 
mâu dâu, chữ ký đã đăng ký với Kho bạc Nhà nước. Trường hợp đơn vị dự toán 
gửi đê nghị cam kết chi hoặc điều chỉnh cam kết chi đến Kho bạc Nhà nước 
thông qua chương trình giao diện, thì phai đảm bảo các nguyên tắc nêu tại điểm 
1.3 khoản 1 mục II Thông tư này.

+ Hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ tuân thủ quy trình, thủ tục về mua 
sắm đấu thầu, chỉ định thầu theo quy định hiện hành;

+ Nội dung thanh toán của hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ phải đảm 
bảo có trong dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đối với chi đầu 
tư).

1.4.2. Số tiền đề nghị cam két chi không vượt quá dự toán còn được phép 
sử dụng.

- Trường hợp dự toán và phương an phân bô dự toán ngân sách nhà nước 
chưa được cơ quan nhà nước có thảm quyền quyết định hoặc phải điều chỉnh dự 
toán ngân sách nhà nước theo quy định, thì Kho bạc Nhà nước thực hiện kiêm 
soát cam kết chi trên cơ sở dự toán tạm cấp hoặc dự toán được điều chỉnh của 
đơn vị dự toán.

- Trường hợp chi ứng trước dự toán ngân sách nhà nước năm sau, thì Kho
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bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát cam kết chi trên cơ sở dự toán ứng trước của 
đơn vị dự toán hoặc chủ đầu tư.

1.4.3. Đề 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 hết ngày 30/12 
năm hiện hành.

1.5. Quy trình quản lý, kiềm soát cam kết chi thường xuyên:

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 
hô sơ, tài liệu có liên quan như sau:

- Hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên 
(gửi lần đầu hoặc khi có điều chỉnh hợp đồng);

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

1.5.2. Kho bạc Nhà nước kiếm soát hồ sơ, tài liệu của đơn vị, bao gồm :

- Kiểm soát, đối chiếu cam kết chi so với dự toán ngân sách nhà nước, 
đảm bảo khoản đề nghị cam kết chi không được vượt quá dự toán còn được 
phép sử dụng của đơn vị;

- Kiêm tra tính pháp lý của hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ, đảm bảo 
phù hợp với dự toán được giao của đơn vị;

- Kiêm soát, đôi chiếu đề nghị cam kết chi của đơn vị, đảm bảo đầy đủ các 
chỉ tiêu thông tin và được gửi trước thời hạn theo quy định;

1.5.3. Sau khi kiêm soát hồ sơ, tài liệu của đơn vị dự toán:

- Trường hợp đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định tại điếm 1.4 khoản 
1 mục II Thông tư này, thì Kho bạc Nhà nước ghi nhận bút toán cam kết chi vào 
TABMIS và thông báo số cam kết chi được quản lý trên TABMIS cho đơn vị dự 
toán được biết để quản lý và thanh toán cam kết chi.

Trường hợp không đảm bảo đủ các điều kiện quy định tại điểm 1.4 
khoản 1 mục II Thông tư này, Kho bạc Nhà nước từ chối chấp thuận ghi nhận
bút toán cam kết chi vào TABMIS và thông báo cho đơn vị dự toán được biết
theo quy  định tại điểm 1.3 khoản 1 mục III Thông tư này (theo mẫu số 04 đính 
kèm hoặc hoặc qua chương trình giao diện giữa phần mềm kế toán của đơn vị 
với TABMIS).

1.5.4. Quan lý cam kết chi đỏi với các hợp 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 100 triệu đồng trở lên, đơn vị dự toán gửi hợp 
đồng đến Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để theo dõi, quản lý.
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Hàng năm, thủ trưởng đơn vị dự toán có trách nhiệm xác định số kinh phí 
bô trí cho hợp đông mua sắm hàng hoá, dịch vụ; đồng thời, được quyền chủ 
động điêu chỉnh tăng, giảm số kinh phí bo trí cho hợp đồng đó, đảm bảo trong 
phạm vi dự toán ngân sách nhà nước đã được duyệt và giá trị hợp đồng còn 
được phép cam kết chi.

Căn cứ số kinh phí bố trí cho hợp đồng trong một năm ngân sách, đơn 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, kiêm soát họp đồng nhiều năm và cam kết chi đối với 
chi thường xuyên từ hợp đồng nhiều năm được thực hiện tương tự như quản lý 
họp đông và cam kết chi đầu tư được quy định tại điểm 1.6. khoản 1 mục II 
Thông tư này.

1.6. Quy trình quản lý, kiểm soát cam kết chi đầu tư:

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 
năm theo chê độ quy định, chủ đầu tư gửi Kho bạc Nhà nước các hồ sơ, tài liệu 
có liên quan như sau:

- Họp đông có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên (gửi lần đầu khi đề nghị 
cam kết chi hoặc gửi khi có điều chỉnh hợp đồng);

- Đê nghị cam kết chi hoặc đề nghị điều chỉnh cam kết chi.

1.6.2. Quản lý hợp đồng chi đầu tư :

Căn cứ hợp đồng mua săm 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 
hợp đỏng vào TABMIS và thông báo số 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; đông thời, được quyền chu động điều chỉnh tăng, giảm số 
vốn đầu tư bố trí cho từng hợp đỏng, đảm bảo trong phạm vi kế hoạch vốn năm 
đã được cơ quan nhà nước có thảm quyền giao và giá trị hợp đỏng còn được 
phép cam kết chi của dự án đó.

+ Trường hợp họp đồng được thực hiện trọn trong 1 năm ngán sách, thì số 
vốn bố trí trong năm cho hợp đồng đúng băng giá trị của hợp đồng đó.

+ Trường hợp hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ có nhiều loại tiên (các 
khoản cam kết chi đối với hợp đồng mua sắm hàng hoá, dịch vụ của các dự án 
ODA,...), thì chủ đầu tư phải có trách nhiệm xác định số vốn đâu tư trong năm 
bố trí cho hợp đồng chi tiết theo từng loại tiền.



+ Trường họp 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 bô trí cho 
hợp đồng chi tiết theo từng loại nguồn vốn.

1.6.3. Kho bạc Nhà nước kiểm soát hồ sơ, tài liệu của chủ đầu tư:

Trên cơ sở số vốn đã bố trí cho từng hợp đồng chi đầu tư trong năm, chủ 
đầu tư gửi đề nghị cam kết chi đầu tư đến Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch. Căn 
cứ đề nghị của chủ đầu tư, Kho bạc Nhà nước thực hiện:

- Kiểm soát, đối chiếu đảm bảo khoản đề nghị cam kết chi không được 
vượt quá kế hoạch vốn năm đã giao cho dự án và giá trị hợp đông còn được
phép cam kết chi.

- Kiểm soát, đối chiếu đề nghị cam kết chi của chủ đầu tư, đảm bảo đầy 
đu các chỉ tiêu thông tin và được gửi trước thời hạn theo quy định;

1.6.4. Sau khi kiểm soát hồ sơ, tài liệu của chủ đẩu tư:

- Trường hợp đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định tại điểm 1.4 khoản
l mục II Thông tư này, thì Kho bạc Nhà nước ghi nhận bút toán cam  kết  chi  vào
TAB MIS và thông báo cho chủ đầu tư được biết.

Trường hợp không đảm bảo đủ các điều kiện quy định tại điểm 1.4 
khoản 1 mục II Thông tư này, Kho bạc Nhà nước được phép từ chối ghi nhận 
bút toán cam kết chi vào TABMIS và thông báo cho chủ đầu tư được biết theo 
quy định tại điểm 4.3 khoản 4 mục I Thông tư này (mẫu số 04 đính kèm).

2. Điều chỉnh, huỷ cam kết chi và hợp đồng:

2.1. Điều chỉnh cam kết chỉ và họp đồng:

2.1.1. Các trường hợp điều chỉnh:

- Dự toán của đom vị dự toán hoặc kế hoạch vốn của chủ đầu tư bị điều 
chỉnh giảm dẫn đến phải điều chỉnh cam kết chi.

- Điều chỉnh số tiền của hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ giữa đơn vị 
dự toán, chủ đầu tư với nhà cung cấp hoặc điều chỉnh số kinh phí bố trí cho hợp 
đồng (hợp đồng nhiều năm đối với chi thường xuyên hoặc hợp đồng chi đâu tư)
trong năm ngân sách.

Việc điều chỉnh số tiền đã cam kết chi chỉ được thực hiện đối với số tiên 
còn lại của khoản cam kết chi đó, chi tiết cho từng nội dung cam kết chi;

A

Việc điều chỉnh số tiền của hợp đồng (hợp đồng nhiều năm trong chi 
thường xuyên hoặc hợp đồng chi đầu tư) phải đảm bảo số tiền sau khi điêu chỉnh 
không nhỏ hơn số tiền đã thực hiện cam kết chi của hợp đông đó.

- Thay đôi giá trị các phân đoạn mã của tài khoản hạch toán cam kết chi 
và diễn giải chi tiết của từng nội dung cam kết chi.
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- Thay đổi ngày hạch toán của khoản cam kết chi.

2.1.2. Quy trình điều chỉnh:

Đơn vị dự toán, chủ đầu tư gửi yêu cầu điều chỉnh cam kết chi hoặc điều 
chỉnh hợp đồng (hợp đồng nhiều năm đối với chi thường xuyên hoặc hợp đồng 
chi đâu tư) đến Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch (theo mẫu số 02 đính kèm). 
Căn cứ đề nghị của đơn vị dự toán hoặc chủ đầu tư, Kho bạc Nhà nước thực hiện 
điêu chỉnh và thông báo lại ý kiến chấp thuận (hoặc từ chối) điều chỉnh cam kết 
chi hoặc hợp đồng cho đơn vị dự toán hoặc chủ đầu tư.

2.2. Huỷ cam kết chi và hợp đồng:

2.2.1. Các trường hợp huỷ cam kết chi và hợp đồng :

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

- 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 chuyển sang năm sau.

- Hợp đồng mua sắm hàng hoá, dịch vụ bị huỷ bỏ hoặc có sự thay đổi về 
loại tiên hoặc các thông tin liên quan đến nhà cung cấp (tên, mã số và điểm nhà 
cung cấp).

2.2.2. Quy trình huỷ:

- Đơn vị dự toán, chủ đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có 
văn bản nêu rõ lý do và số cam kết chi hoặc mã số hợp đồng (họp đồng nhiều 
năm trong chi thường xuyên hoặc hợp đồng chi đầu tư) được quản lý tại 
TABMIS cần huỷ đến Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch (mẫu số 03 đính kèm).

- Căn cứ đề nghị của đơn vị dự toán, chủ đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có 
thâm quyền, Kho bạc Nhà nước kiểm tra đảm bảo:

+ Trường hợp huỷ cam kết chi: Đơn vị chỉ được đề nghị huỷ đối với số 
tiên còn lại chưa được thanh toán của khoản cam kết chi đó.

+ Trường hợp huỷ hợp đồng nhiều năm đối với chi thường xuyên hoặc 
hợp đồng chi đầu tư: Đe nghị huỷ của đơn vị chỉ được chấp thuận khi các hợp 
đông này chưa được tạo cam kết chi hoặc tất cả các khoản đã cam kết chi của 
hợp đồng đều đã được huỷ trước đó.
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Sau khi kiểm tra, nếu đảm bảo các điều kiện huỷ theo quy định, thì Kho
bạc Nhà nước thực hiện huỷ cam kết chi hoặc hợp đồng trên TABMIS.

3. Xử lý cuối năm:

3.1. Xử lý các khoản cam kết chi từ dự toán chi được giao trong năm:

Các khoản đã cam kết chi thuộc năm ngân sách nào chỉ được chi trong 
năm ngân sách đó, thời hạn thanh toán đối với các khoản đã cam kết chi phù hợp 
với thời hạn chi quy định đối với các khoản chi thường xuyên và chi đầu tư. Hết 
thời hạn chi ngân sách nhà nước, số cam kết chi chưa sử dụng hoặc sử dụng 
chưa hết phải bị huỷ bỏ, trừ các trường hợp sau:

- Đồi với số dư dự toán được chuyển sang năm sau chi tiếp theo chế độ 
quy định (cơ quan nhà nước có thâm quyền không phải xét chuyển): Kho bạc 
Nhà nước thực hiện chuyển dự toán hoặc kế hoạch vốn cùng với chuyển cạm kết 
chi của đơn vị dự toán hoặc chủ đầu tư sang năm sau để theo dõi, quản lý và
thanh toán tiếp.

- Đối với số dư dự toán được phép chuyển sang năm sau chi tiếp theo 
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính (đối với ngân sách Trung ương), Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân hoặc thủ trưởng cơ quan tài chính được uỷ quyền (đối với 
ngân sách địa phương): Căn cứ quyết định cho phép chuyến số dư dự toán sang 
năm sau chi tiếp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Kho bạc Nhà nước thực 
hiện chuyến cam kết chi của đơn vị dự toán hoặc chủ đầu tư sang năm sau đê 
theo dõi, quản lý và thanh toán tiếp.

3.2. Xử /ý các khoản cam két chi từ dự toán ứng trước:

Số dư chưa thanh toán của các khoản cam kết chi đến 31/12 được tự động 
chuyên sang năm sau để thanh toán và hạch toán vào niên độ ngân sách năm sau.

4. Hạch toán kế toán cam kết chi tại Kho bạc Nhà nước:

Hạch toán cam kết chi, điều chỉnh cam kết chi, thanh toán cam kết chi và 
kết chuyển cam kết chi tự năm trước sang năm sau được thực hiện theo chế độ 
kế toán nhà nước áp dụng cho TABMIS.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị:

7.7. Đoi với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chỉnh phủ, cơ 
quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhản dân các tỉnh, thành phô trực thuộc Trung 
ương: có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc và cấp 
dưới thực hiện cam kết chi ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tư này.

1.2. Đối với các đơn vị dự toán và chủ đầu tư:

- Tat cả các đơn vị dự toán và chu đầu tư tự chịu trách nhiệm vẽ việc ký 
kết các họp đồng mua sắm hàng hoá, dịch vụ, đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ



được giao; đông thời, phải làm thủ tục kiếm soát cam kết chi với Kho bạc Nhà 
nước trước khi thực hiện thanh toán đối với nhũng khoản chi thuộc phạm vi phải 
cam kết chi theo chế độ quy định.

- Thú trưởng các đơn vị dự toán và chủ đầu tư có trách nhiệm tuân thủ 
những quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý, kiểm soát chi và những nội 
dung hướng dẫn tại Thông tư này. Trường hợp vi phạm, tuỳ theo tính chất và 
mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

1.3. Đối với Kho bạc Nhà nước:

1.3.1. Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm kiêm soát hồ sơ đề nghị cam kết 
chi của đơn vị dự toán, chủ đầu tư và thực hiện ghi nhận bút toán cam kết chi 
vào TABMIS cho các khoản cam kết chi đủ điều kiện quy định tại điểm 1.4 
khoản 1 mục II Thông tư này.

1.3.2. Kho bạc Nhà nước được quyền từ chối thanh toán đối với các 
khoản cam kết chi không đúng quy định và thông báo cho đơn vị dự toán, chủ 
đâu tư biết; đồng thời, chịu trách nhiệm về quyết định của mình trong các trường
hợp:

- Hợp đồng kinh tế giữa đơn vị dự toán hoặc chủ đầu tư với nhà cung cấp 
không đảm bảo tính pháp lý;

- Số tiền đề nghị cam kết chi vượt quá số dự toán còn được phép sử dụng
hoặc vượt quá tống giá trị hợp đồng còn được phép cam kết chi.

2. Hiệu lực thị hành:

2.1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kê từ ngày đăng công 
báo và được áp dụng đối với công tác quản lý, kiêm soát cam kết chi ngân sách 
nhà nước từ năm ngân sách 2009.

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

Nơi nhận: KT.BỘ TRƯỞNG
- Văn phòng Quốc hội; THỨ TRƯỞNG
- Văn phòng Chủ tịch nước
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát. nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Kiểm toán Nhà nước;
-Các cơ quan Trung Ương của các đoàn thể;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Tài chính, KBNN, Cục Thuế, Cục Hải quan 
các tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung Ương;
- Các Tổng cục. Cục, Vụ, các đơn vị trực thuộc BTC;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
-Lưu: VT, KBNN.
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M ẫu số 01

ĐƠN VỊ.
Số:

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

,, ngày tháng năm

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước.... 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CAM KẾT CHI NSNN

I. Thông tin chung cam kết chi
Mã nhà cung cấp:
Tên nhà cung cấp:
Mã tiền tệ:
Số hợp  đồng giấy:

Mã số hợp đồng được quản lý tại TABMIS 
Tổng số tiền cam kết chi 
Diễn giải cam kết chi

I I . Thông tin chi tiết cam kết chi
Stt Số tiên Diễn

giải
Mã
quỹ

Mã
TKKT

Mã
NDKT

Mã
cấp
NS

Mã 
ĐV có 
QHNS

Mã
địa
bàn

Mã
chương

Mã
ngành

Mã
CTMT

Mã
KBNN

Mã
>

nguôn
Mã
DP

1
2
..

Người đề nghị Thủ trưởng đơn vị
Ký tên (đóng dấu-nếu có)

Ghi chú: các chỉ tiêu được lập như sau:
- Mã số hợp đồng được quản lý tại TABMIS chỉ áp dụng cho các cam kết chi đầu tư và các cam kết chi thường xuyên được tạo từ hợp đồng 

hợp đồng nhiều năm; chỉ tiêu này ghi theo mã số đã được Kho bạc Nhà nước thông báo.
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-T ên  nhà cung cấp: ghi theo tên nhà cung cấp trong hợp đồng
- Mã nhà cung cấp: là mã số nhà cung cấp được quản lý trên TABMIS. Trường hợp đơn vị dự toán/ chủ đầu tư không biết mã nhà cung cấp th ì
ghi số 1;
- Mã tiền tệ: ghi theo mã loại tiền cam kết chi ( ví dụ cam kết bằng đồng Việt Nam ghi VNĐ; bằng Đô la ghi USD,.. );
- Số hợp đồng giấy là số trên hợp đồng giữa đơn vị dự toán/ chủ đầu tư và nhà cung cấp;
- Các phân đoạn mã của kế toán đồ ghi như sau:
+ Mã quỹ: ghi 01;
+ Mã TKKT: ghi mã tài khoản chi thường xuyên hoặc mã chi đầu tư (đối với cam kết chi dự toán được giao chính thức) hoặc mã tài khoản ứ ng  
trước kinh phí chi thường xuyên đủ điều kiện thanh toán hoặc mã lài khoản ứng trước kinh phí chi đầu tư đủ điều kiện thanh toán (đối với cam  
kết chi từ dự toán ứng trước);
+ Mã NDKT: ghi mục, tiểu mục của khoan cam kết chi, trường hợp khoản cam kết chi chưa xác định được cụ thể mục, tiếu mục thì ghi 0000- 
mã nội dung kinh tế chưa xác định nội dung chi;
+ Mã cấp ngân sách: ghi số 1 nếu khoản cam kết chi thuộc NSTW, ghi số 2 nếu khoản cam kết chi thuộc NS tính, ghi số 3 nếu khoản cam kế t 
chi thuộc ngân sách huyện;
+ Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách: ghi theo mã số của đơn vị dự toán hoặc dự án đầu tư.
+ Mã địa bàn: bỏ trống;
+ Mã chương: ghi mã chương của khoản cam kết chi (nếu có);
+ Mã ngành: ghi loại, khoản của khoản cam kết chi;
+ Mã CTMT: ghi theo mã số CTMT của cam kết chi đó (nếu có);
+ Mã KBNN: ghi theo mã sổ ICBNN nơi đom vị giao dịch;
+ Mã nguồn: ghi theo mã số nguồn vốn trong cam kết chi đó (nếu có);
+ Mã dự phòng: bỏ trống.
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M ẫ u số 02

ĐƠN VỊ. 
SỐ:

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

ngày tháng năm

Kính gửi: Kho bạc Nhà n ư ớ c.............

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHỈNH SỬA CAM KẾT CHI

Căn cứ thông báo cam kết chi số .............đã được Kho bạc Nhà nước chấp thuận thanh toán, đơn vị đề nghị Kho bạc
Nhà nước điều chỉnh một số thông tin liên quan đến cam kết chi như sau:

I. Thông tin chung cam kết chi
Số cam kết chi 
Số hợp đồng giấy:
Mã số hợp đồng được quản lý tại TABMIS

Tổng số tiền cam kết chi 
Diễn giải cam kết:

II. Thông tin chi tiết cam kết chi
Stt Số tiền Diễn

giải
Mã
quỹ

Mã
TKKT

Mã
NDKT

Mã
cấp
NS

Mã 
ĐV có 
QHNS

Mã
địa
bàn

Mã
chương

Mã
ngành

Mã
CTMT

Mã
KCBNN

Mã
nguồn

Mã
DP

1
2
••

Người đề nghị Thủ trưởng đơn vị
Ký tên (đóng dấu-nếu có)

Ghi chú: Mã số hợp đồng được quản lý tại TABMIS chỉ áp dụng cho các cam kết chi đầu tư và các cam kết chi thường xuyên được tạo từ hợp 
đông nhiêu năm và ghi theo mã sô được KBNN thông báo; các chỉ tiêu khác được ghi tương tự như cách ghi nêu ở ọ îấy đề nghị cam kết chi (mẫu
s ố  01).
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ĐƠN VỊ                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Số: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày tháng năm ....

Kính gửi: Kho bạc Nhà n ư ớ c ............

Căn c ứ ..................đề nghị Kho bạc Nhà nước huỷ cam kết chi số. . .  (hoặc hợp
đồng số

Lý do huỷ:................. ............

Thủ trưởng cơ quan/đơn vị 
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 03
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Mẫ u số 04

KHO BẠC NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHO BẠC NHÀ NƯỚC .............. ■ Đ ộc lập - T ự  do - H ạnh phúc

Số: /TB-KB...... .... , ngày ... tháng ... năm ....

THÔNG BÁO TỪ CHỐI CHẤP THUẬN CAM KẾT CHI

Kính gửi:..............................................

Kho bạc Nhà n ư ớ c ..............................từ chối ghi nhận và hạch toán cam kết chi
vào TABMIS tại đề nghị cam kết chi số........ngày tháng.... n ăm  của đơn vị.

Số tiền bằng s ố :............................................................................

Băng chừ:................................................................................... ...........................

Lý do từ chối cam kết chi: .............................................................................

Kho bạc Nhà nước ....................................... xin thông báo cho đơn vị biết để có
biện pháp xử lý./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Cơ quan chủ quản;
- Cơ quan tài chính đồng cấp;
- Lưu: KT hoặc TTVĐT, VT.
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Mẫu số 05

KHO BẠC NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHO BẠC NHÀ NƯỚC.............. Đ ộc lập - T ự  do - H ạnh phúc

Số: /TB -K B ....... ............... . ngày ... tháng... năm ........

THÔNG BÁO CHẤP THUẬN GHI NHẬN 
HỢP ĐỒNG NHIỀU NĂM TRONG CHI THƯỜNG XUYÊN VÀ HỢP ĐỒNG CHI ĐẦU TƯ

TẠI TABMIS

Kính gửi:.............................

Kho bạc Nhà nước đồng ý ghi nhận hợp đồng số .......ngày .... tháng .... năm
..... của đơn vị (đơn vị dự toán/chủ đầu tư/ban quản lý dự án) tại TABMIS, cụ thể :

1. Số hợp đồng giấy:

2. Mã số hợp đồng được quản lý tại TABMIS

3. Tổng giá trị hợp đồng:

Nơi nhận:   GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Lưu: KT hoặc TTVĐT, VT.

Ghi chú: Mã số hợp đồng được quản lý tại TABMIS chỉ áp dụng đối với các khoản cam kết chi đầu tư 
hoặc cam kết chi (hường xuyên từ những hợp đồng mua sắm hàng hoá, dịch vụ nhiều năm và ghi theo 
mã số do KBNN đã thông báo trước đây; đối với các khoản cam kết chi thường xuyên cho những hợp 
đồng được thực hiện trong 1 năm ngân sách KBNN sẽ không thông báo chỉ tiêu này
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