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

số:47/2017/ TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2017 

THÔNG Tư 
Huóng dẫn hỗ trọ' kinh phí từ ngân sách nhà nưóc 

đối vói các cơ sỏ' giáo dục đại học, CO' sỏ' giáo dục nghề nghiệp công lập 
thực hiện thí điểm đổi mói cơ chế hoạt động theo Nghị quyết số 77/NQ-CP 

ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ 

Căn CÚ Ề  Nghị định sổ 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 
của Chính phủ quy định chi tiết thỉ hành một số điểu của Luật Ngân sách 
nhà nước; 

Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của 
Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu to chức của Bộ 
Tài chính; 

Thực hiện Nghị quyết sổ 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của 
Chính phủ vê thí điêm đối mới cơ chế hoạt động đổi với cơ sở giáo dục đại 
học công lập giai đoạn 2014 - 2017, Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 07 tháng 7 
năm 2016 của Chỉnh phủ vê Phiên họp Chỉnh phủ thường kỳ tháng 6 năm 
2016, Nghị quyết sổ 40/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về 
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2017; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp; 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn hỗ trợ kinh phí 

từ ngân sách nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục 
nghê nghiệp công lập thực hiện thí điếm đối mới cơ chế hoạt động theo Nghị 
quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chỉnh phủ. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tuựng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định việc cấp hỗ trợ kinh phí 

từ ngân sách nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp công lập thực hiện thí điếm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết 
số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là 
Nghị quyết số 77/NQ-CP). 

2. Đối tượng áp dụng: Các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục) được Thủ tướng Chính phủ 
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phê duyệt cho phép thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị 
quyết số 77/NQ-CP. 

3. Thời gian thực hiện: từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 cho đến hết thời 
gian thực hiện thí điếm đối mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết số 77/NQ-
CP. 

Đối với các cơ sở giáo dục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho 
phép thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động sau ngày 01 tháng 01 năm 
2016 thì thời gian thực hiện từ thời điếm được phê duyệt cho đến hết thời gian 
thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết số 77/NQ-CP. 

Điều 2. Kinh phí ngân sách nhà nước cấp hỗ trọ' các CO' sỏ' giáo dục 
1. Các cơ sở giáo dục thực hiện kê khai, nộp thuế thu nhập doanh 

nghiệp theo quy định hiện hành của pháp luật về quản lý thuế đối với thu nhập 
từ các hoạt động dịch vụ, các lóp đào tạo ngắn hạn, thu nhập từ lãi tiền gửi 
ngân hàngẳ 

Ngân sách nhà nước cấp kinh phí để hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục 
tương ứng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã thực nộp vào ngân sách nhà nước 
nêu trên. 

2. Căn cứ số thuế thu nhập doanh nghiệp thực nộp nêu tại khoản 1 điều 
này (số thuế đã được quyết toán năm trước có xác nhận của cơ quan thuế có 
thẩm quyền theo quy định của pháp luật về thuế), các cơ sở giáo dục báo cáo 
cơ quan chủ quản (các Bộ, cơ quan trung ương hoặc úy ban nhân dân cấp 
tỉnh) đế tổng hợp chung gửi Bộ Tài chính hoặc báo cáo Bộ Tài chính (đối với 
các cơ sở giáo dục hoạt động theo mô hình không có cơ quan chủ quản) trước 
ngày 15/5 hàng năm đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục. 

Bộ Tài chính xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền 
quyết định việc cấp hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các cơ sở giáo 
dục theo đúng quy định về phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành (bố sung 
dự toán ngân sách nhà nước năm hiện hành cho các Bộ, cơ quan trung ương và 
các địa phương đe cấp cho các cơ sở giáo dục trực thuộc) hoặc cấp hỗ trợ trực 
tiếp cho cơ sở giáo dục hoạt động theo mô hình không có cơ quan chủ quản. 

Điều 3ễ Quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nưó'c cấp 
1. Khoản kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho các cơ sở giáo dục quy 

định tại Điều 2 là nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho nhiệm vụ không 
thường xuyên (kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cơ quan có thẩm 
quyền giao) của các cơ sở giáo dục. 

2. Các cơ sở giáo dục sử dụng số kinh phí được ngân sách nhà nước cấp 
để bổ sung Quỹ đầu tư phát triển hoạt động sự nghiệp hoặc lập quỹ hỗ trợ sinh 
viên. Nội dung chi cụ thế, số tiền (số tuyệt đối hoặc tỷ lệ) sử dụng cho từng 
nội dung do các cơ sở giáo dục quyết định và quy định trong quy chế chi tiêu 
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nội bộ, bảo đảm phù hợp vói hoạt động thực tế của cơ sở, trong đó: 
- Chi đầu tư phát triển cơ sở: đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm 

trang thiết bị, phương tiện làm việc; phát triển năng lực hoạt động sự nghiệp; 
chi áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ; đào tạo nâng cao nghiệp vụ 
chuyên môn cho người lao động trong cơ sở giáo dục; góp vốn liên doanh, liên 
kết với các tố chức, cá nhân trong và ngoài nước (đối vói đơn vị được giao 
vốn theo quy định) đế tố chức các hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, 
nhiệm vụ được giao và các khoản chi khác (nếu có). 

- Chi lập Quỹ hỗ trợ sinh viên: chi học bổng khuyến khích học tập và 
các hình thức học bổng, khen thưởng, hỗ trợ thường xuyên hoặc đột xuất khác 
theo quy định của cơ sở giáo dục; các khoản chi trực tiếp khác cho học sinh, 
sinh viên (nghiên cứu khoa học; các hoạt động phong trào, hoạt động ngoại 
khóa...) và các khoản chi khác đế hỗ trợ học sinh, sinh viên. 

3. Việc quản lý, sử dụng, quyết toán các khoản kinh phí được ngân sách 
nhà nước cấp thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp 
luật hiện hành. 

Điều 4. Tố chức thục hiện 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017 và áp dụng 

kể từ kỳ tính thuế năm 2016. 
2. Trong quá trình thực hiện, nếu cíuvướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ 

Tài chính đế nghiên cứu, giải quyết 
1, neu CCƯ 
ếư. [ý 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- TTCP và các Pho TTCP; 
- VPTW và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch Nước; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Co' quan trung ương của các Hội, đoàn thể; 
- HĐND, UBND, Sở Tài chính, KBNN 

các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Công báo; 
- Website Chính phủ; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, HCSN. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
:HỨ TRƯỞNG 

Trần Xuân Hà 
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