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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác quản lý tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản
đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thời gian qua, nhiều đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng,
các Dự án và các đơn vị khác trực thuộc Bộ (gọi tắt là đơn vị) đã chấp hành
nghiêm chỉnh, thực hiện đúng các quy định của nhà nước về quản lý thu, chi tài
chính, quản lý và sử dụng tài sản nhà nước, tuân thủ đúng các quy định về quản
lý và đầu tư xây dựng cơ bản.
Bên cạnh đó, một số đơn vị còn bộc lộ một số hạn chế, tồn tại, chưa chấp
hành đúng các quy định của nhà nước về quản lý tài chính, đầu tư xây dựng cơ
bản, như:
- Về công tác quản lý tài chính: Chưa chấp hành nghiêm túc quy định về
chế độ báo cáo, chưa chú trọng đến nội dung và hình thức báo cáo, thời hạn nộp
báo cáo chậm so với thời gian quy định. Vẫn còn tình trạng lạm thu, thu vượt
học phí, vượt lệ phí tuyển sinh, thu thêm các khoản ngoài học phí, tự quy định
các khoản thu chưa có quy định. Việc theo dõi, quản lý các chương trình, dự án
ODA chưa chặt chẽ, công tác tuyển dụng nhân sự chưa hiệu quả, còn một số vị
trí chuyên gia tư vấn chưa thực sự cần thiết cho dự án; một số dự án chưa quán
triệt tinh thần tiết kiệm trong việc tổ chức các hoạt động đối ngoại, tập huấn, hội
nghị, hội thảo. Công tác quản lý các trung tâm, đơn vị trực thuộc chưa chặt chẽ,
chưa thống nhất quản lý nguồn thu đối với các đơn vị trực thuộc, chưa tiến hành
xét duyệt quyết toán đơn vị trực thuộc để tổng hợp vào báo cáo tài chính của
toàn đơn vị.
- Về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản: Các thủ tục để trình duyệt
dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản,
mua sắm thiết bị theo kế hoạch được giao năm 2014 chưa hoàn thành; công tác
hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục tạm ứng, thanh toán hợp đồng đối với các dự án sử
dụng vốn ngân sách nhà nước còn chậm. Công tác quyết toán các dự án hoàn
thành ở một số dự án còn xảy ra tình trạng vi phạm quy định về quyết toán, gây
nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài, không tất toán được tài khoản của dự án,
không hạch toán tăng tài sản kịp thời cũng như việc theo dõi, quản lý tài sản sau
đầu tư.
- Về công tác quản lý đất đai, tài sản nhà nước: Chưa thực hiện kiểm kê
tài sản theo quy định, không theo dõi hao mòn tài sản cố định; một số tài sản đã
đưa vào khai thác sử dụng từ nhiều năm nhưng chưa hoàn tất thủ tục phê duyệt
dự án hoàn thành, chưa hạch toán ghi tăng tài sản cố định; vẫn còn một số đơn
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vị sử dụng sai mục đích của tài sản vào việc cho thuê để bổ sung nguồn thu; còn
tình trạng để các hộ dân lấn chiếm đất làm nhà ở nhưng chưa xử lý dứt điểm;
tình trạng quản lý và sử dụng xe công chưa đúng quy định, nhất là có một số dự
án ODA sử dụng xe công vào việc riêng, chưa ban hành tiêu chuẩn, định mức sử
dụng xe công trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.
Để khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên, đồng thời tăng cường công
tác quản lý tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định của pháp
luật, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện
các nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Về chấp hành các chế độ báo cáo:
Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, đảm bảo nội dung, hình thức và
đầy đủ biểu mẫu theo quy định, trong đó:
- Đối với báo cáo xây dựng dự toán: Căn cứ các quy định hiện hành, các
đơn vị chủ động xây dựng Báo cáo dự toán thu chi ngân sách của đơn vị mình,
hoàn thành trước 15/6 hàng năm và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày
30/6 để tổng hợp, gửi Bộ Tài chính trước 20/7.
- Đối với báo cáo quyết toán ngân sách: Các đơn vị cần thực hiện khóa sổ
kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán theo đúng quy định và gửi về
Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 31/3 năm sau để Bộ Giáo dục và Đào tạo triển
khai công tác xét duyệt, thẩm định quyết toán, tổng hợp gửi Bộ Tài chính theo
quy định.
2. Tăng cường quản lý thu, chi và các trung tâm, đơn vị trực thuộc:
- Về thu học phí, lệ phí: Các đơn vị cần thực hiện đúng nội dung và mức
thu được quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính
phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử
dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm
học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015; Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày
15/7/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
49/2010/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày
11/2/2010 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu
và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung
cấp chuyên nghiệp, Thông tư liên tịch số 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày
08/3/2013 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung
Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT và các văn bản hiện hành
của Nhà nước.
- Về quản lý nguồn thu: Các đơn vị cần nghiêm túc thực hiện thống nhất
quản lý nguồn thu của các trung tâm, các đơn vị trực thuộc về một đầu mối tại
Ban (Phòng) Kế hoạch tài chính của đơn vị để kiểm soát thu, chi (theo hướng
dẫn tại công văn số 1803/BGDĐT-KHTC ngày 19/3/2013 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo).
- Về quản lý các khoản chi: Các đơn vị cần rà soát lại Quy chế chi tiêu nội
bộ của đơn vị, bổ sung cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn
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về tài chính mới ban hành thời gian qua, bổ sung các nội dung, định mức còn
thiếu để làm căn cứ chi tiêu tại đơn vị. Bổ sung các quy định về trích lập các quỹ
phát triển hoạt động sự nghiệp, nguồn thực hiện cải cách tiền lương, quỹ học
bổng cho sinh viên… đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.
- Về quản lý các chương trình, dự án ODA: Các đơn vị cần thường xuyên
đánh giá hiệu quả công việc của từng vị trí nhân sự của dự án để điều chỉnh, cắt
giảm hay gia hạn cho phù hợp. Không tuyển dụng những vị trí chưa cần thiết,
không được thuê chuyên gia tư vấn vượt quá thời gian so với nhu cầu công
việc; Rà soát sắp xếp lại hệ số lương cho lao động hợp đồng theo đúng quy định
tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ
tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Không
được thanh toán tiền làm thêm giờ cho cán bộ nhân viên dự án, trừ trường hợp
giao việc ngoài chức năng, nhiệm vụ được giao, rà soát hạn chế tối đa việc tổ
chức tập huấn, hội nghị, hội thảo không thật sự cần thiết.
- Tăng cường quản lý các trung tâm, các đơn vị trực thuộc trên cơ sở xét
duyệt dự toán, quyết toán, quản lý thống nhất thu chi, hướng dẫn các trung tâm,
đơn vị trực thuộc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đúng quy định.
- Về chuyển số dư kinh phí ngân sách cuối năm: Các đơn vị cần đẩy
nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao, hoàn tất thủ tục giải ngân, thanh
quyết toán dứt điểm kinh phí với ngân sách nhà nước, tránh tình trạng để số dư
ngân sách cuối năm lớn phải xét duyệt chuyển năm sau. Đối với các nhiệm vụ,
chương trình, đề tài, dự án không kịp giải ngân, thanh quyết toán kinh phí với
ngân sách, các đơn vị phải báo cáo số dư về Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng thời
hạn quy định và đảm bảo đủ hồ sơ, số liệu chính xác, không đề nghị xét chuyển
các nhiệm vụ đã hoàn thành hoặc hết thời gian thực hiện và các nhiệm vụ đương
nhiên được chuyển năm sau theo quy định. Các Đại học vùng phải chủ động yêu
cầu các đơn vị thành viên báo cáo số dư sớm để tổng hợp báo cáo Bộ Giáo dục
và Đào tạo theo đúng thời gian quy định.
3. Về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị:
- Đối với việc tạm ứng, thanh toán hợp đồng các dự án sử dụng vốn ngân
sách nhà nước: Thủ trưởng các đơn vị hành chính, sự nghiệp, giám đốc các Ban
quản lý dự án ODA trực thuộc Bộ cần tích cực thực hiện các giải pháp đồng bộ
để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, kịp thời hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục tạm
ứng, thanh toán gửi đến cơ quan kho bạc nhà nước để giải ngân vốn đầu tư theo
hướng dẫn tại công văn số 10726/BTC-ĐT ngày 04/08/2014 của Bộ Tài chính
về việc tạm ứng vốn đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
- Đối với thủ tục trình duyệt các dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đảm
bảo tuân thủ theo quy định tại Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số
63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một
số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
4. Về công tác quyết toán các dự án hoàn thành:
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Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và các đơn vị có liên quan cần thực
hiện việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo
đúng quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009
của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số
19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định về
quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.
Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án khẩn trương thực hiện kiểm tra, rà soát
các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước đã hoàn thành và bàn giao, đưa vào sử
dụng từ năm 2005 đến nay chưa thực hiện quyết toán; xác định rõ nguyên nhân
chậm quyết toán, những khó khăn vướng mắc cụ thể của từng đơn vị, đề xuất
các biện pháp tháo gỡ khó khăn, báo cáo lãnh đạo Bộ để khẩn trương xử lý dứt
điểm; chịu trách nhiệm toàn bộ về việc quyết toán dự án hoàn thành theo quy
định. Đối với các dự án hoàn thành chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở
lên, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án phải báo cáo rõ nguyên nhân dẫn đến chậm
trễ, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân có liên quan để cấp có thẩm quyền xem
xét, xử lý vi phạm. Hồ sơ quyết toán tất cả các dự án đã hoàn thành từ trước đến
năm 2013 phải hoàn tất thủ tục trước ngày 31/12/2014.
Từ năm 2014 trở đi, Bộ Giáo dục và Đào tạo không giao dự án đầu tư mới
cho chủ đầu tư, ban quản lý dự án có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24
tháng trở lên (theo quy định về thời gian lập báo cáo quyết toán tại Thông tư số
19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự
án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước); không bố trí kế hoạch vốn để thanh
toán số vốn còn thiếu cho các dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 12 tháng
trở lên; không cho phép nhà thầu đang có hợp đồng vi phạm quy định về thời
gian lập hồ sơ quyết toán hợp đồng được tham gia đấu thầu dự án mới.
5. Về công tác quản lý đất đai, tài sản:
- Các đơn vị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Luật
Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày
19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở
hữu nhà nước.
- Các đơn vị phải thực hiện mua sắm, đấu thầu, quản lý, sử dụng tài sản
theo đúng các quy định của pháp luật về đấu thầu; định kỳ thực hiện kiểm kê tài
sản, theo dõi phản ánh tình hình biến động tăng giảm của tài sản trên sổ sách kế
toán theo quy định; Nhập đầy đủ dữ liệu tài sản vào Phần mềm “Quản lý đăng
ký tài sản nhà nước”, đối chiếu, kiểm tra, điều chỉnh, bổ sung kịp thời tình hình
tăng, giảm tài sản tại đơn vị mình theo quy định.
- Các đơn vị phải thực hiện quản lý và sử dụng xe công theo đúng quy
định của nhà nước, ban hành tiêu chuẩn sử dụng xe công, định mức nhiên liệu
trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, không được sử dụng xe công vào mục
đích cá nhân.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường đại học, cao đẳng,
đại học, Giám đốc các Học viện, Dự án, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ tổ
chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị này tới toàn thể cán bộ viên chức trong cơ quan
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đơn vị để thực hiện. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Cơ sở
vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và
Đào tạo, Thủ trưởng các Vụ, Cục liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo
thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị này./.
Nơi nhận:
- Kiểm toán Nhà nước;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đại học, Học viện, trường

đại học, cao đẳng, các Dự án và
đơn vị khác trực thuộc Bộ;
- VP Bộ, các Vụ, Cục thuộc Bộ;
- Lưu: VT, KHTC, CSVC.
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