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NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SỬ DỤNG BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ QUẢN
LÝ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƢỚC

CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:
Chƣơng 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tƣợng điều chỉnh
1. Nghị định này quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản
lý hành chính đối với các cơ quan nhà nƣớc có tài khoản và con dấu riêng (sau đây gọi tắt là cơ
quan thực hiện chế độ tự chủ), bao gồm:
a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
b) Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nƣớc;
c) Toà án nhân dân các cấp; Viện Kiểm sát nhân dân các cấp;
d) Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân; các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy
ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng;
đ) Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân; các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy
ban nhân dân các quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng.
2. Việc thực hiện chế độ tự chủ đối với Ủy ban nhân dân cấp xã, phƣờng do Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng căn cứ vào các quy định tại Nghị định này, hƣớng dẫn
của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và điều kiện thực tế tại địa phƣơng để quyết định.
3. Các cơ quan thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội đƣợc cơ quan có thẩm
quyền giao biên chế và kinh phí quản lý hành chính xem xét tự quyết định việc áp dụng các quy
định tại Nghị định này.
4. Các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ban Cơ yếu Chính phủ đƣợc ngân sách nhà
nƣớc cấp kinh phí quản lý hành chính không thuộc đối tƣợng thực hiện Nghị định này.
Điều 2. Mục tiêu thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí
quản lý hành chính
1. Tạo điều kiện cho các cơ quan chủ động trong việc sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành
chính một cách hợp lý nhất để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao.
2. Thúc đẩy việc sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc
sử dụng lao động, kinh phí quản lý hành chính.
3. Nâng cao hiệu suất lao động, hiệu quả sử dụng kinh phí quản lý hành chính, tăng thu nhập cho
cán bộ, công chức.
4. Thực hiện quyền tự chủ đồng thời gắn với trách nhiệm của Thủ trƣởng đơn vị và cán bộ, công
chức trong việc thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Nguyên tắc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí
quản lý hành chính
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1. Bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao.
2. Không tăng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đƣợc giao, trừ trƣờng hợp quy định tại
khoản 1, khoản 2 Điều 9 của Nghị định này.
3. Thực hiện công khai, dân chủ và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của cán bộ, công chức.
Chƣơng I2:

NỘI DUNG CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SỬ DỤNG BIÊN
CHẾ VÀ KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH
Điều 4. Về biên chế
Căn cứ số biên chế đƣợc giao, cơ quan thực hiện chế độ tự chủ đƣợc quyền chủ động trong việc
sử dụng biên chế nhƣ sau:
1. Đƣợc quyết định việc sắp xếp, phân công cán bộ, công chức theo vị trí công việc để bảo đảm
hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan.
2. Đƣợc điều động cán bộ, công chức trong nội bộ cơ quan.
3. Trƣờng hợp sử dụng biên chế thấp hơn so với chỉ tiêu đƣợc giao, cơ quan vẫn đƣợc bảo đảm
kinh phí quản lý hành chính theo chỉ tiêu biên chế đƣợc giao.
4. Đƣợc hợp đồng thuê khoán công việc và hợp đồng lao động đối với một số chức danh theo quy
định của pháp luật trong phạm vi nguồn kinh phí quản lý hành chính đƣợc giao.
Điều 5. Nguồn kinh phí quản lý hành chính của cơ quan nhà nƣớc
Kinh phí quản lý hành chính giao cho cơ quan thực hiện chế độ tự chủ từ các nguồn sau:
1. Ngân sách nhà nƣớc cấp.
2. Các khoản phí, lệ phí đƣợc để lại theo chế độ quy định.
3. Các khoản thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
Điều 6. Kinh phí quản lý hành chính giao để thực hiện chế độ tự chủ
1. Kinh phí quản lý hành chính giao cho các cơ quan thực hiện chế độ tự chủ đƣợc xác định và giao
hàng năm trên cơ sở biên chế đƣợc cấp có thẩm quyền giao, kể cả biên chế dự bị (nếu có) và định
mức phân bổ ngân sách nhà nƣớc tính trên biên chế; các khoản chi hoạt động nghiệp vụ đặc thù
theo chế độ quy định.
2. Nội dung chi của kinh phí giao, gồm:
a) Các khoản chi thanh toán cho cá nhân : tiền lƣơng, tiền công, phụ cấp lƣơng, các khoản đóng
góp theo lƣơng, tiền thƣởng, phúc lợi tập thể và các khoản thanh toán khác cho cá nhân theo quy
định;
b) Các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn: thanh toán dịch vụ công cộng, vật tƣ văn phòng, thông
tin, tuyên truyền, liên lạc, hội nghị, công tác phí trong nƣớc, chi cho các đoàn đi công tác nƣớc
ngoài và đón các đoàn khách nƣớc ngoài vào Việt Nam (phần bố trí trong định mức chi thƣờng
xuyên), chi phí thuê mƣớn, chi nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành, mua sắm, sửa chữa
thƣờng xuyên tài sản cố định;
c) Các khoản chi khác có tính chất thƣờng xuyên ngoài nội dung quy định tại Điều 7 Nghị định này.
3. Sử dụng kinh phí đƣợc giao:
a) Kinh phí đƣợc giao đƣợc phân bổ vào nhóm mục chi khác của mục lục ngân sách nhà nƣớc. Căn
cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao, Thủ trƣởng cơ quan thực hiện chế độ tự chủ tự
quyết định bố trí số kinh phí đƣợc giao vào các mục chi cho phù hợp; đƣợc quyền điều chỉnh giữa
các mục chi nếu xét thấy cần thiết;
b) Cơ quan thực hiện chế độ tự chủ đƣợc vận dụng các chế độ chi tiêu tài chính hiện hành để thực
hiện, nhƣng không đƣợc vƣợt quá mức chi tối đa do cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền quy định.
Điều 7. Kinh phí giao nhƣng không thực hiện chế độ tự chủ
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1. Ngoài kinh phí quản lý hành chính giao để thực hiện chế độ tự chủ theo quy định tại Điều 6
Nghị định này, hàng năm cơ quan thực hiện chế độ tự chủ còn đƣợc ngân sách nhà nƣớc bố trí kinh
phí để thực hiện một số nhiệm vụ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền giao, gồm:
a) Chi mua sắm, chi sửa chữa lớn tài sản cố định;
b) Chi đóng niên liễm, vốn đối ứng các dự án theo hiệp định với các tổ chức quốc tế;
c) Chi thực hiện các nhiệm vụ có tính chất đột xuất đƣợc cấp có thẩm quyền giao;
d) Kinh phí thực hiện các chƣơng trình mục tiêu quốc gia;
đ) Kinh phí thực hiện tinh giản biên chế (nếu có);
e) Kinh phí đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức nhà nƣớc;
g) Kinh phí nghiên cứu khoa học;
h) Kinh phí đầu tƣ xây dựng cơ bản theo dự án đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt;
i) Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ không thƣờng xuyên khác.
2. Việc phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí quy định tại Điều này thực hiện theo các quy định hiện
hành.
Điều 8. Sử dụng kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm đƣợc
1. Kết thúc năm ngân sách, sau khi đã hoàn thành các nhiệm vụ đƣợc giao, cơ quan thực hiện chế
độ tự chủ có số chi thực tế thấp hơn dự toán kinh phí quản lý hành chính đƣợc giao để thực hiện
chế độ tự chủ thì phần chênh lệch này đƣợc xác định là kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm đƣợc.
2. Phạm vi sử dụng kinh phí tiết kiệm đƣợc :
a) Bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức: cơ quan thực hiện chế độ tự chủ đƣợc áp dụng hệ số
tăng thêm quỹ tiền lƣơng tối đa không quá 1,0 lần so với mức tiền lƣơng cấp bậc, chức vụ do nhà
nƣớc quy định để chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức.
Trên cơ sở tổng nguồn kinh phí đƣợc phép chi trên đây, cơ quan thực hiện chế độ tự chủ quyết
định phƣơng án chi trả thu nhập tăng thêm cho từng cán bộ, công chức (hoặc cho từng bộ phận
trực thuộc) theo nguyên tắc phải gắn với hiệu quả, kết quả công việc của từng ngƣời (hoặc của
từng bộ phận trực thuộc);
b) Chi khen thƣởng và phúc lợi : chi khen thƣởng định kỳ hoặc đột xuất cho tập thể, cá nhân theo
kết quả công tác và thành tích đóng góp; chi cho các hoạt động phúc lợi tập thể của cán bộ, công
chức; trợ cấp khó khăn đột xuất cho cán bộ, công chức, kể cả đối với những trƣờng hợp nghỉ hƣu,
nghỉ mất sức; chi thêm cho ngƣời lao động trong biên chế khi thực hiện tinh giản biên chế;
c) Khi xét thấy khả năng tiết kiệm kinh phí không ổn định, cơ quan thực hiện chế độ tự chủ có thể
trích lập quỹ dự phòng để ổn định thu nhập cho cán bộ, công chức.
Số kinh phí tiết kiệm đƣợc, cuối năm chƣa sử dụng hết đƣợc chuyển sang năm sau tiếp tục sử
dụng.
3. Thủ trƣởng cơ quan thực hiện chế độ tự chủ quyết định phƣơng án sử dụng kinh phí tiết kiệm
nêu trên sau khi thống nhất ý kiến bằng văn bản với tổ chức Công đoàn cơ quan.
Điều 9. Điều chỉnh biên chế và mức kinh phí đƣợc giao để thực hiện chế độ tự chủ
1. Chỉ tiêu biên chế đƣợc xem xét điều chỉnh trong trƣờng hợp sáp nhập, chia tách hoặc điều chỉnh
nhiệm vụ của cơ quan thực hiện chế độ tự chủ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền quản
lý biên chế.
2. Kinh phí quản lý hành chính đƣợc giao đƣợc xem xét điều chỉnh trong các trƣờng hợp sau:
a) Do điều chỉnh biên chế hành chính theo quyết định của cấp có thẩm quyền;
b) Do điều chỉnh nhiệm vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền;
c) Do nhà nƣớc thay đổi chính sách tiền lƣơng, thay đổi các định mức phân bổ dự toán ngân sách
nhà nƣớc, điều chỉnh tỷ lệ phân bổ ngân sách nhà nƣớc cho lĩnh vực quản lý hành chính.
3. Khi có phát sinh các yếu tố làm thay đổi mức kinh phí đã giao, cơ quan thực hiện chế độ tự chủ
có văn bản đề nghị bổ sung, điều chỉnh dự toán kinh phí, giải trình chi tiết các yếu tố làm tăng,
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giảm dự toán kinh phí gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp. Cơ quan quản lý cấp trên trực
tiếp (trƣờng hợp không phải là đơn vị dự toán cấp I) xem xét, tổng hợp dự toán của các đơn vị cấp
dƣới trực thuộc gửi đơn vị dự toán cấp I. Cơ quan nhà nƣớc ở trung ƣơng và địa phƣơng (đơn vị
dự toán cấp I) xem xét dự toán do các đơn vị trực thuộc lập, tổng hợp và lập dự toán chi ngân sách
thuộc phạm vi quản lý gửi cơ quan tài chính cùng cấp để trình cấp có thẩm quyền quyết định.
Chƣơng 3:

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ
Điều 10. Trách nhiệm của cơ quan thực hiện chế độ tự chủ
1. Thủ trƣởng cơ quan thực hiện chế độ tự chủ chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về các quyết định
của mình trong việc quản lý, sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đƣợc giao.
2. Thực hiện các biện pháp tiết kiệm trong việc sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính;
ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, tổ chức thảo luận dân chủ, thống nhất trong cơ quan nhằm thực
hiện tốt các mục tiêu và nhiệm vụ đƣợc giao.
3. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, công khai tài chính trong việc quản
lý và sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính trong cơ quan, tạo điều kiện cho tổ chức công
đoàn và cán bộ, công chức trong cơ quan đƣợc tham gia thực hiện và giám sát thực hiện phƣơng
án sử dụng biên chế, kinh phí theo quy định của Nhà nƣớc.
4. Hàng năm, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp kết quả thực hiện chế độ tự chủ của đơn
vị mình.
Điều 11. Trách nhiệm của Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng
1. Căn cứ vào biên chế và kinh phí quản lý hành chính đƣợc cơ quan có thẩm quyền giao, Thủ
trƣởng cơ quan chủ quản thực hiện giao biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho các đơn vị dự
toán trực thuộc, trong đó chi tiết dự toán kinh phí quản lý hành chính giao để thực hiện chế độ tự
chủ theo quy định tại Điều 6 Nghị định này và dự toán kinh phí giao nhƣng không thực hiện chế
độ tự chủ theo quy định tại Điều 7 Nghị định này.
2. Chỉ đạo, hƣớng dẫn các cơ quan trực thuộc tổ chức thực hiện chế độ tự chủ theo quy định của
Nghị định này và của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ.
3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng quyết định việc Ủy ban nhân
dân xã, phƣờng thực hiện chế độ tự chủ (khi có đủ các điều kiện cần thiết theo quy định).
4. Ban hành các tiêu chí cơ bản để làm căn cứ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ
quan trực thuộc khi thực hiện chế độ tự chủ, trong đó phải có các tiêu chí đánh giá về các nội dung
sau:
a) Khối lƣợng, chất lƣợng công việc thực hiện;
b) Thời gian giải quyết công việc;
c) Tình hình chấp hành chính sách, chế độ và quy định về tài chính.
5. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tự chủ của các cơ quan trực thuộc. Có biện
pháp giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vƣớng mắc trong quá trình triển khai thực hiện hoặc xử
lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm theo quy định của pháp luật.
6. Hàng năm, tổ chức đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện chế độ tự chủ về sử dụng biên chế và
kinh phí quản lý hành chính theo quy định tại Nghị định này đối với các cơ quan trực thuộc; kiến
nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện gửi Bộ Tài chính, Bộ Nội
vụ để tổng hợp báo cáo Thủ tƣớng Chính phủ.
Điều 12. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức thực hiện Nghị định này; hƣớng dẫn thực hiện chế độ tự
chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính.
2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức chỉ đạo, kiểm tra tình hình, tiến độ thực hiện chế độ tự
chủ về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan
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thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng. Hàng năm, báo
cáo Thủ tƣớng Chính phủ kết quả thực hiện.
3. Chủ động giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những
vƣớng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện chế độ tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành
chính.
Điều 13. Trách nhiệm của Bộ Nội vụ
1. Chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính hƣớng dẫn chế độ tự chủ về sử dụng biên chế.
2. Phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức chỉ đạo, kiểm tra tình hình, tiến độ thực hiện chế độ tự chủ
về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đƣợc giao đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng, Hàng năm,
báo cáo Thủ tƣớng Chính phủ kết quả thực hiện.
3. Chủ động giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những
vƣớng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện chế độ tự chủ về sử dụng biên chế.
Chƣơng 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 14. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và đƣợc áp dụng kể
từ năm ngân sách 2006.
2. Bãi bỏ Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2001 của Thủ tƣớng Chính phủ
về mở rộng thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính.
3. Các cơ quan hành chính đang thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo
Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2001 của Thủ tƣớng Chính phủ đƣợc thực
hiện theo các nội dung quy định tại Nghị định này.
Điều 15. Tổ chức thực hiện
1. Các Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trƣởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng chịu trách nhiệm thi hành Nghị định
này.
2. Căn cứ các quy định tại Nghị định này, cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam và
các tổ chức chính trị - xã hội hƣớng dẫn thực hiện đối với các tổ chức trực thuộc.
TM. CHÍNH PHỦ
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