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

Số: 13/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2018 

THÔNG Tư 

Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo 
đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế 

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Pháp ỉệnh Ký kết và Thực hiện thỏa thuận quốc tể ngày 06 tháng 

4 năm 2007; 
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chỉ tiêt thỉ hành một sô điêu của Luật Ngân sách nhà 
nước; 

Căn cứ Khoản 1, Điều 8, Nghị định số 74/2016/NĐ-CP ngày 01 thảng 7 
năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng kinh phỉ ngân sách nhà nước 
bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế; 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài chính; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp; 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dân việc quản lý và 

sử dụng kinh phí ngần sách nhà nước bảo đảm cho công tác điểu ước quốc tế 
và công tác thỏa thuận quốc tế. 

Điều lằ Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này quy định việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 
do ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác 
thỏa thuận quốc tế theo quy định tại Nghị định số 74/2016/NĐ-CP ngày 01 
tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà 
nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế 
(sau đây gọi tắt là Nghị định số 74/2016/NĐ-CP). 

2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia 
vào quá trình ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế theo quy 
định tại Luật điều ước quốc tế năm 2016 và Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa 
thuận quốc tế năm 2007. 
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Điều 2. Nguyên tắc quản lý, sử dụng kinh phí và nguồn ngân sách 
nhà nước bảo đảm cho công tác điều ưóc quốc tế, công tác thỏa thuận 
quốc tế 

Thực hiện theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Nghị định số 74/2016/NĐ-
cpệ 

Điều 3. Nội dung chi cho công tác điều ước quốc tế, công tác thỏa 
thuận quốc tế 

Thực hiện theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định số 74/2016/NĐ-
CP. 

Điều 4. Mức chi 
1. Các nội dung chi tổ chức hội nghị trong nước, công tác phí cho cán bộ 

đi công tác trong nước; công tác phí cho cán bộ đi công tác ở nước ngoài; chi 
làm đêm, làm thêm giờ: Thực hiện theo các chế độ quy định hiện hành, cụ thể: 

a) Chi tổ chức hội nghị trong nước, công tác phí cho cán bộ đi công tác 
trong nước: Thực hiện theo mức chi quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-
BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác 
phí, chế độ chi hội nghị. 

b) Chi công tác phí cho cán bộ đi công tác ở nước ngoài: Thực hiện theo 
mức chi quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 6 năm 
2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức 
Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm 
kinh phí. 

c) Chi làm đêm, làm thêm giờ: Thực hiện theo mức chi quy định tại 
Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 
của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc 
vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ công chức, viên chức và các văn 
bản sửa đổi, bổ sung. 

2. Chi rà soát văn bản trong nước và rà soát, thống kê các điều ước quốc 
tế, thỏa thuận quốc tế trong cùng lĩnh vực phục vụ trực tiếp công tác xây dựng 
điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tê; chi tô chức rà soát văn bản điều ước quôc 
tế, thỏa thuận quốc tế được ký trong chuyến thăm của đoàn lãnh đạo cấp cao 
nước ngoài tại Việt Nam hoặc chuyên thăm của đoàn lãnh đạo cấp cao Việt 
Nam tại nước ngoài: Thực hiện theo mức chi quy định tại Thông tư liên tịch sô 
122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính, Bộ 
Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 
bảo đảm cho công tác kiếm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 
pháp luật. 

3. Chi dịch thuật; chi đón các đoàn nước ngoài vào làm việc tại Việt 
Nam: Thực hiện theo mức chi quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 
06 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp 
khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tố chức các hội nghị, hội 
thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước. 
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4ẳ Chi xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu về điều ước quốc tế của Việt 
Nam đặt tại Bộ Ngoại giao: Thực hiện theo mức chi quy định tại Thông tư số 
194/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ 
quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư liên tịch số 
19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ 
Tài chính, Bộ Ke hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn 
quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng 
công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. 

5. Các khoản chi: cấp bản sao điều ước quốc tế; chi phí sao lục, in ấn tài 
liệu; chi mua, thu thập tài liệu; chi mua văn phòng phẩm phục vụ trực tiếp cho 
soạn thảo điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế: Thực hiện theo chứng từ chi 
thực tế, theo hợp đồng của đơn vị cung ứng; đối với trường hợp thu thập tài 
liệu phải có bảng kê khai ký nhận tiền của người cung cấp tài liệu. Các nội 
dung chi tiêu trên phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán trước khi 
thực hiện. 

6. Chi tuyên truyền, phổ biến điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế: Thực 
hiện theo mức chi quy định tại Thông tư liên tịch sổ 14/2014/TTLT-BTC-BTP 
ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập 
dự toán, quản lý, sử dụng và quyêt toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm 
cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của 
người dân tại cơ sở. 

7. Đối với các khoản chi đóng góp tài chính theo điều ước quốc tế, thỏa 
thuận quốc tế thì mức đóng góp tài chính được thực hiện như sau: 

a) Mức đóng góp tài chính theo điều ước quốc tế (bao gồm đóng góp tài 
chính, niên liễm cho tổ chức quốc tế được thành lập theo điều ước quốc tế, 
viện trợ cho chính phủ nước ngoài, hoặc đóng góp tài chính khác theo điều ước 
quốc tế): Được thực hiện căn cứ vào quy định của điều ước quốc tế, tổ chức 
quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên; trong trường hợp có sự thay 
đổi mức đóng góp tài chính so với quy định của điều ước quốc tế thì cơ quan 
chủ trì thực hiện điều ước quốc tế lấy ý kiến của Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính 
và cơ quan có liên quan; trình Thủ tướng Chính phủ quyết định làm căn cứ 
đóng góp. 

b) Mức đóng góp tài chính theo thỏa thuận quốc tế (bao gồm đóng góp 
tài chính, niên liễm cho tổ chức quốc tế được thành lập theo thỏa thuận quốc 
tế, hoặc đóng góp tài chính khác theo thỏa thuận quốc tế): Được thực hiện căn 
cứ vào quy định của thỏa thuận quốc tế có liên quan đang có hiệu lực; trong 
trường hợp có sự thaỵ đồi mức đóng góp tài chính thì cơ quan chủ trì thực hiện 
thỏa thuận quốc tế lấy ý kiến của Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính và cơ quan có 
liên quan đê trình cơ quan đã quyết định việc ký kết thỏa thuận quốc tế đó phê 
duyệt mức đóng góp tài chính theo thỏa thuận quốc tế. 

8. Một số chế độ, mức chi có tính chất đặc thù phục vụ công tác điều 
ước quốc tế, công tác thỏa thuận quốc tế: 
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a) Đối với công tác nghiên cứu, xây dựng phương án đàm phán, ký, phê 
chuẩn, phê duyệt, gia nhập, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, 
rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế; báo cáo 
đánh giá tác động chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế - xã hội và các tác 
động khác của điều ước quốc tế; báo cáo rà soát, so sánh điều ước quốc tế với 
pháp luật trong nước và các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là 
thành viên; báo cáo đánh giá độc lập về sự phù hợp của điều ước quốc tế đề 
xuất ký, gia nhập với quy định của pháp luật Việt Nam, sự tương thích của 
điều ước quốc tế đề xuất ký, gia nhập với các điều ước quốc tế liên quan được 
cơ quan có thẩm quyền giao; báo cáo quốc gia về việc thực hiện điều ước quốc 
tế nhiều bên theo quy định của điều ước quốc tế; báo cáo rà soát, đánh giá sự 
phù hợp của thỏa thuận quốc tế với quy định của pháp luật Việt Nam và các 
điều ước quốc tế liên quan: 10.000.000 đồng/báo cáo. 

Đối với các điều ước quốc tế liên quan đến nhiều Bộ, lĩnh vực khác nhau 
thì việc nghiên cứu, đề xuất phương án đàm phán, ký, phê chuẩn, phê duyệt, 
gia nhập, sửa đồi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm 
đình chỉ thực hiện điều ước quốc tế đối với mỗi Bộ, lĩnh vực được chi tương 
ứng với mức chi cho 01 báo cáo nêu trên. 

b) Chi soạn thảo điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế: 
- Soạn thảo mới dự thảo điều ước quốc tế: 8.000.000 đồng/dự thảo văn 

bản; 
- Soạn thảo dự thảo điều ước quốc tế sửa đổi, bổ sung, gia hạn; dự thảo 

thỏa thuận quốc tế: 5.000.000 đồng/dự thảo văn bản. 
c) Chi cho các cá nhân tham gia cuộc họp lấy ý kiến về dự thảo điều ước 

quốc tế, thỏa thuận quốc tế; hội thảo về kế hoạch đàm phán, ký, phê chuẩn, phê 
duyệt, gia nhập, sửa đối, bố sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, 
tạm đình chỉ thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế; chi hội đồng kiểm 
tra điều ước quốc tế; chi hội đồng thẩm định, tư vấn thâm định điều ước quốc 
tế (nếu có): • • 

- Người chủ trì cuộc họp: 150.000 đồng/người/buồi; 
- Các thành viên tham dự: 100.000 đồng/người/buổi; 
- Lấy ý kiến tham luận bằng văn bản của thành viên tham dự: 500.000 

đồng/văn bản. 
d) Chi báo cáo tong họp ý kiến; báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến góp ý; 

văn bản ý kiến của Bộ Ngoại giao đối với đề xuất ký kết Thỏa thuận quốc tế: 
1.000.000 đồng/báo cáo/văn bảnẾ 

đ) Chi báo cáo nhận xét, đánh giá của người phản biện, uỷ viên của Hội 
đồng kiểm tra, Hội đồng thẳm định trong các trường hợp quy định tại khoản 3 
Điều 18 và khoản 3 Điều 20 Luật Điều ước quốc tế; của Hội đồng thẩm tra 
trong trường hợp điều ước quốc tế có nội dung quan trọng, phức tạp; báo cáo 
tham luận theo đơn đặt hàng của đơn vị chủ trì soạn thảo: 




