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HƯỚNG DẪN LẬP KẾ
HOẠCH TÀI CHÍNH 05
NĂM VÀ KẾ HOẠCH TÀI
CHÍNH – NGÂN SÁCH
NHÀ NƯỚC 03 NĂM
HƯỚNG
DẪN
XÂY
DỰNG DỰ TOÁN NGÂN
SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM
2018 VÀ KẾ HOẠCH TÀI
CHÍNH – NGÂN SÁCH
NHÀ NƯỚC 03 NĂM 2018
– 2020

NGÂN HÀNG

SỬA ĐỔI MỘT SỐ QUY
ĐỊNH VỀ QUỸ TÍN
DỤNG NHÂN DÂN VÀ
QUỸ BẢO ĐẢM AN
TOÀN HỆ THỐNG QUỸ
TÍN DỤNG NHÂN DÂN

TÀI CHÍNH
HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH TÀI
CHÍNH 05 NĂM VÀ KẾ HOẠCH
TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH NHÀ
NƯỚC 03 NĂM
Ngày 07/07/2017, Bộ trưởng Bộ Tài
chính ban hành Thông tư số
69/2017/TT-BTC hướng dẫn lập kế
hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài
chính – ngân sách nhà nước 03 năm. Các
quy định tại Thông tư này được áp dụng
cho các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung
ương; Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương; các cơ quan,
đơn vị ở cấp tỉnh; các cơ quan, tổ chức
khác có liên quan đến việc lập kế hoạch
tài chính 05 năm, kế hoạch tài chính –
ngân sách nhà nước 03 năm.

Nguồn ảnh: Internet
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Nhằm hướng dẫn cụ thể việc lập kế
hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài
chính – ngân sách nhà nước 03 năm theo
quy định tại Nghị định số 45/2017/NĐCP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy
định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05
năm và kế hoạch tài chính – ngân sách
nhà nước 03 năm, Thông tư quy định rõ
một số nội dung chung như sau:

trần bổ sung từ ngân sách trung ương
cho ngân sách địa phương
• Trần chi cho chương trình mục
tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu
trong kế hoạch tài chính - ngân sách nhà
nước 03 năm là giới hạn chi ngân sách
nhà nước để thực hiện các chương trình
do cơ quan có thẩm quyền thông báo cho
các Bộ, cơ quan quản lý chương trình
mục tiêu quốc gia, chương trình mục
tiêu trong thời gian 03 năm kế hoạch, chi
tiết theo từng năm và theo cơ cấu chi đầu
tư phát triển, chi thường xuyên và theo
từng lĩnh vực chi ngân sách nhà nước.

Nguồn ảnh: Internet

1. Trần chi ngân sách
Trần chi ngân sách cho các bộ, cơ quan
trung ương và cơ quan, đơn vị ở cấp tỉnh
trong kế hoạch tài chính - ngân sách nhà
nước 03 năm bao gồm trần chi theo cơ
cấu chi đầu tư phát triển, chi thường
xuyên và chi tiết theo từng lĩnh vực chi
ngân sách nhà nước.

Nguồn ảnh: Internet

2. Trần chi cho chương trình mục tiêu
quốc gia, chương trình mục tiêu và

Nguồn ảnh: Internet

• Trần bổ sung từ ngân sách trung
ương cho ngân sách địa phương là giới
hạn bổ sung ngân sách từ ngân sách
trung ương cho ngân sách từng tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương do cơ
quan có thẩm quyền thông báo trong
thời gian 03 năm kế hoạch, chi tiết theo
từng năm; bao gồm trần bổ sung cân đối
và trần bổ sung có mục tiêu.
3. Chi tiêu cơ sở
Chi tiêu cơ sở là nhu cầu chi ngân sách
nhà nước của cơ quan, đơn vị để thực
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hiện các nhiệm vụ, hoạt động, chế độ,
chính sách theo quy định của pháp luật;
chi tiết theo chi đầu tư phát triển, chi
thường xuyên và theo từng lĩnh vực chi
ngân sách nhà nước, trong đó:
• Chi đầu tư phát triển cơ sở là tổng
nhu cầu vốn đầu tư phát triển nguồn
ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái
phiếu Chính phủ, vốn đầu tư từ nguồn
thu xổ số kiến thiết và vốn vay nước
ngoài theo quy định) cho các chương
trình, dự án đã được cơ quan có thẩm
quyền phê duyệt, được bố trí (hoặc cam
kết bố trí) trong kế hoạch đầu tư công
trung hạn 05 năm nguồn ngân sách nhà
nước, đang triển khai và sẽ tiếp tục thực
hiện trong thời gian 03 năm kế hoạch.

tố điều chỉnh chi tiêu thường xuyên cơ
sở của năm đó.

Nguồn ảnh: Internet

4. Chi tiêu mới
Chi tiêu mới là nhu cầu chi ngân sách
nhà nước của cơ quan, đơn vị được xem
xét tại thời điểm lập kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm và áp dụng
cho cả thời gian 03 năm kế hoạch để
thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động, chế
độ, chính sách mới theo quy định, chi
tiết theo chi đầu tư phát triển, chi thường
xuyên và theo từng lĩnh vực chi ngân
sách nhà nước; trong đó:

Nguồn ảnh: Internet

• Chi thường xuyên cơ sở là tổng
nhu cầu kinh phí thực hiện các nhiệm vụ,
hoạt động, chế độ, chính sách đã được
bố trí trong dự toán ngân sách năm
trước, đang triển khai và tiếp tục thực
hiện trong thời gian 03 năm kế hoạch;
được xác định bằng số dự kiến kinh phí
thường xuyên của năm liền trước năm kế
hoạch và bù trừ (cộng hoặc trừ) các yếu

Nguồn ảnh: Internet

• Chi đầu tư phát triển mới là tổng
nhu cầu vốn đầu tư phát triển nguồn
ngân sách nhà nước cho các chương
trình, dự án đã được cơ quan có thẩm
quyền phê duyệt, được bố trí (hoặc cam
kết bố trí) trong kế hoạch đầu tư công
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trung hạn 05 năm nguồn ngân sách nhà
nước, bắt đầu thực hiện (khởi công mới)
từ năm dự toán ngân sách hoặc 02 năm
tiếp theo.
• Chi thường xuyên mới là nhu cầu
kinh phí tăng thêm để thực hiện các
nhiệm vụ, hoạt động, chế độ, chính sách
mới ban hành, bắt đầu thực hiện từ năm
dự toán ngân sách hoặc 02 năm tiếp
theo.

Nguồn ảnh: Internet

Ngoài ra, Thông tư còn quy định chi tiết
về các nội dung khác như: nội dung,
trình tự, thời gian lập kế hoạch tài chính
05 năm, kế hoạch tài chính – ngân sách
nhà nước 03 năm và mẫu biểu lập các
báo cáo kế hoạch này.
Thông tư 69/2017/TT-BTC có hiệu lực
thi hành từ ngày 22/8/2017 và áp dụng
từ năm ngân sách 2017.

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ
TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH TÀI
CHÍNH – NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
03 NĂM 2018 – 2020
Đây là nội dung được hướng dẫn tại
Thông tư số 71/2017/TT-BTC do Bộ
trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày
13/7/2017.
Theo đó, Thông tư xác định yêu cầu của
việc xây dựng dự toán ngân sách nhà
nước năm 2018 như sau:
• Dự toán NSNN năm 2018 được
xây dựng theo đúng quy định của Luật
NSNN và các văn bản hướng dẫn Luật
về quy trình, thời hạn, thuyết minh cơ sở
pháp lý, căn cứ tính toán, giải trình; đảm
bảo phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5
năm 2016-2020, Kế hoạch tài chính 05
năm quốc gia giai đoạn 2016-2020, Kế
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn
2016-2020 đã được Quốc hội thông qua;
phù hợp với định hướng phát triển và
mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2018
theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn ảnh: Internet
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• Việc xây dựng dự toán thu, chi
NSNN năm 2018 phải theo đúng các
quy định của pháp luật về thu, chi và
quản lý thu, chi ngân sách; trên cơ sở
nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ
dự toán NSNN; quán triệt chủ trương
triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ
khâu lập dự toán.

Nguồn ảnh: Internet

• Các bộ, cơ quan trung ương và
các địa phương trên cơ sở đánh giá thực
hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội năm 2017, bám sát các mục tiêu,
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm
2018 và giai đoạn 2016-2020 của ngành,
lĩnh vực và địa phương, kế hoạch đầu tư
công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để
xác định nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng
thực hiện trong năm 2018; chủ động sắp
xếp thứ tự ưu tiên các nhiệm vụ chi theo
mức độ cấp thiết, khả năng triển khai các
nhiệm vụ, chương trình, dự án, đề án đã
được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên
cơ sở nguồn NSNN được phân bổ và các
nguồn huy động hợp pháp khác.
• Các bộ, cơ quan trung ương quản
lý ngành, lĩnh vực khi xây dựng dự toán
cần tính tới việc rà soát tổng thể các chế

độ, chính sách (nhất là các chính sách an
sinh xã hội) để bãi bỏ, hoặc lồng ghép
theo thẩm quyền, hoặc trình cấp có thẩm
quyền bãi bỏ, lồng ghép các chính sách
chồng chéo, trùng lắp, kém hiệu quả;
không đề xuất các chính sách làm giảm
thu ngân sách; chỉ đề xuất ban hành
chính sách làm tăng chi ngân sách khi
thật sự cần thiết và có nguồn đảm bảo;
chủ động dự kiến đầy đủ nhu cầu kinh
phí thực hiện các chính sách, chế độ,
nhiệm vụ mới đã được cấp có thẩm
quyền quyết định.
Dựa trên những yêu cầu này, Thông tư
hướng dẫn cụ thể việc xây dựng dự toán
thu ngân sách nhà nước, dự toán chi
ngân sách nhà nước, xây dựng báo cáo
các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân
sách, xây dựng dự toán ngân sách địa
phương.

Nguồn ảnh: Internet

Đối với việc lập kế hoạch tài chính –
NSNN 03 năm 2018 – 2020, yêu cầu của
việc lập kế hoạch như sau:
• Thực hiện đúng Nghị định
số 45/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy
định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05
năm và kế hoạch tài chính – NSNN 03
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năm và Thông tư số 69/2017/TTBTC ngày 7 tháng 7 năm 2017 của Bộ
Tài chính hướng dẫn lập kế hoạch tài
chính 05 năm và kế hoạch tài chính NSNN 03 năm.
• Các mục tiêu, nhiệm vụ về thu,
chi, bội chi và vay nợ từng năm trong
giai đoạn kế hoạch 2018-2020 cần bám
sát mục tiêu đề ra trong kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016-2020,
kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia giai
đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư công
trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã được
cấp có thẩm quyền quyết định và phù
hợp với mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của
bộ, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn 03
năm kế hoạch; đảm bảo nguyên tắc chỉ
ban hành chính sách chi thực sự cần thiết
và có nguồn lực đảm bảo, không ban
hành các chính sách thu làm giảm thu
ngân sách, trừ các chính sách thu phải
thực hiện theo các cam kết hội nhập.

NSNN năm 2018 làm cơ sở xác định kế
hoạch thu, chi NSNN cho 02 năm 2019
và năm 2020.

Nguồn ảnh: Internet

Trên nền tảng các yêu cầu này, Thông tư
cũng quy định cụ thể việc lập kế hoạch
thu NSNN, kế hoạch chi NSNN 03 năm
2018 – 2020.
Thông tư số 71/2017/TT-BTC có hiệu
lực thi hành kể từ ngày 25/8/2017.

NGÂN HÀNG
SỬA ĐỔI MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ
QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN VÀ
QUỸ BẢO ĐẢM AN TOÀN HỆ
THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN
DÂN

Nguồn ảnh: Internet

• Việc lập, báo cáo, tổng hợp và
trình kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm
2018-2020 được tiến hành đồng thời với
quá trình lập dự toán NSNN năm 2018,
sử dụng số dự kiến dự toán thu, chi

Nguồn ảnh: Internet
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Ngày 05/7/2017, Thống đốc Ngân hàng
Nhà nước ký ban hành Thông tư số
06/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung
một số điều của Thông tư số
03/2014/TT-NHNN ngày 23/01/2014
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
quy định về quỹ bảo đảm an toàn hệ
thống quỹ tín dụng nhân dân và Thông
tư số 04/2015/TT-NHNN ngày
31/3/2015 của Thống đốc Ngân hàng
Nhà nước quy định về quỹ tín dụng nhân
dân.
Theo đó, một số nội dung được sửa đổi
tại Thông tư 06/2017/TT-NHNN như
sau:
1. Sửa đổi quy định về việc trích nộp
Quỹ bảo toàn

Nguồn ảnh: Internet

❖ Mức phí trích nộp hằng năm bằng
0,08% dư nợ cho vay bình quân năm liền
kề trước kết thúc vào ngày 31/12 của
ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân
dân.
Dư nợ cho vay bình quân năm được tính
bằng tổng dư nợ cho vay (nhóm 1 và
nhóm 2 theo quy định về phân loại nợ

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) tại
thời điểm cuối mỗi tháng trong năm chia
cho số tháng phải tính thực tế. Riêng đối
với ngân hàng hợp tác xã, số dư nợ cho
vay tại thời điểm cuối mỗi tháng được
loại trừ phần dư nợ cho vay điều hòa vốn
đối với các quỹ tín dụng nhân dân thành
viên;

Nguồn ảnh: Internet

❖ Việc trích nộp Quỹ bảo toàn của
năm tài chính chỉ được thực hiện khi
tổng nguồn vốn hoạt động của Quỹ bảo
toàn trước khi trích nộp thấp hơn 1,5%
tổng tài sản có của hệ thống quỹ tín
dụngnhân dân.
Trường hợp, sau khi trích nộp Quỹ bảo
toàn của năm tài chính dẫn đến tổng
nguồn vốn hoạt động của Quỹ bảo toàn
cao hơn hoặc bằng 1,5% tổng tài sản có
của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân thì
Ngân hàng Hợp tác xã, Quỹ tín dụng
nhân dân vẫn thực hiện trích
nộp Quỹ bảo toàn đối với năm tài chính
đó;
❖ Số tiền trích nộp Quỹ bảo toàn
được hạch toán vào chi phí hoạt động
của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng
nhân dân.
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2. Sửa đổi, bổ sung một số quy định về
Quỹ tín dụng nhân dân, cụ thể:
❖ Sửa đổi, bổ sung điều kiện trở
thành thành viên của Quỹ tín dụng nhân
dân:
• Đối với cá nhân:
✓ Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở
lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ,
đăng ký thường trú trên địa bàn hoạt
động của quỹ tín dụng nhân dân;

➢ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình
sự, đang phải chấp hành bản án, quyết
định về hình sự của tòa án; người đã bị
kết án từ tội phạm nghiêm trọng trở lên
mà chưa được xóa án tích;
➢ Cán bộ, công chức, viên chức làm
việc ở những ngành, nghề có liên quan
đến bí mật nhà nước theo quy định của
pháp luật;
➢ Sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân
chuyên nghiệp trong các đơn vị lực
lượng vũ trang nhân dân;
➢ Các điều kiện khác theo quy định
của Điều lệ quỹ tín dụng nhân dân.
• Đối với hộ gia đình:

Nguồn ảnh: Internet

✓ Cán bộ, công chức, viên chức
đang làm việc tại các tổ chức, cơ quan
có trụ sở chính đóng trên địa bàn hoạt
động của quỹ tín dụng nhân dân. Thành
viên của quỹ tín dụng nhân dân là cán
bộ, công chức, viên chức không được
giữ các chức danh Chủ tịch và thành
viên Hội đồng quản trị; Trưởng ban và
thành viên Ban kiểm soát; Giám đốc,
Phó giám đốc; Kế toán trưởng và các
chức danh chuyên môn nghiệp vụ khác
trừ trường hợp pháp luật quy định;
✓ Không thuộc các đối tượng sau
đây:

✓ Là hộ gia đình có các thành viên
đăng ký thường trú trên địa bàn hoạt
động của quỹ tín dụng nhân dân; các
thành viên trong hộ có chung tài sản để
phục vụ sản xuất, kinh doanh dịch vụ
của hộ gia đình;

Nguồn ảnh: Internet

✓ Người đại diện của hộ gia đình
phải được các thành viên của hộ gia đình
ủy quyền đại diện bằng văn bản theo quy
định của pháp luật và phải đảm bảo các
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điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều
này.
❖ Sửa đổi, bổ sung quy định về hoạt
động cho vay của quỹ tín dụng nhân dân,
theo đó:
• Quỹ tín dụng nhân dân cho vay
đối với khách hàng là pháp nhân, cá
nhân không phải là thành viên, có tiền
gửi tại quỹ tín dụng nhân dân trên cơ sở
bảo đảm bằng số tiền gửi do chính
quỹ tín dụng nhân dân phát hành. Tổng
số tiền cho vay không được vượt quá số
dư của số tiền gửi tại thời điểm quyết
định cho vay và thời hạn cho vay không
được vượt quá thời hạn còn lại của
sổ tiền gửi.

Nguồn ảnh: Internet

• Quỹ tín dụng nhân dân cho vay
thành viên của hộ nghèo có đăng ký
thường trú trên địa bàn hoạt động của
quỹ tín dụng nhân dân trong trường hợp
hộ nghèo không phải là thành viên của
quỹ tín dụng nhân dân.

diện ký thỏa thuận cho vay với quỹ tín
dụng nhân dân. Hộ nghèo phải
được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê
duyệt. Quy trình, thủ tục, hồ sơ cho vay
các thành viên hộ nghèo thực hiện theo
chế độ tín dụng hiện hành áp dụng đối
với thành viên”.

Nguồn ảnh: Internet

Đồng thời, cũng theo quy định tại Thông
tư 06/2017/TT-NHNN, tại thời điểm
Thông tư này có hiệu lực thi hành, quỹ
tín dụng nhân dân chưa đảm bảo các quy
định về địa bàn hoạt động, tỷ lệ góp vốn
của một thành viên, thành viên đăng ký
thường trú ngoài địa bàn, tổng mức nhận
tiền gửi từ thành viên tại Thông tư này
phải xây dựng các phương án xử lý và
chủ động tổ chức thực hiện các biện
pháp xử lý để tuân thủ đúng quy định.
Những nội dung sửa đổi, bổ sung trên sẽ
có hiệu lực thi hành kể từ ngày
01/9/2017.

Trường hợp nhiều thành viên của hộ
nghèo cùng vay vốn thì các thành viên
của hộ nghèo cùng ký hoặc ủy quyền
cho một thành viên của hộ nghèo đại
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