
ựị/^Àỹtĩ 

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2016 

THÔNG Tư 
Hướng dẫn quản ỉý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án đẩy mạnh 

các hoạt động học tập suốt đòi trong công nhân lao động tại 
các doanh nghiệp đến năm 2020 

Căn cứ Nghị định sổ 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chỉnh phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định sổ 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngậy 13 thảng 12 năm 2013 của Chỉnh 
phủ qưy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức của Bộ Tài chỉnh; 

Thực hiện Quyết định sổ 231/QĐ-TTg ngày 13 thảng 02 năm 2015 của 
Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt Đe án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời 
trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng 
kinh phí thực hiện Đe án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong cóng 
nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020. 

Điều lể Pham vỉ điều chỉnh 

1. Thông tư này hướng dẫn CỊUẩn lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án 
đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh 
nghiệp đến năm 2020 theo Quyết định số 231/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 
2015 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây viết tắt là Đề án). 

2. Thông tư này không điều chỉnh đối với nguồn vốn đầu tư phát triển. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Đối tượng áp dụng là các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan đến quản 
lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đe án. 

Điều 3. Nguồn kỉnh phí thực hiện 

1. Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí thực hiện Đe án theo nhiệm vụ 
được giao cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo phân cấp cúa Luật 
ngân sách nhà nước; hỗ trợ công đoàn các cấp theo quy định tại khoản 2 Điều 8 

Bộ TÀI CHÍNH 

Số: 68/2016/TT-BTC 



Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết về tài chính công đoàn. 

2. Nguồn tài chính công đoàn bảo đảm kinh phí hoạt động của Đề án cho 
cơ quan công đoàn các cấp. 

3 ề Nguồn kinh phí đóng góp của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. 

Điều 4ễ Nội dung và mức chi từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ 

1. Chi thực hiện nghiên cứu, khảo sát về tình hình, nhu cầu học tập của 
công nhân lao động tại một số tỉnh, thành phố tập trung nhiều khu công nghiệp, 
khu chế xuất, khu kinh tế để có các hình thức, biện pháp tuyên truyền phù hợp, 
hiệu quả: Nội dung chi và mức chi thực hiện theo quy định của pháp luật về quản 
lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê. 

2. Chi công tác tuyên truyền, gồm: 

a) Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành: 
Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 
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 quyết 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; 

b) Sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình, phát hành ấn phẩm, sản 
phẩm truyền thônp và tài liệu phục vụ cho hoạt động tuỵên truyền: Thủ trưởng cơ 
quan, đơn vị quyết định lựa chọn nội dung, hình thức ấn phẩm, sản phẩm truyền 
thông trên cơ sở dự toán được giao và thực hiện theo hình thức đặt hàng, giao kế 
hoạch theo quy định tại Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 
2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; 

c) Tổ chức các hoạt động tu vấn, truyền thông, diễn đàn về công tác gia 
đình, chăm sóc nuôi dạy con, bảo vệ sức khỏe, phòng chổng tệ nạn xã hội cho nữ 
công nhân: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định ché độ 
công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước 
và đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây viết tắt là Thông tư số 97/2010/TT-BTC). 

3Ể Chi hỗ trợ tổ chức các lóp học xóa mù chữ và phổ cập tiểu học cho công 
nhân lao động là người dân tộc thiểu số, công nhân lao động nghèo tại doanh 
nghiệp; tổ chức lớp bổ túc văn hóa, bồi dưỡng nhận thức về chính trị, kiến thức 
pháp luật, ngoại ngữ, tin học cho công nhân lao động: 

a) Chi hỗ ừợ học phẩm, tài liệu học tập: Nội dung và mức chi áp dụng theo 
quy định về hỗ trợ học phẩm cho học sinh trung học cơ sở tại khoản 6 Điều 2 
Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2009 của 
Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số chế độ tài chính đối vói 
học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc. 
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b) Chi trả thù lao đối với giáo viên: 

- Đối với giáo viên thuộc biên chế ngành giáo dục, mức chi thù lao tính theo 
số giờ thực dạy vượt định mức giờ chuẩn và được thanh toán trả lương làm thêm 
giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC 
ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ 
sở giáo dục công lập. 

- Đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động của ngành giáo 
dục nếu có đủ tiêu chuẩn và năng lực giảng dạy, tình nguyện tham gia giảng dạy 
các lớp xóa mù chữ và phổ cập giáo dục thì thực hiện ký hợp đồng với đơn vị 
được giao tổ chức mở lớp, mức chi thù lao theo hợp đồng tương đương với mức 
lương giáo viên trong biên chế có cùng trình độ đào tạo, thâm niên công tác dạy 
cùng cấp học, lớp học đã được xếp lương theo quy định tại Nghị định sổ 
204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ. 

4. Chi hỗ trợ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện chương trình đối thoại với 
người sử dụng lao động: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông 
tư so 97/2010/TT-BTC 

5. Chi hỗ trợ tổ chức thi tay nghề, thợ giỏi hàng năm cho công nhân lao 
động tại các doanh nghiệp: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại 
Thông tư liên tịch sô 43/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 14 tháng 3 năm 
2012 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định nội dung 
và mức chi hoạt động thi tay nghề các cấp. 

6. Chi thỉ đua, khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong triển khai thực hiện Đề án theo quyết định của cấp có thẩm quyền: Nội 
dung và mức chi thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng. 

7. Chi tổ chức sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án và đánh giá 
mô hình "Điểm học tập, sinh hoạt văn hóa": Nội dung và mức chi thực hiện theo 
quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC. 

Điều 5. Nội dung và mức chi từ nguồn tài chính công đoàn 

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, ữách nhiệm của công đoàn các cấp, 
người sử dụng lao động, công nhân lao động nhằm xóa mù chữ, bổ túc văn hóa, bồi 
dưỡng nâng cao nhận thức vê chính trị, học vân, chuyên môn, kỹ năng nghê nghiệp. 

2. Biên soạn tài liệu, chương trình, giáo trình. 

3. Tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng tuyên truyền, vận động người sử 
dung lao động, công nhân lao động tham gia các hoạt động học tập suốt đời cho 
cán bộ công đoàn làm công tác tuyên truyềnễ 

4. Tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động. 
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5. Các nội dung chi quy định tại Điều này thực hiện theo chế độ chi tiêu 
tài chính của Nhà nước đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và 
quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

Điều 6. Nội dung và mức chỉ từ nguồn đóng góp của các cá nhân, tể 
chức, doanh nghiệp 

1 ẽ Chi xây dựng tủ sách học tập tại các doanh nghiệp phục vụ công nhân 
lao động. 

2. Chi xây dựng mô hình "Điểm học tập, sinh hoạt văn hóa" tại các khu 
công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chất xuất, khu kinh tế. 

3. Chi cho công tác đào tạo và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình 
độ, kỹ năng nghề nẹhiệp cho người lao động, đào tạo cho người lao động trước 
khi chuyển làm nghề khác thuộc doanh nghiệp. 

4. Trường hợp, doanh nghiệp ửrnh lập Quỹ Khuyến khích học tập nâng 
cao tay nghề công nhân lao động: 

Nội dung chi thực hiện theo Điều lệ hoạt động của Quỹ Khuyến khích học 
tập nâng cao tay nghề công nhân lao động, trong đó có chi hỗ ừợ trao tặng học 
bổng, khen thưởng cho công nhân lao động tích cực có thành tích cao ừong học tập 
nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp. 

5. Các nội dung chi quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều này thực hiện theo 
thỏa thuận của nhà tài trợ hoặc văn bản ký kết giữa đơn vị với nhà tài trợ. 
Trường hợp nhà tài trợ và đơn vị chưa có thỏa thuận thi thủ trưởng cơ quan, đcm 
vị căn cứ vào các quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan để thực hiện. 

Điều 7. Lập, phân bổ dự toán, quản lỷ và quyết toán 

Việc lập, chấp hành dự toán, hạch toán kế toán và quyết toán thực hiện 
theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng 
dẫn Luật. Ngoài ra, Thông tư này hướng dẫn bổ sung như sau: 

1. Hàng năm, cùng thời gian quy định về lập dự toán ngân sách nhà nước, 
cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung của Đe án lập dự 
toán kinh phí và tổng hợp chung trong dự toán thu, chi ngân sách của cơ quan, 
đơn vị, gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền 
quyết định theo quy định của pháp luật về lập và phân bổ dự toán ngân sách nhà 
nước và Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn. 

2. Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho Đề án phải được sử dụng 
đúng mục đích, đúng chế độ của Nhà nước và quy định tại Thông tư này. 
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3. Cơ quan, đom vị được giao dự toán kinh phí ngân sách nhà nước thực 
hiện các nội dung của Đe án phải mở sổ kế toán để ghi chép, hạch toán và tống 
hợp trong quyết toán ngân sách hàng năm của các cơ quan, đơn vị theo quy định 
của pháp luật về kế toán, thống kê, báo cáo quyết toán. Các khoản chi ngân sách 
nhà nước thực hiện Đề án được hạch toán, quyết toán vào loại, khoản, mục và 
tiểu mục tương ứng theo quy định Mục lục Ngân sách nhà nước hiện hành. 

Điều 8. Hiêu lưc thi hành • • 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 

Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu tại Thông tư 
này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản khác thì thực hiện theo 
văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướngjnấc, đề nghị phản ánh kịp thời về 
Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./. n 

Noi nhận: 
- Thù tướng, các Phó Thủ tướng Chính phù; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban cùa Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
-Văn phòng Chủ t ịch nước;  
- Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Ngân hàng Chính sách Xã hội; 
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 
- ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan Trung ương cùa các đoàn thể; 
- Sở Tài chính, KBNN, LĐLĐ tình, TP trực thuộc TW; 
- Cục Kiểm ứa văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 
- Công báo, Cổng TTĐT Chính phù; 
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, HCSN. (330b) 

KT. Bộ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

Quang Hải 
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