Th tc kiêm soat cam kêt chi ngân sach nha nc qua Kho bac
Nha nc cp huyn theo Quyt nh s 3105/Q-BTC ngày 04/12/2014
ca B trng B Tai chinh
Ban hành theo Quyt nh s 3105/Q-BTC ngày 04/12/2014 ca B trng B Tai chinh.
(1) Th tc kiêm soat cam kêt chi ngân sach nha nc qua Kho bac Nha nc
a) Trình t thc hin:
Bc 1: Ch u t, n v d toán gi hp ng kèm theo ngh cam kt chi n KBNN ni giao dch.
Bc 2: Kho bc Nhà nc kim tra tinh y hp l cua h s, tài liu va thông báo ý kin chp thun hoc t chi cam kt
chi ti n vi.
b) Cách thc thc hin:
- ôi vi chi thng xuyên:
+Trng hp n vi d toan co giao diên vi TABMIS: Gi ê nghi cam kêt chi hoc iêu chinh cam kêt chi ên
Kho bac Nha nc thông qua chng trinh giao diên gia phân mêm kê toan cua n vi vi TABMIS va gi hp
ông mua sm hang hoa, dich vu ti Kho bc Nhà nc cp huyên trc tiêp hoc theo phng thc d liêu iên t
(trng hp ã thit lp cng thông tin in t).
+Trng hp n vi d toan không co giao diên vi TABMIS: Trc tip ti Kho bc Nhà nc câp huyên.
- ôi vi chi âu t: Trc tip ti Kho bc Nhà nc cp huyên.
c) Thành phn, s lng h s:
* Thanh phân hô s
- H s cam kt chi:
+ Hp ng mua bán hàng hoá, dch v (có giá tr t 100 triu ng tr lên i vi chi thng xuyên; t 500 triu ng tr
lên i vi chi u t);
+ Giây ngh cam kt chi.
- Trng hp iu chnh cam kt chi và hp ng: n v d toán, ch u t gi yêu cu iu chnh cam kt chi hoc iu chnh
hp ng (hp ng nhiu nm i vi chi thng xuyên hoc hp ng chi u t) n Kho bc Nhà nc ni giao dch
- Trng hp hy cam kt chi: n v d toán, ch u t hoc c quan nhà nc có thm quyn có vn bn nêu rõ lý do và
s cam kt chi hoc mã s hp ng (hp ng nhiu nm trong chi thng xuyên hoc hp ng chi u t) c qun lý ti
TABMIS cn hu n Kho bc Nhà nc ni giao dch.
* Sô lng hô s: 01 (bô).
d) Thi hn x lý h s:
- Trong vòng 05 ngày làm vic k t khi ký hp ng mua bán hàng hóa, dch v có giá tr hp ng t mc quy
nh, n v d toán hoc ch u t phi gi hp ng kèm theo ngh cam kt chi n KBNN ni giao dch.

- Trong phm vi 02 ngày làm vic k t khi nhn c ngh ca n v d toán hoc ch u t, KBNN phi thông báo ý
kin chp thun hoc t chi cam kt chi cho n v giao dch c bit.
e) i tng thc hin th tc hành chính: T chc.
g) C quan thc hin th tc hành chính:
- C quan có thm quyn quyt nh: Kho bc Nhà nc cp huyên.
- C quan trc tip thc hin th tc hành chính: Kho bc Nhà nc cp huyên.
h) Kt qu thc hin th tc hành chính: Chp nhn cam kt chi/t chi cam kt chi.
i) Phí, l phí: Không.
k) Tên mu n, mu t khai:
- Giy ngh cam kt chi hoc iu chnh cam kt chi theo mu s 01 hoc 02 ban hành ti Thông t s
113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008. (Hin nay KBNN thay mu 01, 02 bng mu C2-12, C2- 13. Bm
vào link ti mu v).
- Giy ngh hy cam kt chi theo mu s 03 ban hành ti Thông t s 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008.
- Giy t chi chp thun ghi nhn cam kt chi vào TABMIS theo mu s 04 ban hành ti Thông t s
113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008.
- Thông báo chp thun ghi nhn hp ng nhiu nm trong chi thng xuyên và hp ng chi u t ti TABMIS theo
mu s 05 ban hành ti Thông t s 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008.
l) Yêu cu, iu kin thc hin th tc hành chính:
- ngh cam kt chi ca n v d toán hoc ch u t phi y các ch tiêu thông tin theo mu quy nh và m bo tính
pháp lý, c th:
+ Du, ch ký ca n v d toán, ch u t trên h s phi phù hp vi mu du, ch ký ã ng ký vi Kho bc Nhà nc. Trng
hp n v d toán gi ngh cam kt chi hoc iu chnh cam kt chi n Kho bc Nhà nc thông qua chng trình giao
din, thì phi m bo các nguyên tc nêu ti im 1.3 khon 1 mc II Thông t s 113/2008/TT-BTC.
+ Hp ng mua bán hàng hoá, dch v tuân th quy trình, th tc v mua sm u thu, ch nh thu theo quy nh
hin hành;
+ Ni dung thanh toán ca hp ng mua bán hàng hoá, dch v phi m bo có trong d án u t ã c cp có thm
quyn phê duyt (i vi chi u t).
- S tin ngh cam kt chi không vt quá d toán còn c phép s dng.
- Trng hp d toán và phng án phân b d toán ngân sách nhà nc cha c c quan nhà nc có thm quyn
quyt nh hoc phi iu chnh d toán ngân sách nhà nc theo quy nh, thì Kho bc Nhà nc thc hin kim soát
cam kt chi trên c s d toán tm cp hoc d toán c iu chnh ca n v d toán.
- Trng hp chi ng trc d toán ngân sách nhà nc nm sau, thì Kho bc Nhà nc thc hin kim soát cam kt
chi trên c s d toán ng trc ca n v d toán hoc ch u t.
- ngh cam kt chi nm ngân sách hin hành ca n v d toán hoc ch u t phi gi n Kho bc Nhà nc chm nht
n ht ngày 30/12 nm hin hành.

m) Cn c pháp lý ca th tc hành chính:
- Thông t sô 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 cua Bô Tai chinh hng dn qun lý và kim soát cam
kt chi ngân sách nhà nc qua Kho bc Nhà nc.

