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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ TÀI CHÍNH 

 
Số :           /STC-TCHCSN 

Về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng 

kinh phí cho công tác đào tạo, bồi 

dưỡng viên chức 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

Đồng Nai, ngày         tháng         năm 2022 

 

Kính gửi: - Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

 

 Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính  

(sau đây gọi tắt là Thông tư số 36/2018/TT-BTC) về Hướng dẫn việc lập dự 

toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

 Căn cứ Nghị quyết số 180/2019/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 của HĐND 

tỉnh (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 180/2019/NQ-HĐND) và Nghị quyết số 

32/2020/NQ-HĐND ngày 4/12/2020 của HĐND tỉnh (sau đây gọi tắt là Nghị 

quyết số 32/2020/NQ-HĐND) về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 

số 180/2019/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai; 

 Thực hiện Quyết định số 4726/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 32/2020/NQ-HĐND ngày 

04/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 180/2019/NQ-

HĐND ngày 29/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

 Hiện nay, Bộ Tài chính đang có văn bản đề nghị địa phương có ý kiến dự 

thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2018/TT-BTC. Tuy nhiên, trong 

quá trình thực hiện theo Thông tư số 36/2018/TT-BTC, Nghị quyết số 

180/2019/NQ-HĐND, Nghị quyết số 32/2020/NQ-HĐND, một số đơn vị báo 

cáo gặp khó khăn, vướng mắc. 

 Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Tài chính hướng dẫn1 về việc 

quản lý, sử dụng kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai (Trường hợp các Đề án/Dự án có văn bản hướng dẫn riêng thì 

thực hiện theo quy định tại các văn bản hướng dẫn của Đề án/ Dự án đó). Cụ thể 

như sau:  

 1. Về nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức: 

 Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức được đảm bảo từ nguồn tài chính 

của đơn vị sự nghiệp công lập, đóng góp của viên chức và các nguồn khác theo 

quy định của pháp luật. 

                                              
1 Sở Tài chính có công văn số 2761/STC-TCHCSN ngày 19/5/2022 về việc phối hợp góp ý dự thảo Hướng dẫn 

quản lý, sử dụng kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức và đã tổng hợp được ý kiến của 28 đơn vị 



2 
 

 

 2. Nội dung chi, mức chi đào tạo, bồi dưỡng viên chức: 

 - Đối với nội dung chi đào tạo, bồi dưỡng viên chức: căn cứ theo quy định 

tại Điều 4 Thông tư số 36/2018/TT-BTC. 

 - Đối với mức chi đào tạo, bồi dưỡng viên chức: Căn cứ nguồn lực tài 

chính bố trí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức tại cơ quan, đơn vị; căn 

cứ theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 180/2019/NQ-HĐND (trong trường 

hợp các nội dung khác liên quan không quy định tại Nghị quyết số 

180/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 32/2020/NQ-HĐND thì thực hiện theo 

Thông tư số 36/2018/TT-BTC). Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập quyết 

định mức chi đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức phù hợp với quy định của 

pháp luật về cơ chế tài chính của đơn vị mình. 

3. Lập, phân bổ dự toán, quản lý, quyết toán kinh phí đào tạo, bồi 

dưỡng đối với viên chức: 

Căn cứ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng viên chức tại cơ quan, đơn vị; căn cứ 

nội dung chi, mức chi theo hướng dẫn trên; thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp xây 

dựng dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức tổng hợp trong dự toán chi 

thường xuyên của cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 

và các văn bản quy phạm pháp luật quy định cơ chế tài chính đối với đơn vị sự 

nghiệp công lập theo lĩnh vực hoạt động. 

Việc phân bổ, quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức thực hiện 

theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật quy định về cơ chế tài 

chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo từng lĩnh vực hoạt động.  

Trên đây là hướng dẫn của Sở Tài chính về việc quản lý, sử dụng kinh phí 

cho công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức, đề nghị các đơn vị nghiên cứu thực 

hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc phát sinh đề 

nghị có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Tài chính để kịp thời tổng hợp báo cáo 

xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BGĐ Sở; 

- Lưu VT, TCHCSN. 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặng Thị Kim Thắm 
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