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

Số: 63 /2020/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020 

THÔNG Tư 
Hưóng dẫn lập dự toán, quản iý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện 
các nhiệm vụ, hoạt động của Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả 

hoạt động giám định tư pháp 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 thảng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 thảng 12 năm 2016 của 
Chính phủ hướng dẫn một sổ Điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định sẻ 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cẩu tố chức của Bộ 
Tài chính; 

Thực hiện Quyết định sổ 250/QĐ-TTg ngày 28 thảng 02 năm 2018 của Thủ 
tướng Chỉnh phủ phê duyệt Đe án tiếp tục đối mới và nâng cao hiệu quả hoạt động 
giám định tư pháp; 

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

Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư hướng dẫn lập dự toán, quản 
lý, sử dụng và quyêt toán kình phí thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của Đe án 
tìêp tục đôi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định về lập dự toán, quản lý, sử đụng và quyết toán 
nguồn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ, hoạt 
động tại Quyểt định số 250/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động 
giám định tư pháp (sau đây gọi là Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả 
hoạt động giám định tư pháp). 
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2. Đối tượng áp dụng 
Đối tượng áp dụng của Thông tư là các ca quan, đơn vị cỏ trách nhiệm 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của Đề án tiếp tục đổi mới và nâng 
cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp theo quy định. 

Điều 2ẳ Nguồn kinh phí thưc hiện các nhiệm vụ, hoạt động của Đe án 
tiếp tuc đổi mói và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp 

Kinh phí triển khai thực hiện Đe án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả 
hoạt động giám định tư pháp thực hiện theo quy định tại Khoản 3 mục V Quyết 
định số 250/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Đe án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp. 
Thông tư này hướng dân vê nguôn ngân sách nhà nước (chi thường xuyên) đê 
thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của Đe án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu 
quả hoạt động giám định tư pháp như sau: 

1. Ngân sách trung ương bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động giao 
cho các bộ, ngành, cơ quan ở trung ương. 

2. Ngân sách địa phương bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động 
thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong ngân sách 
thường xuyên hằng năm của địa phương theo quy định. 

Điều 3. Nội dung và mức chỉ thực hiên nhiệm vụ, hoạt động của Đề án 
tiếp tục đổi mói và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp 

1. Nghiên cứu, rà soát, xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
được giao tại Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định 
tư pháp 

Thực hiện theo quy định tại quy định tại Thông tư sổ 338/2016/TT-BTC 
ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử 
dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng 
văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

2. Chi sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất; chi mua 
sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ giám định 

Chi sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất; chi mua sắm 
trang thiết bị, phương tiện phục vụ giám định thực hiện theo quy định của pháp luật 
về quản lý, sử dụng tài sản công, đấu thầu, xây dựng, công nghệ thông tin. 

3. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp lý, nghiệp vụ giám 
định cho đội ngũ người giám định tư pháp và đội ngũ người tiến hành tố tụng 

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 
3 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử đụng và 
quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 
viên chức. 
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4. Sơ kết, tổng kết tình hình tổ chức, hoạt động giám định tư Ị>háp, việc 
thực hiện nhiệm vụ của các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan tiên hành tố 
tụng về giám định tư pháp, tổ chức họp giao ban liên ngành để thông tin, đánh 
giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương và kịp thời tháo 
gỡ các vướng mắc, khó khăn về giám định tư pháp 

Thực hiện theo quy định tại Thông tư sổ 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. 

5. Các khoản chi phí cần thiết khác phục vụ triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ, hoạt động của Đe án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động 
giám định tư pháp 

Thực hiện chi theo hóa đom, chứng từ hợp pháp theo quy định hiện hành 
và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao. 

Điều 4. Lập, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí 

Việc lập, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí triển khai các nhiệm 
vụ, hoạt động của Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám 
định tư pháp thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về ngân sách nhà 
nước và pháp luật về kế toán. Thông tư này hướng dẫn cụ thể như sau: 

1. Lập dự toán 

Căn cứ kế hoạch triển khai Đe án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả 
hoạt động giám định tư pháp tại các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa 
phương; căn cứ chế độ chi tiêu hiện hành; các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán 
kinh phí triên khai nhiệm vụ, hoạt động của Đê án tiêp tục đôi mới và nâng cao 
hiệu quả hoạt động giám định tư pháp và tổng hợp chung trong dự toán chi 
thường xuyên của cơ quan, đơn vị; gửi cơ quan chủ quản cẩp trên trực tiếp tổng 
hợp, ệửi đon vị dự toán cấp I để gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp trình 
các câp có thâm quyên theo quy định của pháp luật vê ngân sách nhà nước. 

2. Chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ, hoạt 
động của Đê án tiêp tục đôi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư 
pháp 

a) Kinh phí thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của Đe án tiếp tục đổi mới và 
nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp được bố trí trong dự toán chi 
ngân sách nhà nước của các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương theo phân 
cấp ngân sách hiện hành; 

b) Căn cứ số kinh phí được giao, các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa 
phương thực hiện phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của Đe án 
tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp theo quy 
định của pháp luật về ngân sách nhà nước; 

c) Việc quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ, hoạt động Đề án tiếp tục 
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đôi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp thực hiện theo quy 
định của pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật về kế toán. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2020. 

2. Khi các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại 
Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng 
theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó. 

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, 
địa phương phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyêt./. 

Nơi nhận; 
- Ban Bí thư trung ucmg Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tổi cao; 
- Toà án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 
- UBND các tinh, thành phố trực thuộc trung ương; 
- Cơ quan Trung ương các Hội, Đoàn thê; 
- Sở Tài chính, KBNN các tĩnh, thành phố trực thuộc trung 
ương; 
- Cục Kiểm tra văn bản- Bộ Tư pháp; 
- Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; 
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VTị HCSN (250 bản). &p 

KTế Bộ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

Hoàng Anh Tuấn 


