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BỘ TÀI CHÍNH

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

Số: 85/2012/TT-BTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2012

THÔNG TƯ
Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính
đối với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2003 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Chính
phủ về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng;
Căn cứ Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính
phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;
Thực hiện Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng
Chính phủ ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp;
Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo
vệ và phát triển rừng như sau:
Điều 1. Quy định chung
1. Thông tư này hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ và
phát triển rừng Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định
thành lập và quản lý (sau đây gọi là Quỹ Trung ương); Chủ tịch Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh quyết định thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh (sau đây gọi
là Quỹ cấp tỉnh),
Đối với những xã có rừng và có nguồn thu theo quy định tại khoản 1 và các
điểm b, c, d khoản 3 của Điều 3 Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg, được thành lập
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp xã (sau đây gọi là Quỹ cấp xã); Chủ tịch Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp xã theo
quy định.
2. Quỹ là đơn vị hạch toán độc lập, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước
(để nhận các khoản kinh phí do Ngân sách Nhà nước cấp, các khoản đóng góp bắt
buộc theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 05/2008/NĐ-CP, khoản 3 của Điều 3
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Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg và các khoản kinh phí có nguồn gốc từ ngân sách
nhà nước), Ngân hàng thương mại.
Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, nhưng phải bảo toàn vốn nhà
nước cấp ban đầu; Quỹ phải đảm bảo công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục
đích và phù hợp với quy định của pháp luật;
3. Quỹ thực hiện chế độ quản lý tài chính theo quy định tại Thông tư này và
các văn bản pháp luật có liên quan;
4. Hội đồng quản lý Quỹ Trung ương chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Hội đồng quản lý Quỹ cấp tỉnh, cấp xã chịu
trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan quản lý Nhà
nước về việc chấp hành chế độ quản lý tài chính.
Điều 2. Quy định về nguồn tài chính của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng
1. Quỹ Trung ương
a) Ngân sách Trung ương hỗ trợ ban đầu khi thành lập 100 tỷ đồng và cấp
trong 2 năm;
b) Nguồn tài chính ủy thác:
- Tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng theo quy định tại Nghị định số
99/2010/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn;
- Tiền ủy thác của các tổ chức quốc tế; tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước
theo hợp đồng ủy thác liên quan đến bảo vệ và phát triển rừng;
c) Tài trợ đóng góp tự nguyện của các tổ chức quốc tế; tổ chức và cá nhân
trong nước và ngoài nước;
d) Kinh phí các chương trình, dự án có quy định hoàn trả nộp Quỹ;
đ) Lãi tiền gửi các tổ chức tín dụng;
e) Các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
2. Quỹ cấp tỉnh
a) Ngân sách địa phương hỗ trợ ban đầu khi thành lập Quỹ. Mức hỗ trợ cụ thể
do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;
b) Nguồn tài chính ủy thác:
- Tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng theo quy định tại Nghị định số
99/2010/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn;
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- Tiền ủy thác của các tổ chức quốc tế; tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước
theo hợp đồng ủy thác liên quan đến bảo vệ và phát triển rừng;
c) Các khoản đóng góp bắt buộc theo quy định tại Điều 10 Nghị định số
05/2008/NĐ-CP ngày 14/01/2008 của Chính phủ về Quỹ bảo vệ và Phát triển
rừng; gồm:
- Đóng góp của các chủ rừng khi còn khai thác, kinh doanh gỗ trong những
trường hợp sau: Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao rừng sản xuất không thu tiền
sử dụng đất; Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao rừng sản xuất có thu tiền sử
dụng rừng hoặc nhận chuyển nhượng rừng nhưng tiền sử dụng rừng, tiền chuyển
nhượng rừng đã trả có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; Hộ gia đình, cá nhân
được giao rừng sản xuất không thu tiền sử dụng rừng.
- Đóng góp của cơ sở kinh doanh cảnh quan, nghỉ dưỡng, dịch vụ sinh thái môi trường rừng.
- Đóng góp từ các dự án đầu tư phải khai thác rừng để giải phóng mặt bằng và
có yêu cầu phải trồng lại rừng nhưng không có điều kiện.
Mức đóng góp, đối tượng đóng góp, đối tượng được miễn giảm; cơ quan, tổ
chức chịu trách nhiệm tổ chức thu các khoản đóng góp theo quy định của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn.
d) Tài trợ đóng góp tự nguyện của các tổ chức quốc tế; tổ chức và cá nhân
trong nước và ngoài nước;
đ) Kinh phí các chương trình, dự án có quy định hoàn trả nộp Quỹ;
e) Quỹ Trung ương hỗ trợ;
g) Lãi tiền gửi các tổ chức tín dụng;
h) Các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
3. Quỹ cấp xã
a) Ngân sách địa phương hỗ trợ để đảm bảo chi thường xuyên cho công tác quản lý
bảo vệ rừng theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg;
b) Thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ
rừng và quản lý lâm sản thuộc thẩm quyền xử phạt của Ủy ban nhân dân cấp xã,
nộp ngân sách theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 40 Nghị định số 99/2009/NĐ-CP
ngày 02 tháng 11 năm 2009 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản
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lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản sau khi trừ các khoản chi theo quy định
hiện hành của Nhà nước, địa phương cấp lại cho Quỹ bảo vệ rừng cấp xã;
c) Hỗ trợ của các chủ rừng khi khai thác, kinh doanh gỗ, lâm sản; các tổ chức,
cá nhân kinh doanh cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái và các tổ chức cá
nhân trong nước, ngoài nước khác;
d) Các khoản thu khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Nội dung chi của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng
1. Quỹ Trung ương
a) Chi thực hiện nhiệm vụ ủy thác:
- Chi trả tiền ủy thác dịch vụ môi trường rừng theo quy định tại Nghị định số
99/2010/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn;
- Chi thực hiện các nhiệm vụ ủy thác theo hợp đồng ủy thác khác;
Nguồn vốn nhận ủy thác theo nhiệm vụ được giao, hợp đồng ủy thác phải được
theo dõi, quản lý riêng. Hàng năm (hoặc kết thúc hợp đồng ủy thác), Quỹ có trách
nhiệm quyết toán với người ủy thác (hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý)
theo quy định.
b) Chi hỗ trợ cho các chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án;
Căn cứ vào nguồn tài chính của Quỹ Trung ương, nội dung các chương trình,
dự án hoặc các hoạt động phi dự án (gọi chung là nhiệm vụ) để xem xét hỗ trợ kinh
phí thực hiện các nhiệm vụ cho phù hợp, bao gồm:
- Hỗ trợ kinh phí để chống chặt phá rừng và sản xuất, kinh doanh, vận chuyển
lâm sản trái phép;
- Tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ
và phát triển rừng;
- Thử nghiệm và phổ biến nhân rộng mô hình bảo vệ và phát triển rừng, quản
lý rừng bền vững;
- Thử nghiệm, ứng dụng giống cây lâm nghiệp mới;
- Hỗ trợ trồng cây phân tán;
- Phát triển lâm sản ngoài gỗ trên đất lâm nghiệp;
- Đào tạo nguồn nhân lực cho việc bảo vệ và phát triển rừng đến cấp tỉnh;
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Trình tự, thủ tục, điều kiện, đối tượng được hỗ trợ không hoàn lại toàn phần hoặc
một phần vốn; mức hỗ trợ, thời gian hoàn trả khoản hỗ trợ, các trường hợp được xét
miễn, giảm khoản kinh phí phải hoàn trả của từng nhiệm vụ theo quy định của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
c) Hỗ trợ Quỹ cấp tỉnh: Trên cơ sở đề nghị của Quỹ cấp tỉnh, căn cứ vào nguồn
tài chính của Quỹ Trung ương, Hội đồng quản lý Quỹ Trung ương xem xét trình
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ cho Quỹ cấp tỉnh thực hiện chương
trình, dự án thuộc nhiệm vụ của địa phương.
2. Quỹ cấp tỉnh
a) Chi thực hiện nhiệm vụ ủy thác:
- Chi trả tiền ủy thác dịch vụ môi trường rừng theo quy định tại Nghị định số
99/2010/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn;
- Chi thực hiện các nhiệm vụ ủy thác theo hợp đồng ủy thác khác;
Nguồn vốn nhận ủy thác theo nhiệm vụ được giao, hợp đồng ủy thác phải được
theo dõi, quản lý riêng. Hàng năm (hoặc kết thúc hợp đồng ủy thác), Quỹ có trách
nhiệm quyết toán với người ủy thác (hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý)
theo quy định.
b) Chi hỗ trợ cho các chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án;
Căn cứ vào nguồn tài chính của Quỹ cấp tỉnh, nội dung các chương trình, dự
án hoặc các hoạt động phi dự án (gọi chung là nhiệm vụ) Quỹ xem xét hỗ trợ kinh
phí thực hiện các nhiệm vụ cho phù hợp, bao gồm:
- Hỗ trợ kinh phí để chống chặt phá rừng và sản xuất, kinh doanh, vận chuyển
lâm sản trái phép;
- Tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ
và phát triển rừng;
- Thử nghiệm và phổ biến nhân rộng mô hình bảo vệ và phát triển rừng, quản
lý rừng bền vững;
- Thử nghiệm, ứng dụng giống cây lâm nghiệp mới;
- Hỗ trợ trồng cây phân tán;
- Phát triển lâm sản ngoài gỗ trên đất lâm nghiệp;
- Đào tạo nguồn nhân lực cho việc bảo vệ và phát triển rừng ở cơ sở.
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Trình tự, thủ tục, điều kiện, đối tượng được hỗ trợ không hoàn lại toàn phần hoặc
một phần vốn; mức hỗ trợ, thời gian hoàn trả khoản hỗ trợ, các trường hợp được xét
miễn, giảm khoản kinh phí phải hoàn trả của từng loại chương trình, dự án hoặc các
hoạt động phi dự án theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền.
3. Quỹ cấp xã
- Chi thường xuyên cho công tác quản lý bảo vệ rừng, quy định tại khoản 1 Điều 3
Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg;
- Chi xăng, dầu cho phương tiện tuần tra, kiểm tra rừng;
- Bồi dưỡng cho những người được huy động để ngăn chặn chống chặt phá rừng
và chữa cháy rừng; hỗ trợ cho những người được huy động tham gia ngăn chặn,
chống chặt phá rừng và chữa cháy rừng bị tai nạn;
- Bồi dưỡng làm đêm, làm thêm giờ, công tác kiêm nhiệm;
- Phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật và tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ
quản lý bảo vệ rừng;
- Hội nghị, hội thảo sơ kết tổng kết và công tác thi đua khen thưởng;
- Chi khác (nếu có).
Điều 4. Quy định về quản lý tài chính đối với công tác điều hành của Quỹ
1. Quỹ Trung ương
a) Nguồn kinh phí hoạt động của bộ máy Quỹ:
- Nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ ủy thác dịch vụ môi trường rừng theo
quy định tại Nghị định số 99/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn;
- Phí ủy thác theo hợp đồng ủy thác;
- Lãi tiền gửi kinh phí hoạt động bộ máy quỹ;
- Nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
b) Chi hoạt động của bộ máy Quỹ:
- Chi hoạt động thường xuyên:
Chi quản lý: Chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp cho thành viên Hội đồng
quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ, Ban điều hành Quỹ; Chi về cước phí bưu điện và
truyền tin; Chi xăng, dầu, điện, nước; Chi công tác phí, hội nghị; Chi sửa chữa thường
xuyên tài sản theo quy định hiện hành của Nhà nước.
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Chi hoạt động nghiệp vụ: Chi thẩm định chương trình, dự án; Chi phí dịch vụ thanh
toán; Chi kiểm tra; chi thông tin, tuyên truyền, quảng bá; Chi dịch vụ ủy thác.
Chi khác (nếu có).
- Chi không thường xuyên: Chi bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ,
hội nghị; Chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản phục vụ hoạt động bộ máy quỹ; Chi
khác (nếu có).
c) Mức chi: Mức chi hoạt động nghiệp vụ, chi quản lý thực hiện theo quy định
hiện hành. Trường hợp pháp luật chưa có quy định mức chi; Quỹ căn cứ vào khả
năng tài chính xây dựng mức chi cho phù hợp, quyết định việc chi tiêu và chịu
trách nhiệm trước pháp luật.
d) Cơ chế tài chính của Quỹ: Quỹ thực hiện theo cơ chế tài chính đối với đơn
vị sự nghiệp công lập theo quy định hiện hành.
2. Quỹ cấp tỉnh
a) Nguồn kinh phí hoạt động của bộ máy Quỹ:
- Nguồn kinh phí thực hiện ủy thác dịch vụ môi trường rừng theo quy định tại
Nghị định số 99/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn;
- Phí ủy thác theo hợp đồng ủy thác;
- Lãi tiền gửi kinh phí hoạt động bộ máy quỹ;
- Nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
b) Chi hoạt động của bộ máy Quỹ:
- Chi hoạt động thường xuyên:
Chi quản lý: Chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp cho thành viên Hội đồng
quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ, Ban điều hành Quỹ; Chi về cước phí bưu điện và
truyền tin; Chi xăng, dầu, điện, nước; Chi công tác phí, hội nghị; Chi sửa chữa thường
xuyên tài sản theo quy định hiện hành của nhà nước.
Chi hoạt động nghiệp vụ: Chi thẩm định chương trình, dự án; Chi phí dịch vụ
thanh toán; Chi dịch vụ ủy thác; chi thông tin, tuyên truyền, quảng bá; Chi thanh
tra, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, đánh giá rừng; chi kiểm toán (nếu có).
Chi khác (nếu có).
- Chi không thường xuyên: Chi bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ,
hội nghị; Hỗ trợ hoạt động kỹ thuật theo dõi chất lượng dịch vụ môi trường
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rừng; Hỗ trợ hoạt động liên quan đến chi trả dịch vụ môi trường rừng cấp
huyện, xã; Chi cho các tổ chức được Ủy quyền thu các khoản đóng góp bắt buộc
cho Quỹ; Chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản phục vụ hoạt động bộ máy quỹ; Chi
khác (nếu có).
c) Mức chi: Mức chi hoạt động nghiệp vụ, chi quản lý thực hiện theo quy định
hiện hành. Trường hợp pháp luật chưa có quy định mức chi; Quỹ căn cứ vào khả
năng tài chính xây dựng mức chi cho phù hợp, quyết định việc chi tiêu và chịu
trách nhiệm trước pháp luật.
d) Cơ chế tài chính của Quỹ: Quỹ thực hiện theo cơ chế tài chính đối với đơn
vị sự nghiệp công lập theo quy định hiện hành.
3. Quỹ cấp xã
Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và khả năng nguồn tài chính của
Quỹ cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hoạt động bộ máy (kinh phí hoạt
động, nội dung chi, mức chi, cơ chế tài chính) của Quỹ cấp xã
Điều 5. Điều kiện chương trình, dự án, hoạt động phi dự án được hỗ trợ
1. Chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án được cấp thẩm quyền
quyết định;
2. Tổ chức được hỗ trợ có đội ngũ cán bộ trình độ chuyên môn về lâm nghiệp
và kinh nghiệm thực hiện chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án do
Quỹ hỗ trợ;
3. Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn được hỗ trợ có đủ năng lực dân
sự thực hiện chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án do Quỹ hỗ trợ;
4. Có cam kết hoàn trả toàn bộ hoặc một phần vốn theo quy định của cấp có
thẩm quyền thành lập Quỹ.
Điều 6. Quy định về lập dự phòng của Quỹ cấp tỉnh
1. Quỹ cấp tỉnh lập khoản dự phòng tối đa 5% so với tổng tiền ủy thác chuyển
về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh và các nguồn kinh phí hợp pháp khác; để
hỗ trợ các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được giao, khoán bảo vệ rừng ổn
định lâu dài trong trường hợp có thiên tai, khô hạn. Mức trích lập khoản dự phòng
hàng năm do UBND cấp tỉnh quy định.
Mức tồn quỹ dự phòng trên tối đa bằng 5% tiền ủy thác dịch vụ môi trường
rừng và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của năm báo cáo.
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2. Trường hợp khi có thiên tai, khô hạn xảy ra trên địa bàn của địa phương;
Giám đốc Quỹ căn cứ khả năng nguồn dự phòng, tình hình thiên tai khô hạn lập
phương án hỗ trợ các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được
giao, khoán bảo vệ rừng ổn định lâu dài, trình cấp có thẩm quyền quyết định.
3. Nguồn quỹ dự phòng trên đây trong năm không sử dụng hết được chuyển
sang năm sau tiếp tục sử dụng để hỗ trợ các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân
cư được giao, khoán bảo vệ rừng ổn định lâu dài trong trường hợp có thiên tai, khô
hạn; không sử dụng cho các mục đích khác.
Điều 7. Lập kế hoạch tài chính, quyết toán tài chính Quỹ
1. Quỹ Trung ương
a) Lập dự toán:
Hàng năm Quỹ Trung ương lập kế hoạch tài chính thu, chi Quỹ báo cáo Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt để có căn cứ thực hiện:
- Kế hoạch thu: Chi tiết theo từng khoản thu quy định tại khoản 1 Điều 2 (bao
gồm cả vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ khi mới thành lập trong 2 năm đầu) và
điểm a, khoản 1, Điều 4 của Thông tư này
- Kế hoạch chi: Chi tiết theo từng nội dung chi quy định tại khoản 1 Điều 3 và
điểm b, khoản 1, Điều 4 của Thông tư này;
b) Quyết toán: Định kỳ (quý, năm) Quỹ lập báo cáo quyết toán thực hiện thu,
chi tài chính gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn có trách nhiệm xét duyệt quyết toán năm theo quy định.
2. Quỹ cấp tỉnh, Quỹ cấp xã
Căn cứ quy định tại Thông tư này và chế độ hiện hành, Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh quy định trình tự, thủ tục lập kế hoạch và phê duyệt dự toán thu, chi và quyết
toán tài chính Quỹ cấp tỉnh, Quỹ cấp xã (bao gồm cả dự toán thu, chi kinh phí hoạt
động bộ máy Quỹ) theo quy định hiện hành.
Điều 8. Chế độ kế toán; quản lý tài sản
1. Quỹ Trung ương, Quỹ cấp tỉnh, Quỹ cấp xã áp dụng Chế độ kế toán hành
chính sự nghiệp (Ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) để thực hiện công tác kế toán Quỹ.
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2. Quỹ Trung ương, Quỹ cấp tỉnh, Quỹ cấp xã thực hiện quản lý, sử dụng tài
sản theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước và các văn bản
hướng dẫn.
Điều 9. Chế độ kiểm tra, thanh tra và công khai tài chính
1. Quỹ phải thực hiện công khai tài chính theo quy định của pháp luật;
2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiểm tra thường
xuyên hoặc đột xuất hoạt động của Quỹ Trung ương; Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất hoạt động
của Quỹ cấp tỉnh; Kết quả kiểm tra gửi cho cơ quan Tài chính cùng cấp để phối
hợp theo dõi, quản lý.
3. Căn cứ yêu cầu của công tác quản lý, Bộ Tài chính kiểm tra báo cáo tài chính
của Quỹ Trung ương; Sở Tài chính kiểm tra báo cáo tài chính của Quỹ cấp tỉnh, Quỹ
cấp xã.
Điều 10. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/7/2012.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đơn vị phản ánh về Bộ Tài
chính để xem xét giải quyết./.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
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