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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành mã nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước 

________ 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 
 
 Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 
2002; 

 Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài chính; 

 Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ ngân sách nhà nước, 
 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
 Điều 1. Ban hành mã nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước áp dụng cho việc 
thể hiện dự toán ngân sách hàng năm được cấp có thẩm quyền quyết định; dự 
toán của cấp có thẩm quyền giao cho các đơn vị dự toán cấp I cùng cấp và số bổ 
sung cho cấp dưới (nếu có); phân bổ dự toán được giao của các đơn vị dự toán 
cấp I cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc hàng năm vào Hệ thống thông 
tin quản lý ngân sách - kho bạc (Tabmis) theo biểu đính kèm và thực hiện từ 
năm ngân sách 2009. Trong đó: 

- Tổng chi NSNN sử dụng 1 mã số là 800.  
- Tổng chi cân đối ngân sách sử dụng 1 mã số là 810. 
- Chi đầu tư phát triển sử dụng 40 mã số từ 820 đến 859, trong đó mã số 

tổng hợp chi đầu tư phát triển là 820.  
- Chi thường xuyên sử dụng 50 mã số từ 860 đến 909, trong đó mã số 

tổng hợp chi thường xuyên là 860.  
- Chi trả nợ trong nước sử dụng 3 mã số từ 910 đến 912, trong đó mã số 

tổng hợp chi trả nợ trong nước là 910. 



  

- Chi trả nợ ngoài nước sử dụng 3 mã số từ 920 đến 922, trong đó mã số 
tổng hợp chi trả nợ ngoài nước là 920. 

- Các khoản chi còn lại sử dụng 19 mã số từ 931 đến 949.  
 - Chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới sử dụng 1 mã số là 950.  
 - Chi từ các khoản thu quản lý qua ngân sách nhà nước sử dụng 29 mã số 
từ 960 đến 998, trong đó mã số tổng hợp chi từ các khoản thu quản lý qua ngân 
sách nhà nước là 960. 
 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng 
Công báo. 
 Điều 3. Cơ quan tài chính các cấp ở địa phương có trách nhiệm triển khai 
thực hiện Quyết định này. Vụ trưởng Vụ ngân sách nhà nước, Chánh Văn phòng 
Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ 
chức thi hành Quyết định này./. 
 
Nơi nhận: 
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ và cơ quan khác ở TW; 
- Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương; 
- Công báo; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Website Chính phủ; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Các đơn vị thuộc Bộ; 
- Lưu: VT, Vụ NSNN. 
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