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TRONG SỐ NÀY 

TÀI CHÍNH 

 

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ 

NỢ CỦA CHÍNH PHỦ VÀ 

CÁC HẠN MỨC VAY NỢ 

NĂM 2017 

CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH 

TÀI CHÍNH – NGÂN 

SÁCH ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 

HƯỚNG DẪN MỚI VỀ 

HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG 

HOÁ, CUNG ỨNG DỊCH 

VỤ 

 

VĂN BẢN CÓ 

HIỆU LỰC 

THÁNG 

5/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÀI CHÍNH 

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ CỦA 

CHÍNH PHỦ VÀ CÁC HẠN MỨC 

VAY NỢ NĂM 2017  

 

Nguồn ảnh: Internet 

Ngày 28/4/2017, Thủ tướng Chính phủ 

ký Quyết định số 583/2017/QĐ-TTg 

về việc phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ 

của Chính phủ và các hạn mức vay nợ 

năm 2017. Theo đó, Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt các nội dung cơ bản sau: 

1. Kế hoạch vay của Chính phủ năm 

2017 là 342.060 tỷ đồng, gồm: 

• Vay trong nước: 243.300 tỷ đồng 

• Vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài: 

98.760 tỷ đồng. 

Trong đó: 

BẢN TIN PHÁP LUẬT 
(Bộ môn Luật Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Luật Hà Nội) 

Ban biên tập 
Người thực hiện    : Ths. Nguyễn Ngọc Yến 

   Chịu trách nhiệm kiểm soát về nội dung : PGS. TS. Phạm Thị Giang Thu 

Bản tin được xác định là tài sản của Ban biên tập, cấm vi phạm 
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• Vay cho cân đối ngân sách nhà 

nước: 316.300 tỷ đồng, gồm có vay để 

bù đắp bội chi là 172.300 tỷ đồng và vay 

để trả nợ gốc 144.000 tỷ đồng. 

• Vay về cho vay lại 25.760 tỷ 

đồng. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

2. Kế hoạch trả nợ của Chính phủ 

năm 2017 là 260.150 tỷ đồng, trong đó: 

• Trả nợ trực tiếp của Chính phủ 

năm 2017 là 242.900 tỷ đồng; 

• Trả nợ của các dự án cho vay lại 

17.250 tỷ đồng. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

3. Hạn mức vay được Chính phủ bảo 

lãnh và vay thương mại trung dài hạn 

nước ngoài của các doanh nghiệp, các 

tổ chức tín dụng theo phương thức tự 

vay tự trả năm 2017, gồm: 

• Hạn mức phát hành trái phiếu 

trong nước được Chính phủ bảo lãnh của 

Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam 

tối đa 9.250 tỷ đồng; 

• Hạn mức bảo lãnh vay trong nước 

(rút vốn vòng) được Chính phủ bảo lãnh 

của các dự án trọng điểm quốc gia tối đa 

là 8.000 tỷ đồng; 

• Hạn mức vay thương mại nước 

ngoài của các doanh nghiệp, tổ chức tín 

dụng được Chính phủ bảo lãnh tối đa là 

700 triệu USD; 

• Hạn mức vay thương mại nước 

ngoài của các doanh nghiệp, tổ chức tín 

dụng theo phương thức tự vay tự trả tối 

đa là 5.500 triệu USD; 

• Hạn mức vay của chính quyền địa 

phương tối đa là 23.857 tỷ đồng. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể 

từ ngày 28/04/2017. 
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CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH TÀI 

CHÍNH – NGÂN SÁCH ĐẶC THÙ 

ĐỐI VỚI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH  

 

Nguồn ảnh: Internet 

Ngày 24/4/2017, Chính phủ ban hành 

Nghị định số 48/2017/NĐ-CP quy định 

về một số cơ chế, chính sách tài chính – 

ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ 

Chí Minh. Theo đó, để quy định chi tiết 

thi hành Luật Ngân sách Nhà nước về 

các chính sách tài chính – ngân sách gắn 

liền với tính đặc biệt của thành phố Hồ 

Chí Minh, Nghị định ghi nhận các nhóm 

quy định với nội dung sau: 

1. Quản lý ngân sách thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

Nguồn ảnh: Internet 

• Bội chi ngân sách 

➢ Ngân sách cấp thành phố được 

bội chi; bội chi chỉ được sử dụng để đầu 

tư xây dựng các dự án thuộc kế hoạch 

đầu tư công trung hạn đã được Hội đồng 

nhân dân thành phố quyết định. 

➢ Mức dư nợ vay (gồm vay trong 

nước từ phát hành trái phiếu chính 

quyền địa phương, vay lại từ nguồn 

Chính phủ vay về cho vay lại và các 

khoản vay trong nước khác theo quy 

định của pháp luật) của ngân sách thành 

phố không vượt quá 70% số thu ngân 

sách địa phương được hưởng theo phân 

cấp. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

➢ Trường hợp cần thiết vay để thực 

hiện các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng 

mà mức dư nợ vay của ngân sách thành 

phố vượt quá quy định trên, thì Uỷ ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh báo 

cáo Chính phủ để báo cáo Uỷ ban 

thường vụ Quốc hội xem xét, trình Quốc 

hội quyết định. 

• Thưởng và bổ sung có mục tiêu từ 

tăng thu ngân sách trung ương so dự 

toán Thủ tướng Chính phủ giao 

➢ Hàng năm, trường hợp số thực 

hiện thu ngân sách trung ương từ các 

khoản thu phân chia giữa ngân sách 

trung ương và ngân sách thành phố tăng 

so với dự toán Thủ tướng Chính phủ 
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giao, ngân sách thành phố được thưởng 

30% số tăng thu này và không vượt quá 

số tăng thu ngân sách trung ương so với 

thực hiện thu năm trước. 

➢ Hàng năm, thành phố được bổ 

sung có mục tiêu từ ngân sách trung 

ương không quá 70% số tăng thu ngân 

sách trung ương từ các khoản thu phân 

chia giữa ngân sách trung ương và ngân 

sách thành phố so với dự toán Thủ tướng 

Chính phủ giao và các khoản thu ngân 

sách trung ương hưởng 100% tăng thu 

so với dự toán Thủ tướng Chính phủ 

giao, không kể: 

✓ Các khoản thu không giao thành 

phố quản lý thu, không phát sinh trên địa 

bàn thành phố mà chỉ hạch toán nộp ở 

thành phố Hồ Chí Minh; 

 

Nguồn ảnh: Internet 

✓ Các khoản thu đã được cấp có 

thẩm quyền cho phép sử dụng; 

✓ Các khoản hạch toán ghi thu, ghi 

chi và các khoản thu được để lại đơn vị 

chi quản lý qua ngân sách nhà nước theo 

quy định của pháp luật. 

➢ Số bổ sung có mục tiêu không cao 

hơn số tăng thu ngân sách trung ương 

trên địa bàn so với thức hiện thu năm 

trước. 

• Quỹ dự trữ tài chính của thành 

phố: 

 

Nguồn ảnh: Internet 

➢ Nguồn hình thành quỹ dự trữ tài 

chính gồm: 

✓ Bố trí trong dự toán chi ngân sách 

hàng năm; 

✓ Kết dư ngân sách; 

✓ Tăng thu ngân sách; 

✓ Lãi tiền gửi quỹ dự trữ tài chính; 

✓ Các nguồn tài chính khác theo 

quy định của pháp luật. 

➢ Uỷ ban nhân dân thành phố được 

phép tạm ứng từ quỹ dự trữ thành phố để 

đầu tư cho các dự án cơ sở hạ tầng quan 

trọng thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách 

thành phố nhưng chưa bố trí vốn trong 

phạm vi kế hoạch đầu tư công trung hạn. 

Thời hạn tạm ứng không quá 36 tháng, 

kể từ ngày tạm ứng. 

 

Nguồn ảnh: Internet 
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2. Huy động các nguồn tài chính cho 

đầu tư phát triển thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

Nguồn ảnh: Internet 

• Vốn đầu tư phát triển trong nước 

Đối với một số công trình, dự án quan 

trọng có quy mô đầu tư lớn thuộc lĩnh 

vực môi trường, giao thông, thuỷ lợi do 

thành phố Hồ Chí Minh quản lý vượt 

quá khả năng cân đối của ngân sách địa 

phương, Uỷ ban nhân dân thành phố lập 

dự toán kèm theo đề nghị gửi Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng 

hợp báo cáo Chính phủ trình Quốc hội 

quyết định hỗ trợ từ ngân sách trung 

ương cho ngân sách thành phố để triển 

khai thực hiện. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

• Vốn hỗ trợ phát triển chính thức 

(ODA) và vốn ưu đãi của các nhà tài trợ 

nước ngoài 

➢ Việc bố trí vốn đầu tư cho các 

chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn 

ODA và nguồn vốn ưu đãi trên địa bàn 

thành phố được thực hiện theo nguyên 

tắc: 

✓ Đối với chương trình, dự án thuộc 

nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố, 

Chính phủ cho thành phố vay lại hoặc 

cấp phát một phần theo quy định của 

pháp luật. Thành phố có trách nhiệm bố 

trí vốn đối ứng từ ngân sách thành phố 

để thực hiện và hoàn trả gốc, lãi phần 

vay lại đầy đủ, đúng hạn theo quy định; 

 

Nguồn ảnh: Internet 

✓ Đối với các doanh nghiệp thuộc 

thành phố quản lý được vay lại để đầu tư 

chương trình, dự án có khả năng thu hồi 

một phần hoặc toàn bộ vốn vay. Các 

doanh nghiệp này phải hoàn trả gốc, lãi 

vay theo đúng thời hạn quy định. 

➢ Uỷ ban nhân dân thành phố được 

quyền quyết định tiếp nhận các khoản 

viện trợ không hoàn lại cho thành phố 

không phụ thuộc vào quy mô viện trợ; 

riêng đối với các khoản viện trợ có liên 

quan đến tôn giáo, quốc phòng, an ninh, 

phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết 

định. 
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• Huy động nguồn vốn ngoài ngân 

sách nhà nước 

Đối với các dự án có khả năng thu hồi 

vốn hoặc các dự án chỉ có khả năng thu 

hồi một phần vốn đầu tư, Uỷ ban nhân 

dân thành phố quyết định hoặc trình cơ 

quan có thẩm quyền quyết định việc huy 

động đầu tư theo hình thức đối tác công 

tư (PPP), bao gồm: BOT (xây dựng – 

kinh doanh – chuyển giao); BTO (xây 

dựng – chuyển giao – kinh doanh); BT 

(xây dựng – chuyển giao); BOO (xây 

dựng – sở hữu – kinh doanh); BTL (xây 

dựng – chuyển giao – thuê dịch vụ); 

BLT (xây dựng – thuê dịch vụ - chuyển 

giao); O&M (kinh doanh – quản lý). 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 

ngày 10/6/2017 và áp dụng từ năm 

ngân sách 2017. 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN MỚI VỀ HOÁ ĐƠN 

BÁN HÀNG HOÁ, CUNG ỨNG 

DỊCH VỤ  

 

Nguồn ảnh: Internet 

Đây là nội dung được ghi nhận tại 

Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 

27/4/2017 do Bộ trưởng Bộ Tài chính 

ban hành. Theo đó, Thông tư này ra đời 

nhằm sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy 

định về hoá đơn, gồm: 

• Thông tư số 39/2014/TT-BTC 

ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành 

Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 

số 04/2014/NĐ-CP quy định về hoá đơn 

bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ; 

• Thông tư số 26/2015/TT-BTC 

ngày 27/02/2015 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư 39/2014/TT-BTC.  

 

Nguồn ảnh: Internet 

Một số nội dung đáng chú ý được sửa 

đổi, bổ sung tại Thông tư 37/2017/TT-

BTC như sau: 
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• Thông báo phát hành hoá đơn và 

hoá đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan 

thuế chậm nhất 02 ngày trước khi bắt 

đầu sử dụng hoá đơn (quy định hiện tại 

là chậm nhất 05 ngày trước khi bắt đầu 

sử dụng hoá đơn); 

 

Nguồn ảnh: Internet 

• Nếu sau 02 ngày làm việc kể từ 

khi nhận Văn bản đề nghị sử dụng hoá 

đơn tự in/đặt in của doanh nghiệp mà cơ 

quan thuế không có ý kiến bằng văn bản 

thì doanh nghiệp được sử dụng hoá đơn 

(quy định hiện tại là 05 ngày làm việc). 

Thủ trưởng cơ quan thuế phải chịu trách 

nhiệm về việc không có ý kiến bằng văn 

bản trả lời doanh nghiệp. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 

ngày 12/6/2017. 

  

VĂN BẢN CÓ HIỆU LỰC 

THÁNG 5/2017 

1. Ngày 01/5/2017, Nghị định số 

20/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban 

hành ngày 24/02/2017 quy định về quản 

lý thuế đối với doanh nghiệp có giao 

dịch liên kết có hiệu lực thi hành.  

 

Nguồn ảnh: Internet 

Theo đó, các nội dung về nguyên tắc, 

phương pháp, trình tự, thủ tục xác định 

giá giao dịch liên kết; nghĩa vụ của 

người nộp thuế trong kê khai, xác định 

giá của giao dịch liên kết và kê khai nộp 

thuế; trách nhiệm của các cơ quan nhà 

nước trong quản lý, kiểm tra, thanh tra 

thuế đối với người nộp thuế có phát sinh 

giao dịch liên kết sẽ được quy định cụ 

thể tại Nghị định. 

2. Từ ngày 10/5/2017, việc lập, thẩm 

tra, quyết định kế hoạch tài chính, dự 

toán và phân bổ ngân sách địa phương 

hàng năm được thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ban 

hành ngày 23/3/2017 của Chính phủ. 

 

Nguồn ảnh: Internet 
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    Trang 8 

Theo đó, quy định về các căn cứ để lập 

dự toán NSĐP như sau: 

• Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh, 

đối ngoại, bình đẳng giới; 

• Chính sách, chế độ thu ngân sách 

nhà nước, định mức phân bổ ngân sách 

và chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân 

sách; 
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• Kế hoạch tài chính 05 năm địa 

phương và kế hoạch tài chính - ngân 

sách nhà nước 03 năm địa phương (đối 

với tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương); kế hoạch đầu tư công trung hạn 

05 năm địa phương; 

• Tình hình thực hiện NSĐP năm 

hiện hành; 

• Nhiệm vụ thu, chi ngân sách cấp 

trên giao; nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân 

sách được phân cấp; báo cáo dự toán 

ngân sách của các cơ quan, đơn vị thuộc 

cấp mình, địa phương cấp dưới trực tiếp; 

và các căn cứ khác. 

3. Ngày 15/5/2017, Nghị định số 

32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của 

Chính phủ quy định về tín dụng đầu tư 

của Nhà nước có hiệu lực thi hành. 

Theo đó, Nghị định quy định rõ về chính 

sách tín dụng đầu tư của Nhà nước do 

Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực 

hiện như đối tượng cho vay, điều kiện 

cho vay, mức vốn và giới hạn cho vay, 

thời hạn cho vay, lãi suất cho vay… 
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Ngoài ra, Nghị định cũng quy định, 

trường hợp các dự án đầu tư thuộc Danh 

mục các dự án được vay vốn tín dụng 

đầu tư của Nhà nước ban hành kèm theo 

Nghị định đã được hưởng tín dụng ưu 

đãi từ các tổ chức tài chính nhà nước 

khác thì không được vay vốn tín dụng 

đầu tư của Nhà nước theo quy định tại 

Nghị định. 

 

 

 

 


