
QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Vu Kế hoach, Tài chính

B ộ  TRƯỞNG B ộ  VĂN HOÁ, THẺ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Vụ trưởng Vụ
?

Vự‘Kế hoạch, Tài chính là tổ chức thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về 
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư, tài chính, tài sản công, dịch vụ công, 
chính sách đầu tư tài chính, thống kê và hội nhập quốc tế về kinh tế thuộc 
lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo đường lối của 
Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì hoặc phối họp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng 
trình Bộ trưởng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát hiển dài hạn, trung 
hạn, hàng năm; các chương trình, dự án, công trình quan ừọng quốc gia; dự 
thảo các văn bản quy phạm pháp luật; chủ trì tham gia dự thảo, đàm phán 
hiệp định, điều ước quốc tế về kỉnh tế thuộc lĩnh vực chiến lược, kế hoạch, 
quy hoạch, đầu tư, tài chính, thương mại, tài sản công và các dịch vụ công 
của Bộ và ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

2. Chủ trì thẩm định hoặc phối họp với các cơ quan, đơn vị liên quan 
xây dựng trình Bộ trưởng phê duyệt, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình 
các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, ban hành dự án, quy hoạch, kế hoạch 
hàng năm, chương trình hành động của Bộ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kỹ 
thuật, thuế, phí, lệ phí và giá thuộc lĩnh vực kế hoạch, tài chính của Bộ và 
ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

Tổ chức cán bộ,

Điêu 1. Vị trí và chức năng
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3. Tổ chức hoặc phối họp hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện 
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn và hàng năm; 
chương trinh mục tiêu phát triển lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, 
du lịch và các dự án, công trình quan trọng quốc gia; định mức kinh t ế - k ỹ  
thuật, thuế, phí, lệ phí và giá; các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 
chức năng, nhiệm vụ của Vụ.

4. Chủ trì, hướng dẫn các đơn vị dự toán trực thuộc Bộ trong việc xây 
dựng, tổng họp và trình Bộ trường dự toán ngân sách trung hạn và hàng năm 
của Bộ; phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị dự toán trực thuộc Bộ, các 
đơn vị được tài trợ, đặt hàng theo quy định và hướng dẫn tổ chức thực hiện 
sau khi được phê duyệt.

5. Thẩm định, xét duyệt quyết toán tài chính các đơn vị dự toán trực 
thuộc Bộ; lập báo cáo, tổng hợp quyết toán ngân sách và công khai tài chính, 
ngân sách; quản lý việc sử dụng tài sản nhà nước của các đơn vị dự toán trực 
thuộc Bộ theo quy định; kiểm ữa công tác kế toán và quản lý tài chính; giám 
sát tình hình thực hiện ngân sách của Bộ. Chủ trì thẩm tra quyết toán các dự 
án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư qua Bộ và các 
nguồn vốn khác thuộc thẩm quyền của Bộ trình Bộ trưởng phê duyệt.

6. Giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về nguồn vốn đầu tư 
phát ừiển thuộc thẩm quyền của Bộ theo quy định của pháp luật;

Thực hiện quản lý nhà nước theo thẩm quyền về đầu tư xây dựng cơ 
bản đối với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam;

Chủ trì, tổ chức thẩm định trình Bộ trưởng phê duyệt và tổ chức thực 
hiện các chương trình, dự án đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà 
nước của Bộ theo quy định của pháp luật.

7. Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ về công tác thống kê toàn ngành theo 
quy định của pháp luật; xây dựng và thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo 
quy định; xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê kinh tế thuộc lĩnh vực được giao 
về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

8. Giúp Bộ trưởng quản lý việc thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện 
chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước, doanh 
nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật.

9. Giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về nguồn vốn phát triển 
chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài của Bộ.

Chủ trì tổ chức thẩm định các chương trinh, dự án có vốn đầu tư trong 
nước và ngoài nước thuộc thẩm quyền của Bộ theo quy định của pháp luật.

Tổ chức thẩm định, hướng dẫn xây dựng, tổng hợp và triển khai kế 
hoạch; đầu mối theo dõi và tổ chức kiểm tra, đánh giá tinh hĩnh thực hiện các 
chương trình, dự án, phi dự án thuộc nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức 
(ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, viện trợ phi chính phủ 
nước ngoài cho Bộ theo quy định của pháp luật.
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10. Giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước và cấp phép xuất khẩu, 
nhập khẩu với mục đích kinh doanh các mặt hàng chuyên ngành thuộc lĩnh 
vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật 
và phân công của Bộ trưởng.

Chủ trì thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại 
của Bộ.

11. Tham gia hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chương trình cải cách 
hành chính phần tài chính công ừong lĩnh vực văn hóa, gia đĩnh, thể dục, thể 
thao và du lịch.

12. Chủ trì thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các cơ 
quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp 100% vốn nhà 
nước trực thuộc Bộ, ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định của 
pháp luật.

13. Thực hiện việc kiểm tra, giám sát về kế hoạch, tài chính đối với 
phần vốn ngân sách nhà nước được cấp cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
để hỗ trợ cho các hoạt động của các hội, hiệp hội, liên đoàn và tổ chức phi 
Chính phủ trong lĩnh vực văn hóa, gia đinh, thể dục, thể thao và du lịch theo 
quy định của pháp luật.

14. Thường trực Ban chỉ đạo: hội nhập quốc tế về kinh tế; đổi mới và
phát triển doanh nghiệp; phát triển các vừng kinh tế trọng điểm; xã hội hóa 
trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch. Thường trực 
Ban chủ'nhiệm chương trình mục tiêu phát triển văn hóa, chương trình mục 
tiêu phát triển hạ tầng du lịch, chương trình hành động quốc gia về du lịch và 10* 
chương trình xúc tiến du lịch quốc gia.  ̂ , J i c

15. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ kế hoạch, tà j|^ /ỡ í!  
chính cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác kế hoạch, tài chính
các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp 100% vốn nh'ĨH * *  

nước trực thuộc Bộ và ngành văn hóa, thế thao và du lịch. Phối họp với Vụ 
Tổ chức cán bộ trong việc bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán tại 
các đơn vị trực thuộc Bộ.

16. Đầu mối tổng họp về kế hoạch, tài chính liên quan đến bảo đảm an 
ninh, quốc phòng của Bộ.

17. Chủ trĩ hoặc phối họp với các cơ quan liên quan tham gia, đề xuất 
những chính sách về đầu tư, tài chính của ngành văn hóa, thể thao và du lịch 
cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới; chủ trì, hướng dẫn và phân bổ dự 
toán kinh phí dành chi nghiên cửu, xây dựng, phổ biến và tuyên truyền chính 
sách của ngành.

18. Quản lý công chức; thực hiện chính sách, chế độ đối với công chức 
thuộc phạm vi quản lý của Vụ; quản lý tài sản, tài chính, hồ sơ, tài liệu của 
Vụ theo chế độ hiện hành của Nhà nước và phân cấp quản lý của Bộ trưởng.
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19. Quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật.

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức
1. Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a. Phòng Kế hoạch tổng họp và Quy hoạch;

b. Phòng Xây dựng cơ bản;

c. Phòng Ngân sách sự nghiệp;

d. Phòng Quản lý các dịch vụ công;

đ. Phòng Kiểm .tra, Quyết toán;

e. Phòng Đầu tư kinh doanh và Thương mại;

g. Phòng Thống kê.

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính chịu ừách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền 
hạn được giao của Vụ; có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể 
của các phòng trực thuộc; sắp xếp, bố trí công chức theo cơ cấu chức danh và 
tiêu chuẩn nghiệp vụ; xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Vụ.

Điều 4. Hiêu lưc thi hành • •
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định số 504/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch, Tài chính.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế 

hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ và tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Nơi nhận:
-  Như Điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trường;
- Các cơ quan, đon vị trực thuộc Bộ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ;
- Lưu: VT, TCCB, Hồ sơ nọí vụ, 100.
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