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THÔNG TƯ

H ướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách 
nhà nước đối vói việc thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về Đa 

dạng sinh học đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 thực hiện Công 
ước Đa dạng sinh học và Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2003 của 
Chính phu quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật N gân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 79/20Ọ7/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2007 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Kế hoạch hành động quốc gia về Đa dạng sinh 
học đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 thực hiện Công ước Đa dạng 
sinh học và Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học";

Căn cứ Quyết định số 102/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2007 của 
Thủ tướng Chính phủ vê việc phê duyệt "Đề án tổng thể tăng cường năng lực 
quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen và sản phẩm, hàng hóa có 
nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen từ nay đến năm 2010 thực hiện Nghị định thư 
Cartagena về An toàn sinh học";

Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà 
nước đối với việc thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về Đa dạng sinh học 
đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 thực hiện Công ước Đa dạng sinh 
học và Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học (bao gồm cả Đề án tổng thể 
tăng cường năng lực quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đối gen và 
sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen từ nay đến năm 2010 
thực hiện Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học) như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1.Thông tư này hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách 
nhà nước chi thực hiện các nhiệm vụ, dự án, đề án theo Quyết định số 
79/2007/QĐ-TTg ngày 31/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Kế 
hoạch hành động quốc gia về Đa dạng sinh học đến năm 2010 và định hướng 
đến năm 2020 thực hiện Công ước Đa dạng sinh học và Nghị định thư Cartagena 
về An toàn sinh học"; Quyết định số 102/2007/QĐ-TTg ngày 10/7/2007 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án tông thê tăng cường năng lực quản lý 
an toàn sinh học đôi với sinh vật biến đổi gen và sản phẩm, hàng hóa có nguồn 
gốc từ sinh vật biến đổi gen từ nay đến năm 2010 thực hiện Nghị định thư 
Cartagena về An toàn sinh học".



2. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án, đề án do các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (dưới đây gọi là Bộ, cơ quan trung ương) 
chủ trì thực hiện do ngân sách trung ương bảo đảm; kinh phí thực hiện các 
nhiệm vụ, dự án, đề án do các địa phương chủ trì thực hiện do ngân sách địa 
phương bảo đảm, theo phân cấp ngân sách hiện hành.

3. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân sử dụng kinh phí nhiệm vụ, dự án, đề án 
phải theo đúng nội dung dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đúng chế 
độ, tiết kiệm và có hiệu quả; chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng 
có thẩm quyên; thực hiện thanh quyết toán kinh phí hàng năm và kết thúc dự án 
theo quy định hiện hành.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Nguồn kinh phí và nội dung chi thực hiện các nhiệm vụ, dự án, đề án.

a) Chi từ nguồn vốn đầu tư phát triển:

- Xây dựng mạng lưới quan trắc tài nguyên-môi trường và đa dạng sinh 
học tại các vùng đất ngập nước và vùng biển quan trọng.

- Nâng cấp các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia có đủ năng lực 
phân tích, đánh giá rủi ro và xác định chuẩn xác các sinh vật biến đổi gen và sản 
phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen.

- Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị cho cơ quan 
đầu mối quốc gia, đơn vị chức năng thuộc các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực về an 
toàn sinh học.

- Phục hồi và phát triển các hệ sinh thái đất ngập nước và biển.

b) Chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp đào tạo:

- Đào tạo nguồn nhân lực cho công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh 
vục công nghệ sinh học hiện đại và an toàn sinh học.

- Đào tạo cán bộ chuyên môn có đủ trình độ, năng lực trong việc khảo 
nghiệm, đánh giá rủi ro, quản lý rủi ro, phân tích và xác định các sinh vật biến 
đổ i gen và sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đôi gen.

c) Chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp nghiên cứu khoa học:

- Nghiên cứu cơ bản về tài nguyên sinh vật: đặc điểm sinh học, sinh thái 
của các loài sinh vật đặc hữu, quý hiếm và các hệ sinh thái đặc thù, nhạy cảm.

- Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực quản lý an 
toàn sinh học; phát hiện và xác định chính xác các sinh vật biến đôi gen, sản 
phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen; phân tích, đánh giá rủi ro 
và quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen.

- Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển các tri thức bản địa, đặc biệt về cây, 
con làm thuốc và các nghề chế biến lâm sản ngoài gỗ truyền thông.

- Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, tổ chức thẩm định và công nhận các 
phòng thí nghiệm thuộc các viện nghiên cửu và trường học có đủ năng lực: phân
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tích, nhận biết, xác định các sinh vật biến đối gen và sản phẩm, hàng hóa có 
nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen; đánh giá rủi ro, quản lý và giám sát rủi ro do 
các sinh vật biên đổi gen và sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biên 
đôi gen gây ra.

d) Chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế:

- Xây dựng quy hoạch về quản lý tông hợp dải ven biến; quy hoạch hệ 
thống bảo tồn chuyển vị theo 8 vùng lãnh thổ; quy hoạch các khu bảo tồn đất 
ngập nước và biển.

- Xây dựng mô hình khảo nghiệm, đánh giá rủi ro, quản lý và giám sát rủi 
ro đối với cây trồng biến đổi gen.

- Điều tra, đánh giá các nguồn gen cây trồng, vật nuôi, vi sinh vật nông 
nghiệp.

- Đánh giá hiện trạng, khai thác, sử dụng tài nguyên gỗ và lâm sản ngoài 
gỗ; xây dựng, triển khai thực hiện các mô hình phát triển bền vững lâm sản, các 
mô hình quản lý tông hợp tài nguyên đất ngập nước và biên phù hợp với tập 
quán của cộng đồng địa phương.

- Điều tra, đánh giá tiềm năng mạng lưới du lịch sinh thái trên toàn quốc.

- Điều tra, đánh giá hiện trạng rừng ngập mặn; điều tra, khảo sát, lập hồ sơ 
và đề nghị công nhận các khu bảo tồn đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế; 
xây dựng và đề cử các khu hảo tồn thiên nhiên đủ tiêu chuẩn để được công nhận 
là khu di sản thiên nhiên thế giới, khu dự trữ sinh quyển thế giới và di sản 
ASEAN.

- Xây dựng, triển khai thực hiện các mô hình bảo tồn và phát triển các loài 
cây trồng, vật nuôi quý hiếm bản địa.

đ) Chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường:

- Kiêm soát ngăn chặn sinh vật lạ xâm lân gây ảnh hưởng xấu đến môi 
trường.

- Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn sinh học cho các cán bộ 
quản lý thuộc các Bộ, ngành và địa phương.

- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh
học và an toàn sinh học, về các rủi ro do công nghệ sinh học hiện đại và sử dụng 
các sản phẩm của công nghệ sinh học hiện đại, nhất là các sinh vật biến đổi gen, 
sản phẩm, hàng hoá có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen có thế gây ra; tăng 
cường năng lực giám sát xã hội về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đôi gcn 
và sản phẩm, hàng hoá có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen.

- Xây dựng, đưa vào hoạt động và thống nhất quản lý hệ thống cơ sở dữ
liệu, thông tin vê đa dạng sinh học và an toàn sinh học.

- Xây dựng chương trình hành động đa dạng sinh học phù hợp với các
vùng lãnh thổ: Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ,
Nam trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ,Tây Nam Bộ.
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- Hợp  tác quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học; mở 
rộng và tăng cường hợp tác song phương và đa phương với các nước trên thế 
giới đê học tập kinh nghiệm, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực quản lý an 
toàn sinh học ở nước ta.

■ Hoạt động của Hội đồng an toàn sinh học cấp quốc gia, Hội đồng an 
toàn sinh học cấp ngành.

e) Chi từ nguồn quản lý hành chính:

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, 
chính sách về quản lý đa dạng sinh học; về quản lý an toàn sinh học.

- Hoạt động của Văn phòng giúp việc và Ban chỉ đạo liên ngành thực hiện 
Kế hoạch hành động quốc gia.

g) Chi từ nguồn đầu tư khác thông qua các chương trình, dự án hợp tác 
quốc tế song phương và đa phương; nguồn vốn từ doanh nghiệp, tổ chức, cá 
nhân trong nước và ở nước ngoài cho quản lý an toàn sinh học theo quy định của 
pháp luật.

2. Mức chi:

Mức chi thực hiện các nhiệm vụ, dự án, đề án về kế hoạch hành động 
quốc gia về đa dạng sinh học; về an toàn sinh học thực hiện theo định mức, chế 
độ chỉ tiêu tài chính hiện hành.

Căn cứ mục tiêu, nội dung và tính chất nhiệm vụ của dự án, đơn vị lập dự 
toán trên cơ sở thiết kế kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá phù hợp với 
từng chuyên ngành được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với nội dung, nhiệm 
vụ chưa có định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá dự toán, việc lập dự toán căn cứ 
vào khối lượng công việc cụ thể và chế độ tài chính hiện hành.

Một số văn bản quy định cho từng nguồn kinh phí như sau:

■ Kinh phí nghiên cứu khoa học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 
44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 7/5/2007 của Bộ Tài chính-Bộ Khoa học và 
Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng và phân bố dự toán kinh phí đố i với 
các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước và các 
văn bản hiện hành khác.

- Kinh phí sự nghiệp môi trường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 
114/2006/TTLT-BTC-BTNMT ngày 29/12/2006 của Bộ Tài chính-Bộ Tài 
nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường.

- Kinh phí sự nghiệp đào tạo: Đối với đào tạo ngắn hạn theo quy định tại 
Thông tư số 79/2ỏ057rT-BTC ngày 15/9/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước. Đố i 
với đào tạo ở nước ngoài theo Quỵết định số 356/QĐ-TTg ngày 28/4/2005 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đào tạo cán bộ tại các cơ sở nước ngoài 
bằng nguồn ngân sách nhà nước.
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- Kinh phí sự nghiệp kinh tế; theo quy định tại Thông tư số 120/2007/TT- 
BTC ngày 15/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết 
toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra từ nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách 
nhà nước và các văn bản khác có liên quan.

- Chi cho việc soạn thảo ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về 
quản lý đa dạng sinh học, an toàn sinh học theo quy định tại Thông tư số 
100/2006/TT-BTC ngày 23/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý 
và sử dụng kinh phí ngân sách ngân sách bảo đảm cho công tác xây dựng các 
văn bản quy phạm pháp luật.

- Chế độ công tác phí, hội nghị theo Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 
21/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công tác phí, hội nghị phí đối với 
cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 127/2007/TT-BTC 
ngày 31/10/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT- 
BTC ngày 21/3/2007 và Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngay 11/6/2007 của Bộ 
Tài chính.

- Đối với nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định hiện hành về
chi đầu tư xây dựng cơ bản.

3. Lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước

Việc lập, chấp hành và quyết toán kinh phí sự nghiệp (sự nghiệp nghiên 
cứu khoa học, sự nghiệp đào tạo, sự nghiệp môi trường, sự nghiệp kinh tế), chi 
quản lý hành chính, vốn đầu tư phát triển để thực hiện các nhiệm vụ, dự án, đề 
án về đa dạng sinh học và an toàn sinh học thực hiện theo quy định của Luật 
Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Thông tư này hướng 
dẫn cụ thể một số nội dung như sau:

a )L ập  dự toán các nhiệm vụ, dự án, đề án bố trí bằng nguồn kinh phí sự 
nghiệp:

- Đối với nhiệm vụ, dự án, đề án do các Bộ, cơ quan trung ương thực hiện: 
Căn cứ vào nhiệm vụ, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm đơn vị 
thực hiện lập dự toán kinh phí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của 
đơn vị báo cáo Bộ, cơ quan trung ương chủ trì nhiệm vụ, dự án xem xét, tổng hợp 
vào dự toán ngân sách nhà nước của Bộ, cơ quan trung ương gửi Bộ Tài chính, Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt theo 
quy định.

- Đối với nhiệm vụ, dự án, đề án do địa phương thực hiện: Căn cứ vào 
nhiệm vụ, dự án, đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm đơn vị 
thực hiện lập dự toán kinh phí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm 
của đơn vị gửi Sở chủ quản xem xét, tổng hợp gửi Sở Tài chính để tồng hợp vào 
dự toán ngân sách của địa phương báo cáo ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, để trình 
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo quy định hiện hành.

Riêng đối với nhiệm vụ, dự án, đề án bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp 
môi trường, quy trình lập, phân bố dự toán thực hiện theo quy định tại điểm b 
khoản 3 mục II Thông tư liên tịch số 114/2006/TTLT-BTC-BTNMT ngày



29/12/2006 của Bộ Tài chính- Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc 
quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường.

b) Đối với nhiệm vụ, dự án, đề án bố trí băng nguồn vốn đầu tư phát triển

Việc lập, sử dụng vốn thực hiện theo quy định về quản lý vốn đầu tư xây 
dựng cơ bản hiện hành và các văn bản của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, 
thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn 
ngân sách nhà nước; hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách 
hàng năm và quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

4. Công tác báo cáo, kiểm tra.

- Định kỳ hàng năm, các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương được 
giao thực hiện nhiệm vụ, dự án, đề án có trách nhiệm báo cáo tình hình thực 
hiện gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư. Hàng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp tình hình thực hiện 
Ke hoạch hành động quốc gia, đề án tăng cường năng lực quản lý an toàn sinh 
học đối với sinh vật b iến đổi gen và sản phẩm, nàng hoá có nguồn gốc từ sinh 
vật biến đổ i gen, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Các Bộ, cơ quan trung ương, các địa phương được giao thực hiện nhiệm 
vụ, dự án, đề án có trách nhiệm phối họp với các Bộ, cơ quan liên quan kiểm tra 
định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ, dự án, đề án bảo đảm sử 
dụng đúng mục đích và có hiệu quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan trung 
ương, địa phương phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quy ế t

Nơi nhận: 
* Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- UBND các tinh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Tài nguyên và Môi trường các tinh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản -Bộ Tư Pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
-Lưu: VT Bộ Tài chính.

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

KT.BỘ TRƯỞNG 
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