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THÔNG T Ư LIÊN TỊCH 
Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đối vói hoạt động 

kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày ỉ 6 iháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 21 tháng 1 1 năm 2007;

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 Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, 
hàng hoá;

Đê thong nhất quản lý và sử dụng kinh phí đối với hoạt động kiểm tra nhà 
nước về chất lượng sản phấm, hàn£ hoá theo quv định của Luật Chất lượng sản 
phẩm, hàng hoá và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, 
liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quan lý và sử 
dụng kinh phí đối với hoạt động kiểm tra nhà nước về chát lượng sản phẩm, 
hàng hoá như sau:

Chương I 
NHỮNG QUY Đ ỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn việc quán lý và sử dụng kinh phí đối với hoạt 
động kiêm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá (xây dựng kế hoạch 
kiểm tra, thực hiện kiếm tra, xử lý kết quả kiêm tra), gồm: kiểm tra nhà nước về 
chất lượng sản phẩm trong sản xuất; kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá 
nhập khẩu; kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá xuất khẩu; kiểm tra nhà 
nước về chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường; kiêm tra nhà nước về 
chất lượng hàng hoá trong quá trình sử dụng.

iHoạt động kiêm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá thực hiện 
theo quy định của pháp luật vê chất lượng sản phẩm, hàng hoá. Trình tự, ihủ tục, 
nội dung của hoạt động kiêm tra nhà nước vê chất lượng sản phẩm, hàng hoá 
được thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và của



các Bộ, ngành có chức năng kiêm tra nhà nước về chất lượng san phẩm, hàng hoá.

2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan có chức năng kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phấm, 
hàng hoá, các cơ quan nhà nước có chức năng xem xét, đánh giá lại chất lượng 
sản phẩm, hàng hoá, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ đã được đánh giá chất 
lượng bởi các tô chức đánh giá sự phù hợp hoặc đã được áp dụng các biện pháp 
quản lý chất lượng khác của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, gồm:

a) Các Tông cục, Cục thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất 
lượng sản phẩm, hàng hoá hoặc cơ quan khác thuộc Bộ được giao thực hiện 
nhiệm vụ kiêm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá;

b) Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương thực hiện chức năng quan lý nhà nước về chất lượng sản
phẩm, hàng hóa ở địa phương.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện hoạt động kiểm tra nhà nước về 
chất lượng sản phẩm, hàng hoá, gồm

1. Kinh phí chi cho hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, 
hàng hoá do ngân sách nhà nước bảo đảm được bố trí trong dự toán chi ngân 
sách hàng năm của đơn vị. Tuỳ theo loại hình hoạt động kiểm tra chât lượng sản 
phẩm, hàng hoá, cơ quan có thẩm quyền thực hiện giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng 
theo qu\ định hiện hành với các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác kiêm tra về chất 
lượng sản phẩm, hàng hoá. Căn cứ vào dự toán ngân sách được cấp có thẩm 
quyền giao, căn cứ vào kế hoạch thực hiện kiểm tra nhà nước vê chât lượng sản 
phâm, hàng hoá hàng năm hoặc đột xuât, Thủ trướng các cơ quan kiêm tra nhà 
nước về chất lượng sản phâin, hàng hoá có trách nhiệm bố trí kinh phí để thực 
hiện nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá cho phù 
hợp với tiến độ triển khai nhiệm vụ.

2. Kinh phi tài trợ, hỗ trợ của các tồ chức cá nhân khác (nếu có).

3. Kinh phí thu hồi được để lại theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của
Thông tư này.

4. Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Chương II 
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Nội dung chi

Nội dung chi cho hoạt độns kiếm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm,
hàng hoá gồm:
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1. Chi thuê chuyên gia bên ngoài cơ quan, hoặc tỏ chức đánh giá sự phù 
hợp độc lập để thực hiện đánh giá sự phù hợp của chất lượng sán phấm, hàng 
hoá (nếu có);

2. Chi phí lấy mẫu thử nghiệm, giám định, gồm: Chi phí mua mẫu thử 
nghiệm (bao gôm cả mua mẫu đe khảo sát về chất lượng và mua mẫu phục vụ 
kiêm tra, xử ]ý vi phạm về chất lượng), chi thuê bốc dỡ lấy mẫu, vận chuyên 
mẫu (việc thuê bốc dờ, vận chuyền chỉ áp dụng đối với hàng hoá cồng kềnh, có 
trọng lượng và the tích lớn hoặc hàng hoá có nguy cơ cháy nổ, có độ mất an toàn 
cao như xăng dầu, hóa chất độc hại, ...);

3. Chi mua công cụ, dụng cụ, máy móc thiết bị, phương tiện chuyên dùng, 
hệ thông thử nghiệm nhanh lưu động phục vụ kiêm tra nhanh chất lượng sản 
phâm, hàng hoá trên hiện trường; chi dụng cụ bảo vệ, bảo hộ, chi trang phục cá 
nhân của kiêm soát viên chất lượng;

4. Mua vật tư, hoá chất phục vụ thử nghiệm nhanh, mua dụng cụ lấy mẫu, 
đựng mẫu;

5. Thuê máy móc thiết bị thử nghiệm; trả chi phí thử nghiệm, kiếm định 
mẫu cho to chức đánh giá sự phù hợp;

6. Chi quản lý mẫu lưu (kho lưu mẫu báo đảm điều kiện quy định về bảo 
quản khi chưa đến thời hạn thanh lý mẫu);

7. Chi công tác phí, phương tiện đi lại phục vụ cho hoạt động kiểm tra, bắt 
giữ, dẫn giải và bảo vệ đối tượng cùng tang vật, chi huỷ tang vật theo quy định;

8. Chi cho thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, trang 
thông tin điện tử (website) về kiếm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng 
hoá;

9. Chi cho việc tô chức thực hiện xử lý vi phạm như: kiểm kê, niêm 
phong hàng hoá vi phạm; phúc tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp xử lý 
của cơ quan kiếm tra;

10. Chi cho việc tô chức lực lượng phối họp xử lý vi phạm trong trường 
hợp cần thiết;

11. Chi hội nghị, hội thảo chuyên đề về xây dựng kế hoạch, phô biến triển 
khai các hoạt động kiêm tra chất lượng sản phấm, hàng hoá; các cuộc họp trong 
quá trình kiểm tra và kết thúc đợt kiểm tra;

12. Chi khen thưởng tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiểm tra (nếu có) 
theo quy định nhà nước;

13. Chi cho việc xây dựng cơ sở dừ liệu (cả bản cứng và bản mềm) về 
tình hình chât lượng sản phẩm, hàng hoá cần quản lý;



14. Chi hợp tác quổc tế trong hoạt dộng kiếm tra chất lượng sản phảm, 
hàng hoá: rham gia niên liềm vào các tô chức cảnh báo quôc tê, khu vực vê chât 
lượng san phâm, hàng hoá;

15. Các chi phí khác liên quan trực tiếp đến hoạt động kiếm tra nhà nước 
về chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

Điều 4. Khung múc chi cho hoạt động kiểm tra nhà nước về chất 
lượng sản phẩm, hàng hoá

Việc sử dụng kinh phí bảo đảm eho hoạt động kiêm tra nhà nước vê chât 
lượng sản phàm, hàng hoá thực hiện theo các chế độ chi tiêu tài chính hiện hành; 
do tính chất đặc thù trong việc thực hiện kiếm tra nhà nước về chất lượng sán 
phấm, hàng hoá, Thông tư này quy định một số định mức chi đặc thù như sau:

1. Chi thuê chuyên gia bên ngoài cơ quan hoặc tô chức đánh giá sự phù 
hợp có tư cách pháp nhân và độc lập để thực hiện đánh giá kiêm tra chât lượng 
san phâm hàng hoá (nếu có). Thủ trưởng cơ quan đirợc giao nhiệm vụ kiểm tra 
nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá quyết định căn cứ vào tính chât và 
nội dung kiêm tra và khả năng n^uồn kinh phí trong dự toán được giao.

Mức chi cho chuvên gia làm căn cứ để ký kết hợp đông trọn gói cho 
những ngày tham gia kiêm tra tối đa không quá 300.000 đồng/ngày/người; ngoài 
mức thu lao trên, chuyên gia được thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến đẻ 
thực hiện kiêm tra, tiền tàu, xe (nếu có) theo mức chi quy định về chế độ công 
tác phí áp dụng đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Mức thuê các tô chức đánh giá sự phù hợp thực hiện theo hình thức hợp 
đồng giừa cơ quan kiêm tra nhà nước về chất lượng sản phâm, hàng hoá với tô 
chức đánh giá sự phù hợp theo quy định của pháp luật và thanh toán theo giá 
dịch vụ do tố chức đánh giá sự phù hợp cung cấp.

2. Chi phí lấy mẫu thư nghiệm, chi phí thử nghiệm, giám định, gồm: Chi 
phí mua mẫu thử nghiệm, chi phí thử nghiệm, giám định, mua dụng cụ lấy mẫu, 
đựng mẫu, mua nguyên vật liệu thử nghiệm, chi thuê bốc dỡ lấy mẫu, vận 
chuyên. Các khoan chi này được thanh toán theo thực tế phát sinh hoặc giá nhập 
khẩu cộng với các loại phí, thuế có liên quan, có đầy đủ hoá đơn chứng từ theo 
qu\ định của pháp luật. Đoi với các trường hợp thuê bốc dỡ, vận chuyên, cơ 
quan kiêm tra chất lượng sản phấm hàng hoá phải ký hợp đồng với tô chức và cá 
nhân đê thực hiện. Đối với các trường hợp mua dụng cụ, nguyên vật liệu phục 
vụ cho công tác thử nghiệm, giám định phải thực hiện theo các quy định của 
pháp luật.

Việc xác định kinh phí mua mẫu sản phẩm, hàng hoá thực hiện theo 
nguyên tắc đối với các sản phẩm, hàng hoá đã lưu thông trên thị trường Việt
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Nam thực hiện thanh toán theo giá thị trường; đối với các sản phẩm, hàng hoá 
chưa lưu thông trên thị trường thực hiện thanh toán theo mức giá thành xuât 
xưởng (đối với sản phẩm sản xuất trong nước) hoặc giá nhập khấu cộng với các 
loại phí, thuế có liên quan.

Trường hợp mua mẫu thứ tại cơ sở kinh doanh không có hoá đơn tài 
chính; sử dụng vật tư, hoá chât, nguyên nhiên vật liệu phục vụ công tác kiếm tra 
không có các định mức kinh tế kỹ thuật đo các Bộ, ngành chức năng ban hành 
thì Thú trưởng cơ quan kiêm tra nhà nước về chât lượng sản phâm hàng hoá 
qưyêt định việc mua mẫu thử, định mức tiêu hao vật tư, hoá chất, nguyên nhiên 
vật liệu cho các nội dung này và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, hợp lý của 
quyết định.

Chương III
CÁC KHOẢN THƯ VÈ CHI PHÍ LẤY MẪU, CHI PHÍ THỬ NGHIỆM

Điều 5. Nội dung các khoản thu

1. Đối với kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá tron£ sản 
xuất và lưu thông trên thị trường.

a) Khi cơ quan kiếm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá kết 
luận người sản xuất, người bán hàng vi phạm quy định về chất lượng san phâm, 
hàng hoá thì người sản xuất, người bán hàng phải trả chi phí lấy mẫu và chi phí 
thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá cho cơ quan kiểm tra nhà nước về 
chất lượng sản phấm, hàng hoá.

b) Trường hợp việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phấm, hàng hoá 
đế giải quyết các khiếu nại, tố cáo:

Tô chức, cá nhân đi khiếu nại, tố cáo có nghĩa vụ cung cấp các thông tin, 
tài liệu và các bằng chứng bước đầu theo quy định hiện hành về khiếu nại, tố cáo 
đê cơ quan kiêm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá có căn cứ đế 
thực hiện các thủ tục kiêm tra tiêp theo.

- Nếu kết luận việc khiếu nại, tố cáo là đúng thì người sản xuất, người bán 
hàng phải trả chi phí lấy mẫu và chi phí thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng 
hoá cho cơ quan kiếm tra nhà nước về chảt lượng san phấm, hàng hoá, đồng thời 
sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Neu kết luận việc khiếu nại, tố cáo là không đúng thì người khiếu nại, tố 
cáo phải trả chi phí lấy mẫu và chi phí thử nghiệm chất lượng sản phấm, hảng 
hoá cho cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng, sản pham, hàng hoá, đồng 
thời sẽ bị xử lv theo quy định của pháp luật

5



2. Đối với kiếm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá nhập khâu.

a) T rường hợp cơ quan kiểm tra thấy nghi ngờ về kết quả đánh giá sự phù 
hợp của tố chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định (chi phí chứng nhận hoặc 
giám định do người nhập khẩu đã trả trực tiếp cho tồ chức đánh giá sự phù hợp), 
cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá tiến hành lấy mẫu 
thư nghiệm. Khi kết quả thử nghiệm cho thấy hàng hoá nhập khấu không phù 
hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuân kỹ thuật tương ứng thì người 
nhập khẩu phải trả chi phí lây mẫu và chi phí thử nghiệm cho cơ quan kiêm tra 
nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

b) Trường hợp việc kiếm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá 
để giải quyết các khiếu nại, tố cáo:

rô chức, cá nhân đi khiếu nại, tô cáo có nghĩa vụ cung câp các thòng tin, 
tài liệu và các băng chứng bước đầu theo quy định hiện hành về khiêu nại, tô cáo 
đê cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá có căn cứ để 
thực hiện các thu tục kiêm tra tiếp theo.

Nêu kết luận việc khiếu nại, tố cáo là đúng thi người nhập khau phái trả 
chi phí lấy mầu và chi phí thử nghiệm cho cơ quan kiêm tra nhà nước vê chât 
lượng san phám. hàng hoá, đồng thời bị xử lý theo quy định cua pháp luật. Nêu 
kết luận việc khiếu nại, tố cáo là sai thì người khiếu nại, tố cáo phải trả chi phí 
lấy mẫu và chi phí thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá cho cơ quan kiêm 
tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá, đồng, thời bị xử lý theo quy định 
cua pháp luật.

Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng sản 
phẩ m  hàng hoá trong việc thu các khoản chi phí lấy mẫu, chi phí thử nghiệm

1. C ăn cứ vào các kết luận kiểm tra, cơ quan kiểm tra nhà nước về chất 
lượng sản phẩm, hàng hoá có trách nhiệm thực hiện việc thu nộp các khoản thu 
quy định tại Điều 5 của Thông tư này.

Các khoản thu nộp được theo dõi theo các nội dune: số  vãn bản kết luặn 
kiếm tra phải thu lại các khoản chi phí; tên đơn vị, tố chức, cá nhân phải nộp trả 
chi phí; so tiền phái nộp (đúng với số tiền chi phí ỉấy mẫu và chi phí thừ nghiệm 
mà cơ quan kiêm tra đã chi).

Trường hợp các tổ chức, cá nhân nêu tại Điều 5 của Thôns; tư này không 
thực hiện nghĩa vụ hoàn trả kinh phí khi đã quá hạn quy định trong thông báo 
của ccy quan kiểm tra, cơ quan kiểm tra chuyển hồ sơ và kiến n^hị cơ quan có 
thảm quyền tiên hành xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan kiếm tra nhà nước về chất lượng sản phấm, hàng hoá có trách
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nhiệm mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch đế các đơn vị, tô chức, cá 
nhân nộp trả tiền chi phí. Kinh phí này được đế lại cho cơ quan kiêm tra nhà nước 
về chất lượng sản phẩm, hàng hoá tiếp tục chi cho hoạt động kiểm tra trong các 
năm kê hoạch tiẽp theo. Sồ kinh phí này được thực hiện thanh quyết toán với ngân 
sách nhà nước theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước.

3. Cuối năm n^ân sách, cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng sản 
phâm, hàng hoá có trách nhiệm báo cáo tình hình phát sinh của tài khoản nêu 
trên cùng với báo cáo quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cấp chi cho hoạt 
động; kiêm tra nhà nước vê chất lượng sản phâm, hàng hoá cho cơ quan quản lý 
cấp trên.

!t* 1 ' Chương IV
LẶP Dự^ỊTOÁN VÀ QƯYÉT TOÁN KINH PHÍ 

Điều 7. Lập dự tộ ín , phê duyệt dự toán

Hàng năm, cơ quan kiêm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hànẹ hoá 
căn cứ vảo kế hoạch kiếm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá thuộc 
lĩnh vực được phân công quản lý, lập dự toán kinh phí bảo đảm cho hoạt động 
kiêm tra nhà nước về chât lượng sản phẩm, hàng hoá thuộc nhiệm vụ chi đặc thù 
gửi cơ quan chủ quản đê tống hợp chung vào cỉự toán của Bộ, ngành, địa phương 
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Điều 8. Quản ỉý sử dụng kinh phí

1. Co quan kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá phải thực 
hiện đúng các quy định về quản lý và sử dụng kinh phí theo quy định hiện hành 
của Luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách 
Nhà nước và các quy định cụ thể tại Thông tư này.

2. Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chi, cấp phát, thanh toán kinh 
phí thực hiện cho hoạt động kiêm tra nhà nước chất lượng sản phẩm, hàng hoá 
theo các quy định hiện hành và các quy định cụ thê tại Thông tư này.

Điều 9. Quyết toán kinh phí

1. Kinh phí chi cho hoạt động kiêm tra chất lượng sản pham, hàng hoá 
được sử dụng và quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các 
văn bản hướng dẫn hiện hành.

2. Việc sử dụng kinh phí cho hoạt động kiếm tra chất lượng sản phấm, 
hàng hoá phải đảm bảo đầy đủ chứng từ họp pháp, hợp lệ theo quy định tài 
chính hiện hành và quv định tại Thông tư này.
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Chương V 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 10. Điều khoản thi hành

1, Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kế từ ngày ký.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ 
quan, đơn v ị phản ánh vê Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ đê nghiên
cứu, giả i quyết./.

Nơi nhận:
-  Văn phòng TW  Đảng;
- Văn phòng Ọuốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- V ă n phòng Chú tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dàn tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiếm toán nhà nước;
- Thanh tra Chính phù;

Văn phòng B C D TW  về phòng, chống tham nhũng;
- Các F3Ộ, cơ  quan ngang Bộ, cơ  quan 

thuộc Chính phũ;
- U BND các tỉnh, T P  trực thuộc TW:
- Sỡ Tài chính, S ở  K H & C N , Kho bạc NN 

các tinh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quai) Trung ương của các Đoàn thể;
- Còng báo;
- Cục kiềm tra vãn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phú;

Website Bộ Tài chính, Bộ K H & C N ;
Lưu: Bộ TC ( V T , V ụ  HCSN).  V r*
Bộ K H & C N  (V T , Vụ K H T C , Tồng cục TCĐLCL).

KT. B ộ  TRƯỞNG 
B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TH Ứ  tr ư ở n g

KT. BỘ TRƯỞNG 
B ộ TAI CHÍNH 
THỦ TRƯỞNG 

Phạm Sỹ DanhNguyễn Quân


