
B ộ  TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 198/2011 /TT-BTC  
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011

THÔNG TƯ
Hướng dẫn việc thu, quản lý, sử dụng, nộp ngân sách nhà nước phí hoa 

tiêu hàng hải và cơ chế đặt hàng cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải

Căn cứ Bộ Luật Hàng hải Việt Nam ngày 14/6/2005;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 
tháng 8 năm 2001 của ủ y ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Tài 
chính;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 173/2007/NĐ-CP ngày 28/11/2007 của Chính 
phủ về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải và Nghị định số 
49/2011/NĐ-CP ngày 21/6/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 11 
Nghị định số 173/2007/NĐ-CP ngày 28/11/2007 của Chính phủ về tổ chức 
và hoạt động của hoa tiêu hàng hải;

Căn cứ Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg ngày 09/11/2006 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực 
hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Sau khi thống nhất với Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 
7162/BGTVT-TC ngày 02/11/2011, Bộ Tài chính hướng dẫn việc thu, quản 
lý, sử dụng, nộp ngân sách nhà nước phí hoa tiêu hàng hải và cơ chế đặt 
hàng cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải như sau:

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

1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định việc thu, quản lý, sử 
dụng, nộp ngân sách nhà nước về phí hoa tiêu hàng hải (sau đây viết gọn là 
phí hoa tiêu) và hướng dẫn cơ chế đặt hàng cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng 
hải (sau đây viết gọn là dịch vụ hoa tiêu) trong phạm vi cả nước.

2. Đối tượng áp dụng: Đối tượng áp dụng tại thông tư này là các tổ 
chức hoa tiêu hàng hải (sau đây gọi tắt là công ty hoa tiêu) đủ điều k iện 
thực hiện cung ứng dịch vụ hoa tiêu theo quy định tại Điều 4 Nghị định số
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173/2007/NĐ-CP ngày 28/11/2007 của Chính phủ và các cơ quan quản lý 
nhà nước có liên quan.

Điều 2. Cơ quan đặt hàng.

Bộ Giao thông vận tải (hoặc cơ quan do Bộ Giao thông vận tải có 
quyết định ủy quyền) thực hiện việc đặt hàng cung ứng dịch vụ hoa tiêu 
trong phạm vi cả nước (sau đây được viết là cơ quan đặt hàng).

Điều 3. Cung ứng dịch vụ hoa tiêu và đơn giá đặt hàng dịch vụ 
hoa tiêu hàng hải.

1. Cung ứng dịch vụ hoa tiêu bao gồm:

a) Cung cấp dịch vụ dẫn tàu thuỷ đi trên luồng hàng hải để vào, rời 
cảng biển và khu vực khai thác dầu khí ngoài khơi,

b) Cung cấp dịch vụ dẫn tàu thuỷ di chuyến trong cảng.

c) Cung cấp các dịch vụ hoa tiêu khác có liên quan.

2. Công ty hoa tiêu được cơ quan đặt hàng ký họp đồng đặt hàng 
cung ứng dịch vụ hoa tiêu theo đơn giá đặt hàng do Nhà nước quy định. 
Định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ hoa tiêu thực hiện theo quy định của Bộ 
Giao thông vận tải.

Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn các công ty hoa tiêu lập phương án 
giá, tổ chức thẩm định phương án giá và có ý kiến bằng văn bản đề nghị Bộ 
Tài chính quyết định đơn giá đặt hàng theo quy định.

Điều 4. Thu, quản lý, sử dụng và nộp ngân sách nhà nước phí 
hoa tiêu.

1. Tố chức thu phí:
a) Phí hoa tiêu là khoản thu của ngân sách nhà nước được quy định

trong danh mục phí ban hành kèm theo Pháp lệnh phí và lệ phí. Các công ty
hoa tiêu trực tiếp thu phí hoa tiêu khi cung cấp dịch vụ hoa tiêu.

b) Công ty hoa tiêu sử dụng biên lai thu phí, lệ phí hàng hải thông 
nhất theo quy định hiện hành và không phải nộp thuế giá trị gia tăng khi thư 
phí hoa tiêu. Công ty hoa tiêu có trách nhiệm thu đúng, thu đủ và kịp thời 
phí hoa tiêu.

c) Chi phí cho việc tổ chức thu phí hoa tiêu được tính trong đơn giá 
dặt hàng cung ứng dịch vụ hoa tiêu.

2. Quản lý, sử dụng nguồn thu phí hoa tiêu:
a) Nguồn phí hoa tiêu thu được trong năm được nộp 100% vào ngân 

sách trung ương. Hàng tháng, trong vòng 20 ngày đầu của tháng tiếp theo, 
công ty hoa tiêu có trách nhiệm kê khai với cơ quan thuế nơi đóng trụ sở 
chính và nộp vào ngân sách trung ương số tiền phí hoa tiêu đã thực thu 
dược trong tháng.
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b) Nguồn thu phí hoa tiêu nộp ngân sách nhà nước được ngân sách 
trung ương cân đối 100% cho nhiệm vụ đặt hàng cung ứng dịch vụ hoa tiêu.

3. Quy trình lập, phân bổ, giao dự toán thu phí hoa tiêu thuộc ngân 
sách nhà nước:

a) Hàng năm, căn cứ vào số kiểm tra dự toán thu phí hoa tiêu thuộc 
ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính thông báo cho Bộ Giao thông vận tải; 
Bộ Giao thông vận tải thông báo cho cơ quan đặt hàng.

Trên cơ sở số kiếm tra được thông báo, cơ quan đặt hàng lập dự toán 
thu phí hoa tiếu gửi Bộ Giao thông vận tải xem xét, tồng hợp chung trong 
dự toán ngân sách nhà nước của Bộ Giao thông vận tải để gửi Bộ Tài chính 
tổng hợp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng 
dẫn.

b) Phân bố và giao dự toán:
Căn cứ dự toán thu phí hoa tiêu hàng năm được cấp có thẩm quyền 

giao, Bộ Giao thông vận tải phân bổ và giao dự toán thu phí hoa tiêu cho cơ 
quan đặt hàng trước ngày 31 tháng 12 hàng năm; đồng thời gửi Bộ Tài 
chính, Kho bạc nhà nước.

c) Căn cứ dự toán thu phí hoa tiêu được phân bổ, cơ quan đặt hàng 
đặt hàng các công ty hoa tiêu thu phí hoa tiêu cùng với việc đặt hàng cung 
ứng dịch vụ hoa tiêu theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.

4. Tổng hợp quyết toán nguồn thu phí hoa tiêu:

Kết thúc năm tài chính, công ty hoa tiêu có trách nhiệm báo cáo số 
tiền thu phí hoa tiêu đã nộp ngân sách trung ương đến ngày 31 tháng 12 cho 
cơ quan đặt hàng và cơ quan thuế địa phương nơi công ty hoa tiêu hoạt 
động. Cơ quan đặt hàng thực hiện quyết toán và tổng hợp nguồn thu phí 
hoa tiêu đã nộp ngân sách trong năm; báo cáo Bộ Giao thông vận tải để 
tống hợp số thu ngân sách nhà nước của Bộ Giao thông vận tải hàng năm 
theo quy định hiện hành.

Điều 5. Lập, phân bổ và giao dự toán chi kinh phí đặt hàng cung 
ứng dịch vụ hoa tiêu.

1. Nguồn kinh phí đặt hàng cung ứng dịch vụ hoa tiêu:
Nguồn kinh phí đặt hàng cung ứng dịch vụ hoa tiêu do ngân sách 

trung ương cân đối 100% từ nguồn phí hoa tiêu thu được nộp ngân sách nhà 
nước và được bố sung từ nguồn ngân sách nhà nước.

2. Lập dự toán:
Hàng năm, căn cứ vào số kiểm tra do Bộ Tài chính thông báo, Bộ 

Giao thông vận tải tố chức lập dự toán chi kinh phí đặt hàng cung ứng dịch 
vụ hoa tiêu; gửi Bộ Tài chính tông hợp theo quy định của Luật Ngân sách 
nhà nước.

3. Phân bổ và giao dự toán:
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Căn cứ dự toán chi kinh phí đặt hàng cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng; 
năm được cấp có thẩm quyền giao, Bộ Giao thông vận tải lập phương án 
phân bô dự toán, tổng hợp cùng dự toán ngân sách nhà nước của Bộ Giao 
thông vận tải, gửi Bộ Tài chính thẩm định dự toán theo quy định.

Sau khi có ý kiến tham gia của Bộ Tài chính về phương án phân bô 
dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, Bộ Giao thông vận tải giao dự toán 
chi kinh phí đặt hàng cung ứng dịch vụ hoa tiêu cho cơ quan đặt hàng để tô 
chức đặt hàng cung ứng dịch vụ hoa tiêu; đồng thời gửi Bộ Tài chính, Kho 
bạc nhà nước nơi cơ quan đặt hàng mở tài khoản giao dịch để phối hợp thực 
hiện,

Nguyên tắc, quy trình, thời hạn và nội dung phân bố dự toán chi kinh 
phí dặt hàng cung ứng dịch vụ hoa tiêu thực hiện theo quy định của Thông 
lư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực 
hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 6. Tổ chức đặt hàng cung ứng dịch vụ hoa tiêu.

1. Sau khi có quyết định phân bổ và giao dự toán thu phí hoa tiêu của 
Bộ Giao thông vận tải, cơ quan đặt hàng to chức ký họp đồng đặt hàng thu 
phí hoa tiêu và cung ứng dịch vụ hoa tiêu với các công ty hoa tiêu trước 
ngày 31/12 của năm trước năm thực hiện hợp đồng.

2. Hợp đồng đặt hàng bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
a) Kh ố i lượng dịch vụ đặt hàng;
h) Phí hoa tiêu thu được trong năm nộp ngân sách nhà nước;
c) Đơn giá đặt hàng;
d) Giá trị đặt hàng;
đ) Thời gian thực hiện;
e) Chất lượng thực hiện;
g) Phương thức nghiệm thu, thanh toán;
h) Trách nhiệm và nghĩa vụ của công ty hoa tiêu khi thực hiện cung 

ứng dịch vụ hoa tiêu;
i) Trách nhiệm của cơ quan đặt hàng cung ứng dịch vụ hoa tiêu;
k) Các nội dung khác có liên quan nhưng không trái với các quy định 

cua pháp luật.

3. Điều chỉnh giá trị hợp đồng: Thực hiện theo Điều 14 Quyết định 
số 256/2006/QĐ-TTg ngày 09/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 
quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng 
sản phẩm, dịch vụ công ích.

Điều 7. Nghiệm thu, thanh toán khối lượng dịch vụ hoa tiêu hoàn 
thành.

1. Nghiệm thu khối lượng, chất lượng cung ứng dịch vụ hoa tiêu:
Định kỳ hàng quý (trước ngày 20 của tháng kế tiếp), hàng năm, cơ 

quan đặt hàng tổ chức nghiệm thu khối lượng, chất lượng cung ứng dịch vụ
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hoa tiêu đã hoàn thành trong kỳ làm cơ sở thanh toán kinh phí đặt hàng theo 
mẫu biểu kèm theo Thông tư này.

2. Thanh toán khối lượng dịch vụ hoa tiêu hoàn thành:
Căn cứ Biên bản nghiệm thu giữa cơ quan đặt hàng và công ty hoa 

tiêu, cơ quan đặt hàng thực hiện rút dự toán tại Kho bạc nhà nước để thanh 
toán khối lượng dịch vụ hoa tiêu hoàn thành.

Điều 8. Kiểm soát chi qua Kho bạc nhà nước.

Căn cứ dự toán ngân sách nhà nước về nguồn kinh phí đặt hàng cung 
ứng dịch vụ hoa tiêu, căn cứ hợp đồng đặt hàng đã ký với công ty hoa tiêu, 
cơ quan đặt hàng thực hiện rút dự toán tại Kho bạc nhà nước để tạm ứng, 
thanh toán cho công ty hoa tiêu; Kho bạc nhà nước nơi cơ quan đặt hàng 
mở tài khoản giao dịch kiếm tra hồ sơ, thực hiện kiếm soát chi trước khi 
tạm ứng, thanh toán theo hợp đồng đặt hàng đã ký.

1. Tạm ứng kinh phí đặt hàng cung ứng dịch vụ hoa tiêu:
a) Sau khi ký hợp đồng cung ứng dịch vụ hoa tiêu, công ty hoa tiêu 

được tạm ứng tối đa là 50% giá trị hợp đồng đặt hàng của năm để thực hiện 
nhiệm vụ cung ứng dịch vụ hoa tiêu.

b) Hồ sơ tạm ứng:
- Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (tạm ứng) của cơ quan đặt

hàng;
- Hợp đồng đặt hàng cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu đã ký giữa 

cơ quan đặt hàng và công ty hoa tiêu;
- Quyết định giao dự toán chi của Bộ Giao thông vận tải.

2. Thanh toán kinh phí đặt hàng cung ứng dịch vụ hoa tiêu:
a) Định kỳ hàng quý cơ quan đặt hàng thu hồi tiền tạm ứng và thực 

hiện thanh toán giá trị khối lượng cung ứng dịch vụ hoa tiêu hoàn thành cho 
công ty hoa tiêu theo quy định.

Việc thu hồi tiền tạm ứng được chia đều cho các lần thanh toán và 
bắt đầu từ lần thanh toán đầu tiên, thu hồi hết số tiền tạm ứng khi thanh 
toán lần cuối cùng của năm kế hoạch sau khi hoàn thành hợp đồng đặt hàng 
giữa cơ quan đặt hàng và công ty hoa tiêu.

b) Hồ sơ thanh toán gồm:
- Quyết định giao dự toán của Bộ Giao thông vận tải cho cơ quan đặt

hàng;
- Hợp đồng đặt hàng cung ứng dịch vụ hoa tiêu ký với công ty hoa

tiêu;
- Biên bản nghiệm thu, xác nhận khối lượng, chất lượng hoàn thành 

giữa cơ quan đặt hàng và công ty hoa tiêu;
- Bản xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng 

đê nghị thanh toán giữa cơ quan đặt hàng và công ty hoa tiêu.
- Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (thực chi) của cơ quan đặt

hàng.
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c) Trường hợp đến ngày 31/12 hàng năm, khối lượng dịch vụ hoa 
tiêu đã hoàn thành và nghiệm thu theo hợp đồng nhưng chưa hoàn thiện thủ 
tục, hỗ sơ thanh toán thì được thanh toán tiếp trong thời gian chỉnh lý quyết 
toán theo đúng quy định hiện hành và tổng hợp quyết toán vào niên độ ngân 
sách năm trước.

3. Trình tự và thủ tục tạm ứng, thanh toán thực hiện theo quy định tại 
Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng 
dân hiện hành của Nhà nước.

Điều 9. Xử lý kinh phí thanh toán khi công ty hoa tiêu cung cấp 
dịch vụ không đạt hoặc vượt khối lượng hợp đồng đã ký.

1. Trường hợp khói lượng cung ứng dịch vụ hoa tiêu do công ty hoa 
t iêu cung ứng trong năm không đạt theo hợp đồng đã ký, công ty hoa tiêu 
dược thanh toán kính phí tương ứng với khối lượng dịch vụ hoàn thành 
được nghiệm thu.

2. Trường hợp khối lượng cung ứng dịch vụ hoa tiêu do công ty hoa 
tiêu cung ứng trong năm vượt khối lượng hợp đồng đã ký và đã được 
nghiệm thu thi cơ quan đặt hàng thực hiện thanh toán khối lượng hoàn 
thành ngay trong năm (nếu còn dự toán chi). Trường hợp không đủ nguồn, 
cơ quan đặt hàng lập dự toán bô sung kinh phí năm sau; Khi thực hiện phân 
bò dự toán kinh phí chi ngân sách hàng năm, cơ quan đặt hàng chủ động 
báo cáo Bộ Giao thông vận tải dành nguồn kinh phí để thanh toán khối 
lượng đã thực hiện năm trước, số kinh phí còn lại được phân bố để thực 
hiện cho nhiệm vụ đặt hàng dịch vụ hoa tiêu năm kế hoạch.

Điều 10. Trợ giá, trợ  cấp cho hoạt động cung ứng dịch vụ hoa
tiêu.

Thực hiện theo quy định tại Điều 16 Quy chế đấu thầu, đặt hàng, 
giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích 
ban hành kèm theo Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg ngày 09/11/2006 của 
Thu tướng Chính phủ.

Điều 11. Quyết toán nguồn kinh phí đặt hàng cung ứng dịch vụ 
hoa tiêu.

Cơ quan đặt hàng có trách nhiệm lập báo cáo quyết toán nguồn kinh 
phí đặt hàng cung ứng dịch vụ hoa tiêu theo quy định của Luật Ngân sách 
nhà nước; Bộ Giao thông vận tải thấm định quyết toán nguồn kinh phí đặt 
hàng dịch vụ hoa tiêu, tống hợp chung trong quyết toán của Bộ Giao thông 
vận tải, gửi Bộ Tài chính thẩm định theo quy định của Luật Ngân sách nhà 
nước và các văn bản hướng dẫn.
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Điều 12. Trách nhiệm của công ty hoa tiêu.

1. Công ty hoa tiêu thực hiện thu phí hoa tiêu và cung ứng dịch vụ 
hoa tiêu theo đúng họp đồng đã ký với cơ quan đặt hàng và theo quy định 
cùa pháp luật.

2. Nguồn kinh phí Nhà nước thanh toán khối lượng đặt hàng cung 
ứng dịch vụ hoa tiêu hàng năm là doanh thu của công ty hoa tiêu; Công ty 
hoa tiêu thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định. Công ty hoa tiêu thực 
hiện hạch toán kế toán và quản lý tài chính theo quy định của pháp luật hiện 
hành phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp đăng ký hoạt động.

Điều 13. Công tác kiểm tra.

Công ty hoa tiêu chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc 
đột xuất của các cơ quan tài chính, thuế và các cơ quan quản lý nhà nước có 
liên quan trong việc thu, nộp phí hoa tiêu; việc sử dụng nguồn kinh phí đặt 
hàng của nhà nước; việc quản lý giá và hoạt động sản xuất kinh doanh của 
công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 14. Hiệu lực thi hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2012, áp 
dụng từ năm tài chính 2012 và thay thế Thông tư số 91/2007/TT-BTC ngày 
31/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, giao kế hoạch và quản lý tài 
chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải và các 
quy định trước đây trái với quy định của Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị 
phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết.

Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG     THỨ TRƯỞNG

- VP Trung ương và các Ban của Đảng;
- VP Quốc hội; VP Chủ tịch nước;
- VP Chính phủ;
- Viện KSNDTC; Toà án NDTC;
- VP BCĐ phòng chống tham nhũng TW;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc CP;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Cục thuế, kho bạc các tình, thành phố trực 
thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các công ty hoa tiêu hàng hải;
'  Công báo;
- Website Chính phủ; Website Bộ Tài chính;
- Các Vụ thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu VT, Cục TCDN.
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Mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 198/2011/TT-BTC  
Ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính:

BỘ GIAO THÔNG VẶN TẢI        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU 
Dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải hoàn thành quý.......... (năm)

Căn cứ Thông tư số........... /2011/TT-BTC ngày....... tháng.......năm
2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thu, quản lý, sử dụng, nộp ngân sách 
nhà nước phí hoa tiêu hàng hải và cơ chế đặt hàng cung ứng dịch vụ hoa 
tiêu hàng hải;

Căn cứ Hợp đồng số.......ngày....... tháng.......năm....... giữa Bộ Giao
thông vận tải (hoặc cơ quan chuyên ngành do Bộ Giao thông vận tải ủy 
quyền) và Công ty Hoa tiêu.......,

Hôm này, ngày.......tháng.......năm....... , chúng tôi gồm:

- Bên A: Bộ Giao thông vận tải (hoặc cơ quan chuyên ngành do
Bộ Giao thông vận tải ủy quyền), địa chỉ.......

Đại diện theo Pháp luật là ông  (bà)...................... Chức vụ........ .

- Bên B: Đại diện Công ty Hoa tiêu.............., địa chỉ.......

Cùng nhau lập Biên bản nghiệm thu khối lượng cung ứng dịch vụ 
hoa tiêu hàng hải đã hoàn thành trong quý.......(năm....... ) như sau:

1/ Tình hình thực hiện thu, nộp ngân sách nhà nước phí hoa tiêu 
hàng hải:

- Tổng số phí phải thu theo biên lai thu phí trong kỳ:
- Tổng số phí đã thu:
- Tổng số phí đã nộp NSNN:
- Tổng số phí còn phải nộp NNSN:

2/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ đặt hàng cung ứng dịch vụ hoa 
tiêu hàng hải:

TT Dịch vụ  Đơn
giá

Khối 
lượng đặt 
hàng theo 
hợp đồng

Khối lượng 
hoàn thành 

được 
nghiệm thu

Chất 
lượng 

dịch vụ

Giá trị 
được thanh 

toán 
(Đồng)

ỉ 2 3 4 5 6 7 = 3 x 5
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  Dịch vụ dẫn 
  làu thuỷ đi 

trên luồng 
  hàng hải đê 
vào, rời cảng 

  biển.

2 Dịch vụ dân 
tàu thuỷ di 
chuyển trong 

  cảng
3 Các dịch vụ 

  hoa tiêu khác 
có liên quan
Tồng cộng

3/ Tình hình thanh toán kinh phí:
- Kinh phí đã tạm ứng:
- Kinh phí được thanh toán:
- Thu hồi tạm ứng lần này:
- K inh phí còn được thanh toán (+) hoặc phải thu hồi (-):

4/ Các kiến nghị, đề xuất của 02 bên:

Đại diện bên A Đại diện bên  B
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