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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2014 

  
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động Kiểm ngư 
và thanh toán chi phí thực hiện lệnh điều động, huy động 

lực lượng, phương tiện của người có thẩm quyền 
 
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 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 102/2012/NĐ-CP ngày 29/11/2012 của Chính phủ về tổ 
chức và hoạt động của Kiểm ngư; 

Căn cứ Quyết định số 118/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu 
hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa;  

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Tài chính 
ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động Kiểm 
ngư và thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân thực hiện lệnh điều động, huy 
động lực lượng, phương tiện của người có thẩm quyền. 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  
Thông tư này hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động Kiểm ngư 

và thanh toán chi phí cho tổ chức, cá nhân thực hiện lệnh điều động, huy động lực 
lượng, phương tiện của người có thẩm quyền. 
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Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Cục Kiểm ngư và các đơn vị trực thuộc. 
2. Tổ chức, cá nhân thực hiện lệnh điều động, huy động lực lượng, phương tiện 

của người có thẩm quyền. 
3. Cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm liên quan đến hoạt động Kiểm ngư. 
Điều 3. Giải thích từ ngữ 
1. Người có thẩm quyền: Là người được giao quyền ban hành lệnh điều động, 

huy động theo quy định. 
2. Người thực hiện lệnh điều động, huy động: Là người có trách nhiệm phải thi 

hành, thực hiện lệnh điều động, huy động theo quy định. 
3. Người chỉ huy tại hiện trường: Là người được thủ trưởng cơ quan có thẩm 

quyền ban hành lệnh điều động, huy động giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ huy công tác 
ngăn chặn vi phạm pháp luật về thủy sản tại khu vực xảy ra vi phạm. 

4. Lệnh điều động, huy động: Là mệnh lệnh hành chính của người có thẩm 
quyền điều động, huy động lực lượng, phương tiện để kịp thời ngăn chặn vi phạm 
pháp luật về thủy sản. 

5. Trường hợp khẩn cấp, cần thiết ban hành lệnh điều động, huy động: Là 
trường hợp xảy ra các hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật về thủy sản mà 
người có thẩm quyền quyết định ban hành lệnh điều động, huy động để kịp thời 
ngăn chặn, khắc phục. 

Điều 4. Nguyên tắc sử dụng kinh phí hoạt động Kiểm ngư 
Kinh phí chi cho các hoạt động của Kiểm ngư được quản lý, sử dụng đúng 

mục đích, chế độ; hạch toán kịp thời, đầy đủ vào sổ sách kế toán; chịu sự kiểm tra, 
kiểm soát của cơ quan chức năng có thẩm quyền và thực hiện quyết toán theo quy 
định hiện hành. 

 
Chương II 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG KIỂM NGƯ 
VÀ THANH TOÁN CHI PHÍ THỰC HIỆN LỆNH ĐIỀU ĐỘNG,  

HUY ĐỘNG LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN CỦA NGƯỜI  
CÓ THẨM QUYỀN 

 
Mục 1 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG KIỂM NGƯ 
 

Điều 5. Nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động Kiểm ngư 
1. Ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí quản lý hành chính Nhà nước cho các 

hoạt động Kiểm ngư do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, tổ chức 
thực hiện. 

2. Các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 
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Điều 6. Chi hoạt động Kiểm ngư 
1. Chi cho hoạt động bộ máy Kiểm ngư thực hiện theo quy định của Chính phủ 

về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành 
chính đối với các cơ quan nhà nước. 

2. Chi đặc thù phục vụ hoạt động Kiểm ngư:  
a) Chi trực đường dây nóng 24 giờ/ngày đảm bảo xử lý các vụ việc phát sinh 

đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển giữa Việt Nam với các nước láng giềng 
và các nhiệm vụ trực khác được cấp có thẩm quyền giao; 

b) Chi nhiên liệu phục vụ các tàu Kiểm ngư; 
c) Chi sửa chữa đột xuất tàu, xuồng Kiểm ngư;  
d) Chi mua sắm vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, các trang thiết bị chuyên 

dùng cho lực lượng Kiểm ngư; 
đ) Chi mua tủ thuốc y tế, các loại thuốc thiết yếu, thiết bị y tế phục vụ sơ cứu 

ban đầu trên tàu Kiểm ngư; 
e) Chi thu thập, mua tin, xử lý thông tin, tài liệu, vật chứng liên quan đến 

nghiệp vụ Kiểm ngư và thanh tra chuyên ngành; chi trưng cầu giám định về các 
nội dung liên quan đến nghiệp vụ Kiểm ngư và thanh tra chuyên ngành; 

g) Chi thuê vị trí, cặp tàu và khu vực neo đậu cho tàu Kiểm ngư và tàu thuyền 
vi phạm bị lực lượng Kiểm ngư tạm giữ để xử lý; 

h) Chi quản lý cơ sở dữ liệu và vận hành hệ thống thông tin về Kiểm ngư; 
i) Các khoản chi khác (nếu có). 
3. Mức chi hoạt động Kiểm ngư và xác định kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, 

không thực hiện chế độ tự chủ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 71/2014/ 
TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ Quy định chế độ 
tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ 
quan nhà nước và các quy định hiện hành. 

 
Mục 2 

THANH TOÁN CHI PHÍ THỰC HIỆN LỆNH ĐIỀU ĐỘNG, HUY ĐỘNG 
LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN 

 
Điều 7. Chi thực hiện lệnh điều động, huy động lực lượng, phương tiện của 

người có thẩm quyền để kịp thời ngăn chặn vi phạm pháp luật về thủy sản 
1. Ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí cho Tổng cục Thủy sản, Cục Kiểm 

ngư được giao nhiệm vụ thực hiện lệnh điều động, huy động lực lượng, phương 
tiện của người có thẩm quyền để kịp thời ngăn chặn vi phạm pháp luật về thủy sản 
(sau đây gọi tắt là lệnh điều động, huy động) để thanh toán chi phí cho các tổ chức, 
cá nhân được điều động, huy động. 
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2. Kinh phí thực hiện lệnh điều động, huy động được ghi thành một mục riêng 
trong dự toán chi sự nghiệp kinh tế hàng năm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Tổng cục Thủy sản, Cục Kiểm ngư.  

3. Căn cứ dự toán chi ngân sách được giao và nhiệm vụ chi thực hiện lệnh điều 
động, huy động phát sinh, chế độ chính sách hiện hành, quyết định duyệt chi của 
cấp có thẩm quyền; các cơ quan, đơn vị thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà 
nước để thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý, hợp lệ phát sinh trong quá trình thực 
hiện nhiệm vụ.  

4. Nội dung chi và mức chi thực hiện lệnh điều động, huy động áp dụng theo 
quy định tại Thông tư số 92/2009/TT-BTC ngày 12/5/2009 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn việc thanh toán kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho các tổ chức, 
cá nhân tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa. 

5. Trường hợp cần thiết phải thanh toán ngay một số khoản chi cho các tổ 
chức, cá nhân trực tiếp tham gia nhiệm vụ, khi chưa hoàn tất hồ sơ thanh toán, Cục 
Kiểm ngư - Tổng cục Thủy sản tạm ứng kinh phí các tổ chức, cá nhân trực tiếp 
tham gia nhiệm vụ theo quy định hiện hành. 

6. Trường hợp kinh phí thực hiện lệnh điều động, huy động trong năm không 
sử dụng hết được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng, không được sử dụng 
vào mục đích, nhiệm vụ khác. 

7. Trường hợp, trong năm khoản kinh phí này đã được sử dụng hết, để đảm 
bảo nguồn chủ động tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đột xuất dự kiến sẽ phát sinh 
trong năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, đề nghị Bộ Tài 
chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định bổ sung từ nguồn ngân 
sách Trung ương để thực hiện. 

Điều 8. Thẩm quyền và hình thức ban hành lệnh điều động, huy động 
1. Thẩm quyền ban hành lệnh điều động, huy động. 
Người có thẩm quyền ban hành lệnh điều động, huy động quy định tại khoản 1, 

Điều 15 của Nghị định số 102/2012/NĐ-CP như sau:  
a) Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành lệnh điều 

động, huy động đề nghị Bộ trưởng các Bộ có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh huy động lực lượng, phương tiện để kịp thời ngăn chặn vi phạm pháp 
luật về thủy sản; 

b) Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản ban hành lệnh điều động, huy động lực 
lượng, phương tiện của cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ tuần tra, thanh tra, 
kiểm tra, kiểm soát bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở địa phương; 

2. Hình thức ban hành lệnh điều động, huy động 
Việc điều động, huy động lực lượng, phương tiện được thực hiện bằng “Lệnh 

điều động, huy động lực lượng, phương tiện”. Trường hợp khẩn cấp, người có 
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thẩm quyền điều động, huy động có thể ra lệnh thông qua các phương tiện truyền 
thông, điện báo hoặc mệnh lệnh trực tiếp nhưng ngay sau đó (chậm nhất sau 05 ngày 
làm việc kể từ ngày ra lệnh) phải ban hành văn bản “Lệnh điều động, huy động lực 
lượng, phương tiện”. 

Điều 9. Trách nhiệm của cơ quan thực hiện lệnh điều động, huy động và 
tổ chức, cá nhân được điều động, huy động  

1. Trách nhiệm của cơ quan thực hiện lệnh điều động, huy động 
a) Chấp hành lệnh điều động, huy động của người có thẩm quyền; 
b) Thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân thực hiện lệnh điều động, huy động: 
Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện thanh toán các chi phí có liên quan 

đến nhiệm vụ được điều động, huy động theo quy định; 
Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc xác minh, 

thẩm định hồ sơ của các tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia hoặc có tài sản, 
phương tiện được điều động, huy động; 

Tổng hợp, trình Tổng cục Thủy sản phê duyệt và thanh toán cho tổ chức, cá 
nhân được điều động, huy động theo quy định. 

2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được điều động, huy động 
a) Chấp hành lệnh điều động của người có thẩm quyền; 
b) Thực hiện thanh quyết toán chi phí thực hiện lệnh điều động, huy động theo 

hướng dẫn của cơ quan thực hiện lệnh điều động. 
Điều 10. Hồ sơ và trình tự thanh toán cho các tổ chức, cá nhân được điều 

động, huy động 
1. Hồ sơ thanh toán: 
Tổ chức, cá nhân được điều động, huy động nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện về Cục Kiểm ngư - Tổng cục Thủy sản đề nghị thanh toán, hồ sơ gồm: 
a) Đối với chi trả chi phí nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ trực tiếp cho việc 

điều động, huy động: 
Bản sao Lệnh điều động, huy động của cấp có thẩm quyền; 
Bản sao Nhật ký hành trình của phương tiện được điều động, huy động có xác 

nhận của người chỉ huy tại hiện trường; 
Bản chính Hợp đồng hoặc thỏa thuận sử dụng phương tiện; 
Bản sao sổ đăng kiểm phương tiện.  
b) Đối với chi trả chi phí sử dụng, sửa chữa, đền bù phương tiện: 
Bản sao Lệnh điều động, huy động của cấp có thẩm quyền; 
Bản sao Nhật ký hành trình của phương tiện được điều động, huy động có xác 

nhận của người chỉ huy tại hiện trường; 
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Bản chính Hợp đồng hoặc thỏa thuận sử dụng phương tiện; 
Bản chính Biên bản xác nhận hiện trạng, tình trạng hư hỏng của phương tiện 

và hóa đơn, chứng từ thanh toán chi phí sửa chữa phương tiện trong trường hợp 
phương tiện bị hư hỏng hoặc biên bản xác nhận trong trường hợp mất phương tiện; 

Bản sao sổ đăng kiểm phương tiện; 
Bản chính Bảng kê và hóa đơn, chứng từ thanh toán các chi phí phát sinh. 
c) Đối với chi trả chi phí phát sinh trong quá trình trực tiếp thực hiện lệnh điều 

động, huy động: 
Bản sao Lệnh điều động, huy động của cấp có thẩm quyền; 
Bản chính Xác nhận của người chỉ huy tại hiện trường về các chi phí phát sinh. 
d) Đối với chi trả chi phí cấp cứu người bị nạn, đảm bảo y tế cho các lực lượng 

tham gia: 
Bản sao Lệnh điều động, huy động của cấp có thẩm quyền; 
Bản chính Xác nhận của người chỉ huy tại hiện trường về người cần được trợ 

giúp về y tế; 
Bản chính Xác nhận của cơ quan y tế nơi cấp cứu, điều trị. 
2. Trình tự thanh toán: 
a) Chậm nhất sau 30 ngày (theo dấu bưu điện nơi gửi) kể từ ngày kết thúc đợt 

điều động, huy động các tổ chức, cá nhân được điều động người, phương tiện có 
trách nhiệm tổng hợp các chi phí có liên quan, làm Giấy đề nghị thanh toán theo 
mẫu C37-HD (Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 và 
Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính) và hồ sơ thanh 
toán theo khoản 1 gửi về Cục Kiểm ngư - Tổng cục Thủy sản; 

b) Cục Kiểm ngư - Tổng cục Thủy sản kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ nếu 
nộp trực tiếp thì trả lời ngay, nếu nộp qua đường bưu điện thì sau 02 ngày nhận 
được phải trả lời cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ còn thiếu) 
và thực hiện việc chi trả các chi phí có liên quan theo quy định cho các tổ chức, 
cá nhân trực tiếp tham gia hoặc có nguyên, nhiên, vật liệu, phương tiện được 
điều động, huy động thời hạn tối đa 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
thanh toán; 

c) Trường hợp, khi đánh giá để bồi thường thiệt hại giữa hai bên không thỏa 
thuận được, thì chậm nhất sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 
người ban hành lệnh điều động, huy động thành lập Hội đồng để đánh giá thiệt hại 
theo quy định. Sau 05 ngày kết thúc Hội đồng đánh giá, căn cứ kết quả đánh giá 
thiệt hại của Hội đồng, Cục Kiểm ngư - Tổng cục Thủy sản tiến hành thanh toán 
theo quy định. 
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Chương III 
LẬP, CHẤP HÀNH DỰ TOÁN 

 
Điều 11. Lập dự toán, phân bổ, giao dự toán và quyết toán 
Việc lập dự toán, phân bổ, giao dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động của 

Kiểm ngư và kinh phí thực hiện lệnh điều động, huy động, thực hiện theo quy 
định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật 
Ngân sách nhà nước. 

Việc lập và gửi báo cáo quyết toán; quy trình xét duyêt, thẩm định và thông 
báo quyết toán thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 
02/01/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết 
toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân 
sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp. 

 
Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 
Điều 12. Công tác kiểm tra 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài 

chính kiểm tra định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ và kinh phí hoạt 
động Kiểm ngư và thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân thực hiện lệnh điều 
động, huy động lực lượng, phương tiện của người có thẩm quyền. 

Điều 13. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2014. 
2. Trong quá trình thực hiện nếu các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn 

chiếu để áp dụng trong Thông tư liên tịch này được sửa đổi, bổ sung hay thay thế 
bằng văn bản mới thì sẽ dẫn chiếu theo các văn bản mới đó. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị 
phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính để nghiên 
cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 
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