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 Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2013 

 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư liên tịch số 61/2007/TTLT-BNN-BTC  
ngày 22/6/2007 của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính 

hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho 
hoạt động cơ quan Kiểm lâm các cấp; thanh toán chi phí cho các  

tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng  
trái pháp luật và phòng cháy, chữa cháy rừng 

 

Căn cứ Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Chính 
phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm; 

Thực hiện Quyết định số 118/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2008 của 
Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý đối với hoạt động tìm kiếm cứu 
nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa; 

Thực hiện Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2012 của 
Thủ tướng Chính phủ Ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng; 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Tài chính 
ban hành Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 
61/2007/TTLT-BNN-BTC, ngày 22/6/2007 của liên Bộ: Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn - Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà 
nước cấp cho hoạt động cơ quan kiểm lâm các cấp; thanh toán chi phí cho các tổ 
chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật 
và phòng cháy, chữa cháy rừng (Sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch số 
61/2007/TTLT-BNN-BTC) như sau: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 61/2007/ 
TTLT-BNN-BTC 

1. Tiết b, Khoản 1, Mục II được sửa đổi, bổ sung như sau: 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây 
viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) huy động lực lượng, phương tiện và tài sản 
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của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái 
pháp luật và chữa cháy rừng trong trường hợp xảy ra những vụ phá rừng, cháy 
rừng trên địa bàn liên huyện hoặc phá rừng, cháy rừng vượt quá phạm vi kiểm soát 
của huyện. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau 
đây viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện) huy động, chỉ đạo lực lượng trên địa 
bàn để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng trong 
trường hợp xảy ra những vụ phá rừng, cháy rừng trên địa bàn liên xã hoặc phá 
rừng, cháy rừng vượt quá phạm vi kiểm soát của xã và các chủ rừng Nhà nước trên 
địa bàn. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn huy động lực lượng trên 
địa bàn kịp thời ngăn chặn các hành vi phá rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng 
theo phương án bốn tại chỗ (chỉ huy, lực lượng, phương tiện, hậu cần) trong phạm 
vi địa bàn xã.  

2. Khoản 3, Mục II được sửa đổi, bổ sung như sau:  

a) Chi tiền bồi dưỡng làm nhiệm vụ cho các lực lượng trực tiếp được huy động 
hoặc tự nguyện thực hiện nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng 
trái pháp luật và chữa cháy rừng (bao gồm cả lực lượng Công an, Quân đội, Kiểm 
lâm): mức chi tối đa cho một người trong một ngày bằng ngày công lao động nghề 
rừng cao nhất ở địa phương.  

b) Chi tiền ăn thêm cho các lực lượng trực tiếp được huy động hoặc tự nguyện 
thực hiện nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và 
chữa cháy rừng: mức chi tối đa là 50.000 đồng/ngày/người. 

c) Chi tặng quà thăm hỏi, động viên cho các tổ chức, cá nhân trực tiếp thực 
hiện nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa 
cháy rừng có thành tích xuất sắc hoặc bị thương trong khi làm nhiệm vụ:  

- Trường hợp đoàn thăm hỏi, động viên do lãnh đạo Ban Chỉ đạo Nhà nước về 
Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 làm trưởng đoàn: mức 
chi tối đa đối với tập thể là 5.000.000 đồng/đơn vị, đối với cá nhân là 500.000 
đồng/người.  

- Trường hợp đoàn thăm hỏi, động viên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
làm trưởng đoàn: mức chi tối đa đối với tập thể là 3.000.000 đồng/đơn vị, đối với 
cá nhân là 300.000 đồng/người.  

d) Chi phí cấp cứu người bị nạn, đảm bảo y tế cho các lực lượng tham gia nhiệm 
vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng:  

- Người tham gia nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái 
pháp luật và chữa cháy rừng nếu bị tai nạn được chăm sóc y tế và được thanh toán 



CÔNG BÁO/Số 195 + 196/Ngày 17-04-2013 5

 

tiền khám, chữa bệnh theo chế độ hiện hành. Căn cứ để xác định mức thanh toán 
dựa trên cơ sở chứng từ thanh toán tiền khám, chữa bệnh sau khi trừ đi số tiền bảo 
hiểm do cơ quan bảo hiểm chi trả (nếu có). 

- Đối với những người không thuộc đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà 
nước, trong thời gian điều trị tại bệnh viện, ngoài số tiền hỗ trợ khám chữa bệnh, 
còn được hỗ trợ số tiền tối đa bằng 100.000 đồng/ngày/người.  

- Trường hợp người tham gia nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá 
rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng không may bị chết trong quá trình trực tiếp 
thực hiện nhiệm vụ: 

+ Người tham gia thuộc các đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo 
hiểm xã hội tự nguyện: được bảo hiểm xã hội chi trả các chế độ tử tuất theo quy 
định của Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn Luật. 

+ Người tham gia không thuộc các đối tượng đóng bảo hiểm xã hội: được ngân 
sách nhà nước hỗ trợ tiền mai táng phí mức bằng 10 (mười) tháng lương tối thiểu; 
bồi thường cho gia đình có người chết mức bằng 36 (ba mươi sáu) tháng lương tối 
thiểu. Đồng thời được xét, truy tặng các danh hiệu theo quy định của Pháp lệnh ưu 
đãi người có công và các văn bản hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh. 

đ) Chi phí chi trả các khoản chi phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 
đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng: 

Chi tiền họp ngoài giờ làm việc cho các đại biểu tham dự các cuộc họp bàn 
biện pháp triển khai nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái 
pháp luật và chữa cháy rừng do Ban Chỉ đạo nhà nước tổ chức: Mức chi tối đa đối 
với người chủ trì cuộc họp là 100.000 đồng/người/buổi, các đại biểu khác là 
70.000 đồng/người/buổi.  

Đối với địa phương, căn cứ hướng dẫn tại Thông tư này và khả năng nguồn 
kinh phí Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức chi các cuộc họp Ban 
chỉ đạo từng cấp cho phù hợp.  

Các cơ quan cử người tham dự các cuộc họp nêu trên không thực hiện thanh 
toán tiền làm thêm giờ cho cán bộ được cử tham dự các cuộc họp này. 

e) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế của địa 
phương và khả năng ngân sách quyết định mức chi cụ thể cho từng nội dung chi 
nhưng không được vượt quá mức chi quy định tại Thông tư này. 

3. Tiết b, Khoản 7, Mục II được sửa đổi, bổ sung như sau: 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bố trí vào dự toán ngân sách hàng 
năm của địa phương (bố trí trong dự toán chi sự nghiệp kinh tế) để chủ động nguồn 
kinh phí bảo đảm thanh toán chi phí bồi dưỡng và bồi thường thiệt hại cho các tổ 
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chức, cá nhân được huy động người, phương tiện theo lệnh của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chi cục trưởng Chi cục 
Kiểm lâm. Khi phát sinh nhiệm vụ nêu trên, căn cứ phê duyệt của Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh về chi bồi dưỡng và bồi thiệt thiệt hại, Sở Tài chính cấp phát kinh phí cho 
Chi cục Kiểm lâm để thanh toán chi phí bồi dưỡng và bồi thường thiệt hại cho các 
tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp 
luật và chữa cháy rừng.  

4. Bổ sung tiết c, Khoản 7, Mục II như sau:  

Kinh phí thanh toán chi phí bồi dưỡng cho những người tham gia chữa cháy 
rừng; chi hỗ trợ cho người tham gia bảo vệ rừng, chữa cháy rừng bị tai nạn do Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã huy động thực hiện theo quy định tại Quyết định số 
07/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 
một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng.  

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2013. Bãi bỏ quy 
định tại tiết b, Khoản 1; Khoản 3 và tiết b, Khoản 7 Mục II Thông tư liên tịch số 
61/2007/TTLT-BNN-BTC ngày 22/6/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Bộ Tài chính.  

2. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các địa phương 
phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính để hướng dẫn./. 
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